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Hoofdstuk I
Christus naar Annas geleid
En zij leidden Hem henen, eerst tot Annas; want hij was de vrouwsvader
van Kajafas, welke deszelven jaars hoogepriester was.
Johannes 18:13.
GETHSEMANE, dat ligt nu achter Christus.
Thans komt Hij met den rechter in contact.
Het evangelie van zijn lijden gaat dan ook, aan dit punt toegekomen, over tot een
tweede deel. De ontmoeting tussen den Christus en den eersten van zijn ‘rechters’
- Hij krijgt er veel te veel - is pijnlijk: de bevoegdheidsvraag komt er door in ambtelijk
dispuut. Van de scharen komt ‘de kwestie’ naar de vierschaar; en om zelflegitimaties
1)
bekommert men zich daar niet; de term ‘autopistos’ doet geen opgeld hier. De
Christus kent zich als alleen bevoegd, om de wereld en de kerk de lessen van Gods
recht te lezen. Maar de rechters hebben hun diploma van bevoegdheid in den zak;
en dat is paspapier. En God zelf zal hun stoel beschermen: de feiten lezen ook al
lessen. De overheid stelt in een dwangpositie, die niemand mag negeeren. Want
wie zich houdt, als bestond ze niet - die las de lessen van Gods recht in de lucht,
doch God wil ze hooren lezen op den beganen grond. Alzoo - het factum Annas. Dat is een overgang naar nieuwe situatie.
Die overgang teekent zich duidelijk af.
Tot aan het einde van zijn vertoef in Gethsemané was de Christus vrij geweest
in zijn bewegingen. Hij ‘kon’ gaan, waarheen Hij wilde. Jeruzalem kon Hij binnengaan,
Hij ‘kon’ het óók ontwijken. Hij ‘kon’, aan het eind van 't derde jaar gekomen, trachten
eenzelfde motieven-combinatie weer te vinden, als die er óók was in hun schoon
begin: een tempelreformatie had zich toen verbonden met een bruiloft en met geur
van wijn en sierlijk wonder. Maar, Hij ‘kon’ óók zich bereiden op een

1)

Theologische term voor God, voor Christus, voor den bijbel: betrouwbaar in zichzelf.
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gansch andere combinatie: een tempelreformatie, en die dan uitloopend in den
dood. Want inderdaad lezen we tweemaal van een tempel-zuivering; aan het begin
èn aan het eind der ambtelijke loopbaan hier beneden. Maar den éénen keer paart
zich daaraan een bruiloft, den anderen een begrafenis. Dat weten wij van achteren.
Doch van tevoren vragen we Hem: wat zal het zijn, Christus? Tempel en bruiloftslied,
dan wel tempel en begrafenismarsch? Wat zal het zijn, Christus, Tempel en
wonderkracht, dan wel tempel en ondergang, ten aanschouwe van
krachten-onthoudende, lampen-doovende hemelen?
De vraag werd Christus voorgelegd door de in varieerende groepeering om Hem
heen golvende menschen, maar ook door de gisting van zijn eigen werkzame
binnenste gedachten. Hij was van alle kanten gebonden door de wet, en door den
wil, den evangelischen. Maar daar waren geen banden, die Hem lichamelijk bonden.
Er was geen andere overheidsdwang dan die van God. En God ging zich bij het uur
dieper versteken. Hij liet Hem ook geen ‘stemmen’ meer hooren als bij den doop,
op den metamorfoseberg, of toen die Grieken vroegen om een interview. Die
stemmen waren destijds zoo gemakkelijk: zij wezen den Vrije den weg van plicht
en van licentie. Thans zwijgt de hemel. De teekenen wijken, de woorden, meervoud,
ook. Alleen het Woord blijft nu nog over. Moet Hij zóó naar 't verhoor?
Och ja, zegt God. Zijn Man van Smarten treedt een nieuwe phase in: Hij komt in
banden nu, en is Hij soms te hoog voor ambtelijk verkeer met de rechters, of met
de overheid? Maar deze speelt niet op zien komen; ze háált hem al, en of Hij nu
maar dadelijk meegaat, - ánders...! Men laat Hem niet meer vrij. Smaad valt op
Hem; vernedering en verachting plaatsen de décors in het Theater aller tijden (1
Cor. 4:9). De keus is ruim, en snel, en knap. Alleen maar: in dit theater is het ernst,
2)
geen spel .
Dat hiermee Christus' lijden een nieuwe phase ingaat, teekent zich duidelijk af.
In wat voorafgegaan is, heeft Hij geheerscht, en overwonnen. In Gethsemané
bevocht Hij zich tegenover God een victorie: Gij zegent mij niet? ik laat U toch niet
gaan.

2)

Vergelijk K. Schilder, Inleiding op H. Knoop, Een Theater in Dachau, Goes, 1945.
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Maar niemand onder de menschen heeft dat gezien.
Tháns moet dan ook de Zoon de keus, die in 't verborgen is geschied, van de
daken roepen gaan, en haar bondige conclusies mèt de aan de Schrift ontleende
proposities, waaruit geconciudeerd werd, voor het tribunaal van kerk en wereld
brengen. Hij moet voor den rechter komen. En de rechter is er in naam van God.
Voor dezen rechter moet de laatste keus als Schriftconform gehandhaafd worden,
en zich de kiezer neerleggen bij het feit, dat de ‘macht’, die de rechter ontving van
boven, den spot drijft (met effect) tegen de ‘autoriteit’ die Hij van binnen heeft; en
dat de ondervinding van de rechterlijke macht voor Hem beteekenen kan een pijnlijk
besef, dat in de kerk al evenmin als in de wereld respect is voor het gevoel van
autoriteit, dat Hij in Gethsemané weer won.
Met tweeërlei rechter geeft God Christus te doen. Met den rechter van het
wereldlijk gezag, maar eerst met den drager van het kerkelijk gezag.
En voor dien laatsten treedt Hij dus het eerst.
Christus wordt geleid naar Annas; en Annas behoort tot de priesterlijke rechtbank,
krachtens traditie en familierelatie.
Dat Christus eerst in aanraking gebracht wordt met de kerkelijk-hiërarchische
rechtbank van Gods volk, ligt in de orde van de dingen. Wel lagen de Joden
gekneveld onder het romeinsche oecumenisch-politieke gezag, maar de Romeinen
volgden veelal de tactiek der latere ‘verlichte despoten’: aan de volkeren, over welke
zij hadden gezegevierd, stonden zij zooveel mogelijk handhaving van hun oude
gebruiken en privileges toe: mits de eenheid van het rijk gehandhaafd bleef. Met
name in betrekking tot het cultisch-religieuze leven liet Rome aan de overwonnenen
veelszins de vrije hand. Zoo kon het gebeuren, dat ook het Sanhedrin, als
rechtscollege in kerkelijk-cultische aangelegenheden, nog groote macht oefende.
al werd deze ook begrensd door 't laatste gezag van den keizer.
Van het Sanhedrin nu was de hoogepriester ambtshalve voorzitter. De
tegenwoordige functionaris heette Kajáfas. Een bekende figuur was zijn eminente
schoonvader. Annas heette die.
Deze twee, Kajáfas en Annas, zijn door den praedestineerenden God van vóór
alle eeuwen beladen met het horribel mandaat, het eerste woord te spreken in
Christus' publieke rechtsgedingen. Beven ze om die rechten? Och neen, - zij hebben
het
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beven nog nooit geleerd. Nooit is een opdracht zóó zwaar geweest, als die voor
deze twee, toen God hun zeide: laat toch dezen aanstoot onder uwe hand wezen
3)
(Jes. 3:6): laat de ingestorte puinhoop van Israëls verzonken leven onder uwe
hoede staan; het thema is door u en Hem gesteld; gij kunt er niet om heen...Nooit
echter zijn tot het dragen van zoo'n zwaren last geroepenen verder af geweest van
den wanhoopskreet: ik kan geen heelmeester zijn, zet mij niet tot een overste des
volks, dan deze twee pronkende prelaten: Annas en Kajáfas (vgl. Jes. 3:7). Zij
zouden zich incompetent verklaren? Welneen: ze kunnen hun munificium wel
aan,...ook in deze ‘laatste dagen’. Wie droomt er van laatste dagen? Zoolang Rome
nog lastbrieven uitreikt, loopt de wereld niet op haar eind.
Daarom houden Kajáfas en Annas zitting. En Annas krijgt het eerste woord. Zij
zitten om te richten over den Nazarener.
Want die móet in den dood.
En daar moet ook Annas op verlangen van Kajáfas aan te pas komen. Wel is
waar hebben de Romeinen aan de Joden niet het recht van de uitvoering van de
doodstraffen toegekend, want, altijd formeel, moest de romeinsche stadhouder zijn
toestemming verleenen, eer een doodvonnis zou mogen ten uitvoer worden gelegd.
Een vonnis fiatteeren ter executie, - dat is voor Rome. Toch heeft het Sanhedrin,
en met name de president Kajáfas, een allesbehalve figuratieve rol te spelen in 't
onderhavige geding. Bij dit lichaam staat de bevoegdheid, om te oordeelen over
kwesties van eeredienst en tempelrecht, over vraagpunten van foederale sancties
en van voorvaderlijk recht. Als nu Kajáfas met zijn Sanhedrin aan het met zorg
beraamde plan om zoo te zeggen de patriarchaalrechtelijke-hiërarchische
encadreering en ensceneering geeft, dan hebben zij daarbij het voordeel, dat de
romeinsche bevelvoerder zich niet licht verzetten zal tegen een aangevraagd
doodvonnis, dat zich op overwegingen van religieus-nationalistische traditie kan
gronden. Juist in zaken van religie liet het romeinsche gezag de menschen in de
provincie graag vrij: tradities leven lang.
Ja, sedert die Romeinsche standaard op Jeruzalem's torentinnen is geplant, broeit
het daar altijd in de kerkelijke rechtszaal. Men zegt, te staan onder het alziend oog
van God Jahwe; maar loensche oogen letten op het oog van Rome's keizer - dat

3)

Vertaling Dr J. Ridderbos.
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dreigt duidelijker dan de oogen van Jahwe uit Amos 9:8. Jahwe zit op den
presidentenstoel, maar de keizer liet toch maar de oecumene ‘beschrijven’, en de
rechterstoelen zijn genoteerd, en staan onder controle. Men kan die trotseeren,
maar men kan er ook op speculeeren; het wordt, vergeet dat niet, een procedure
in bezet gebied. Dat naar twee kanten moeten zien brengt een hevige spanning
over het Sanhedrin, en over zijn diligenten voorzitter Kajáfas. Zij moeten, om zoo
te zeggen, een tactisch overwogen onderbouw bezorgen aan het vonnis, dat Pilatus
te bezegelen zal krijgen. Als zij vannacht - want ‘het was nacht’ - een fout maken,
of geen geschikte argumenten kunnen vinden, of indien zij hun aanklachten tegen
den nazareenschen revolutionair niet voldoende ten genoegen van den procurator
kunnen definiëeren en formuleeren, dan zal het o zoo zwaar zijn, het vonnis toch
bekrachtigd te krijgen; vooral nu het een wonderlijken volksheld betreft als dezen
Nazarener. Wel vaker leek in de ‘natie’ een constellatie zóó précair. Denk maar aan
de profeten, die vroeger in bezet gebied het Woord van Jahwe preekten, en zich
van Assur of van Babel niets anders lieten vertellen, dan de Heere hun had
aangezegd. Maar wie verleende aan die inzichten tenslotte 't recht van laatste
gelding? Een profeet of een staatsman? Een richter of een diplomaat? De diplomaat
stemt vóór zichzelf. En zoo doen ook Kajáfas en Annas. Van Kajáfas is dit al
gebleken (Joh. 11:50). Men dient, ook in dezen nacht, alle zeilen bij te zetten, en
alle gegevens, waarover te beschikken valt, intijds te verzamelen en te rangschikken,
zóó dat Pilatus geen obstructie voeren kan.
En het is juist om die reden, dat men den Nazarener eerst voorbrengt bij Annas,
den schoonvader van Kajáfas.
Dat Annas, ook wel Ananos geheeten, als eerste Hem vóór zich zien mocht, kan
men nu niet bepaald motiveeren uit diens ambtelijke positie: feitelijk was hij geen
hoogepriester meer. Wel was Annas met het hoogepriesterlijk ambt bekleed geweest,
in de jaren 6-15 na Christus, na zijn aanstelling door Quirinius den landvoogd, maar
hij was van zijn waardigheid beroofd door den romeinschen procurator Valerius
Gratus. Toen deze in het jaar 15 aan het bewind gekomen was, had hij Ismaël op
den hoogepriesterszetel geplaatst. In vlug tempo was deze opgevolgd door Eleasar
en door Simon; na dezen was Jozef Kajáfas aan het roer gekomen (pl.m. 18-36 n.
Chr.). Officieel had Annas dus geen
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recht, om den ‘verdachte’ in verhoor te nemen, of dat verhoor te laten aanmerken
als wettig en rechtskrachtig onderdeel der officieele procedure tegen den Nazarener.
Wat Annas deed, bleef tenslotte maar officieus. Hij nam dien Jozua slechts in
voorloopig verhoor. Eerst later kwam er een officieele zitting van het Sanhedrin,
welke wel te onderscheiden bleef van het voorloopig verhoor, door Annas afgenomen.
Hoe het dan kwam, dat de arrestant eerst voor Annas gebracht werd?
Waarschijnlijk hield Annas verblijf in het huis van Kajáfas. Niet onwaarschijnlijk
hebben Kajáfas en Annas hetzelfde huis bewoond, of ieder een vleugel van hetzelfde
paleis betrokken. Sommigen onderstellen, dat Annas, op de hoogte gesteld met de
plannen van Kajáfas, en nieuwsgierig naar den afloop, zich juist voor deze
‘gelegenheid’ naar Kajáfas heeft begeven, om te zien, hoe de nachtelijke expeditie
tegen den Nazarener de maandenlang tegen Hem gevoerde campagne zou doen
afloopen. Uitgesloten is dat niet; het zou een gereede verklaring kunnen geven van
het anders toch wel eigenaardige geval, dat de commandant van de romeinsche
soldaten toestemming verleende, om Jezus als gevangene voor te leiden bij een
niet-officieel persoon. Indien Kajáfas en Annas juist nu bij elkaar waren, was
daartegen natuurlijk geen bezwaar: het behoefde dan niet eens een punt van
discussie tusschen militaire en ‘kerkelijke’ autoriteiten te wezen.
Dat laatstgenoemden, de theologische heeren, er veel voor voelden, dat hun
gevangene eerst voor Annas kwam, laat zich verstaan. Meer dan één reden pleitte
ervóór. Tot nu toe liep alles vrijwel vanzelf. De convocatie van het Sanhedrin, met
zijn vereischte minimum personen nam nog al tijd. De officieele zitting moest
regelmatig worden geconvoceerd; protocollen verslinden tijd. Handig hebben nu de
mannen achter de schermen de gelegenheid gebruikt, om in dien tusschentijd
Christus voor Annas te brengen. Niet voor het officieele verhoor, maar voor een
zoogenaamd voor-verhoor. ‘Voordeelen’ bracht deze tactiek zeker. In de eerste
plaats kon men den tijd zóó ‘productief maken’; - men gunde zich het sinistere woord.
Acta moeten haastig gesteld worden, wil men ze overleggen aan den
Rijkscommissaris. Dan, de rijpe ervaring van Annas, die wel meer moeilijke gevallen
had moeten behandelen, en die in de techniek van het redigeeren van officieele
formules routine had, kon Kajáfas ten goede komen in het vinden van punten,
waaraan men houvast had in een nog lang niet overzichtelijk proces, maar dat toch
‘slagen’ moet. De
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oude Eminentie kan assisteeren in 't fijn èn puntig formuleeren van een aanklacht,
in het opzij werken van voor den procurator niet ter zake doende détails, en in het
aanstonds aansturen op de hoofdzaak, aangeduid reeds door Kajáfas: Joh. 11:50.
Een uitgebalanceerd advies van den ouden man zou Kajáfas' arbeid
vergemakkelijken. Wij krijgen dan ook uit een rangschikking der bijbelsche gegevens
den indruk, dat in dat voorloopig verhoor Annas en Kajáfas hebben samengewerkt,
ten einde de officieele zitting van het Sanhedrin voor te bereiden. Voor Kajáfas
beteekende deze werkwijze, behalve vergemakkelijking van zijn voorzitterstaak,
ook een niet te versmaden hulp bij zijn poging, om eventueele bezwaarden in het
Sanhedrin zelf - want die waren er - te suggereeren, dat de dood van den Nazarener
toch inderdaad vereischt was; immers: ook de weleerwaarde Annas had het zelf
gezegd.
Bij dit alles komt dan nog, dat Annas ongetwijfeld er een zeker ‘genoegen’ in vond,
Jezus geboeid voor zich te zien. Hij zelf had met instemming de tegen den Nazarener
ingezette campagne gevolgd en actief daaraan deelgenomen. De oude aristocraat
beloofde zich er een stille vreugde van, eindelijk den man voor zich te zien, die bijna
- altijd volgens zijn logica - erin geslaagd was, een revolutie tegen het priesterlijk
gezag te ontketenen. De oude aristocraat, en Sadduceeër, en ‘in den dienst
vergrijsde’ edelman, kon, als vader van heel een priestergeslacht, als stichter zelfs
eener hoogepriesterlijke dynastie, kwalijk verkroppen, dat de ál duidelijker
populariseering van den naam van Jezus een oorlogsverklaring beteekende van
de schare, die de wet niet wist, tegen het priestergeslacht. Verachtelijk krullen zich
de lippen van Annas, als hij dat woord in den mond neemt: de massa, het vulgus.
Nu hier eindelijk de ongekroonde koning vóór hem staat, de ongezalfde, die met
profetische kracht vloekredenen geslingerd heeft, niet het minst tegen de
overheerschende priesterkaste, nu was dit voor den stichter der fungeerende
priesterdynastie een lang verbeide afwikkeling van een óók ‘persóónlijk’ ‘feit’
geworden.
Het laat zich alles denken.
Zijn priesterlijke ‘waardigheid’ had ál te lang zich moeten hullen in het waas van
voorname onverschilligheid tegenover 't gewriemel van leeken, die den Nazarener
achterna liepen - dat volk-van-de-straat, den 'am-ha-árets. Maar heimelijk had het
gekóókt in de ziel van den strammen ouden heer, wien het be-
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schoren was, om zelf hoogepriester te zijn, en daarbij ook nog vader van vijf andere
priesters, schoonvader van weer een anderen hoogepriester en grootvader van nóg
een hoogepriester te worden. Elke smaadrede, - zoo was Annas' terminologie - die
Christus vóór en na tegen de concrete hoogepriesters en volksleiders wierp, was
in zijn oogen een aanranding geweest van de eer der familie. Maar eindelijk staat
de rebel dan vóór hem. Nog wel in besloten kring; de stramme terughouding van
het officieele optreden is niet noodig. O, het wordt een groote dag. Heeft hij er nog
een dankzegging voor over gehad; gaf God hem niet ‘genade en eere?’ Er zijn er
meer, die meenen God zóó een dienst te doen.
Doch voor Christus is het lijden.
Dat zijn ‘proces’ wordt ingezet met een ‘informeele’ handeling, is een onrecht,
Hem aangedaan. Het teekent de mentaliteit van wie over Hem zullen oordeelen:
en het spelt geen goeds.
Veel zwaarder echter dan deze formeele rechtskrenking weegt voor Hem het feit
van de gedwongen ontmoeting van Hem, den wáren Hoogepriester, met dezen
vertegenwoordiger van het oude hoogepriesterschap. Annas, die, gelijk wij zagen,
heel een priesterhuis geopend heeft, vertoont in zijn persoon als het ware den
nabloei van het israëlietische hoogepriesterlijke ambt. Meermalen waren de rechten
van het Aäronietische geslacht, hoewel door de wet gewaarborgd, vertreden in den
loop der jaren. Maar de latere machthebbers ontzagen, zoo veel het hun doenlijk
4)
scheen, de privileges van de priesterlijke families .
Dat Annas vijf zonen, benevens een kleinzoon, en een schoonzoon, tot het
hoogepriesterambt had zien komen, terwijl hij het ook zelf bekleed had, was
eenerzijds wel een openhartige blootlegging van den déplorabelen toestand van de
priestergeslachten en hun gekroonde hoofden in het algemeen. Want, ware de
voorvaderlijke wet nog van kracht geweest, dan zou Annas geen enkelen opvolger
5)
hebben gezien, doch tot zijn dood zijn purperen mantel gedragen hebben . Maar
anderzijds - in de gegeven omstandigheden was het toch een groote eer. ‘God gaf
genade en eere’...Het was een tijd, waarin de priesters elkaar al te snel opvolgden.
Corruptie leidde vroeger vaak tot moord, en tot verwisseling van dynastie.
Romeinsche willekeur deed de rest. Dat

4)
5)

Holtzmann, Neutestamentliche Zeitgeschichte, 1906, S. 162.
Holtzmann, S. 164.
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Annas zóó lang in zijn eigen geslacht de waardigheid heeft kunnen houden, teekent
dan ook wel de achting, die hem, niet zoozeer door het volk, dat van zijn dynastie
nog al kwaad gezegd heeft, als wel van de officieele leiders, toegedragen werd. En
de dagen waren nog ver, dat het gepeupel zijn zoon, Ananos II, zou durven
vermoorden (62 na Chr.).
Ja, de eer was groot.
Onwillekeurig denken wij aan het verhaal van een joodse vrouw, die zeven zonen
had, welke allen tot het hoogepriesterlijk ambt waren toegelaten. Daarin mocht zij
zulk een groote eer zien, dat haar bewonderaars op haar toepasten de woorden
6)
van Psalm 45:14: Des Konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig; hare kleeding
is van gouden borduursel. Zulk een euvele tekstaanwending laat ons zien, in welk
geestelijk klimaat ook Annas leefde, de man, voor wien velen bleven buigen, en die
als vader van de priesterdynastie in zóó hooge eere stond, dat de voor hem
bestemde wierook in met bijbelteksten beschreven papier werd verpakt.
En zie, nu brengt God onzen Heiland niet voor één der vele decadente figuren
van dien tijd, en Hij plaatst Hem niet voor den rechterstoel van één dier vele
voorbijgaande priesters van klein formaat, gelijk er maar al te veel in die dagen zijn
geweest, - acht-en-twintig in amper honderd jaar. Neen, God plaatst zijn Zoon
tegenover den stichter van een priesterhuis, waarin weer iets opleeft van de oude
waardigheid, den ouden trots en de oude glorie.
En dat maakt ons de ‘beoordeeling’ van den proceduregang niet gemakkelijker.
Wèl dwingt het haar tot zakelijkheid. Als een rechter de corruptie zóómaar van zijn
gezicht af laat lezen, kan het ressentiment zich gauw van hem ontdoen. Maar als
de persoon van den rechter nog een zekere digniteit vertoont, èn 't dan toch op een
oneerlijk vonnis uitloopt, dan wordt gemakkelijk ressentiment gedwongen, het woord
te laten aan het de bogen van Gods tempel omspannend gelóófsgezicht. We kunnen
gemakkelijk van Herodes, Kajáfas, Pilatus leelijke dingen zeggen: en, ofschoon op
Annas' reputatie ook al heel wat afgedongen werd hierboven, toch steekt zijn figuur
gunstig af tegen de resteerende drie. We worden nu gedwongen, den rechter in zijn
ambt

6)

Naam, waarin de bijzondere liefde werd uitgesproken (R. Jochanan), zie J. Bonsirven, Exégèse
Rabbinique et Exégèse Paulinienne, Paris, 1939, 220.
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te zien, ongeacht zijn persoon. Opdat we kunnen zeggen, dat Christus, onschuldig
onder den wereldlijken (niet wereldschen) of kerkelijken (niet kerkistischen) rechter
veroordeeld zijnde, ‘ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan
zou, bevrijdde’.
Zóó is 't dan hier. Hier staat heilige tegenover veelszins onheilige. Maar God
spreekt al dadelijk bij den aanvang: zóó typeeren Wij de zaken niet; Persona Publica
staat tegenover persona publica. Hetgeen publiek is, dat is zaak van de kerk, het
Rijk, het raakt den Rijksdienst, de Rijkswet, de Rijksgeschiedenis. Priester tegen
priester, Gezalfde tegen gezalfde, Liefhebber der traditie die te reformeeren is,
tegenover verliefde op traditie, die gefixeerd wil blijven. Homo tegen humanist.
Gedrevene tegen drijver.
Dus treedt op de fijnste manier aan het licht de tegenstelling tusschen het
priesterschap, dat naar het vleesch, en het priesterschap, dat naar den Geest is.
Levi contra Melchizédek. En Levi wil niet bukken. Hij is graag op 't nemen van de
tienden. De voorlaatste zoon van Levi assisteert den laatsten: coöperatief gaan de
levieten te gronde, maar ze zétten zich schrap.
Die tegenstelling is niet, waarneembaar voor wie alleen den buitenkant der dingen
ziet.
Uitwendig gezien, staat het zóó: in Annas rijpt een nieuwe belofte: hij lijkt wel een
nieuwe scheut uit een bijna afgehouwen priestertronk. En wie ziet aan Christus
Jezus iets anders dan de tragedie van den gekapten boom?
Maar God ziet anders dan de wereld. Hij stelt de tegenstellingen in hetgeen niet
voor oogen is.
Jawel, een lofspraak als van Psalm 45, - denk aan daareven, - Annas zou voor
zichzelf ze niet uit den stijl zien vallen. En naar den Christus, die daar vóór hem
staat, zou hij, met koppige priesterlogica, geen enkele van de mirregeuren van dien
zelfden vijf en veertigsten Psalm uit willen laten stroomen. Maar in 't critieke uur
oordeelt God anders. In Gods oog staat de Christus tegenover een priester, en een
priestergeslacht, waarop niet Psalm 45, maar Psalm 82 van toepassing is: Hoe lang
zult gijlieden onrecht oordeelen, en het aangezicht der goddeloozen aannemen?
O gij vergadering, gezeten
Om recht te doen,
Spreekt gij het recht?
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Doch op zijn Zoon in boeien past de hemel nu reeds toe den rijken inhoud van Psalm
45:
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van eenen Koning zingen...
Bemin'lijk vorst, Uw schoonheid, hoog te loven,
Gaat al het schoon der menschen ver te boven.

In Annas' priesterdynastie strekt de trots der priesterlijke kaste, die een eminenten
priestervader en -moeder aanwijzen kan als fundatoren van het priesterhuis, de
stijve halzen. Maar niet zoozeer hooger, als wel naar élders grijpt heden de arrestant
van Levi. Die wil in nederigheid Priester zijn naar Melchizedeks ordening. Ook
Melchizedek was priester zonder priestervader en priestermoeder; hij was ook maar
zoo'n felle bliksemslag, direct van boven, zonder zijn wortels te slaan in wat men
noemt: een homogeen continu. Annas ter eener zijde, Christus ter anderer zijde,
dat is de tegenstelling van: aan den éénen kant een priesterdynastie, die uit het
vleesch de normen stelt voor de successie in de bekleeding van een
uitzonderingswaardigheid door enkele personen; en aan den anderen kant een bij
afzonderlijk Decreet verkoren en geconstitueerd priesterschap, dat de uitdeeling
van priestercharisma's en de inlijving in den gecoördineerden homogenen Rijksdienst
naar den Geest aan állen geeft, die door het geloof in den Messias zijn begrepen.
Annas' dynastie, zij redt uit den verloren boedel van Israël en van Aäron wat nog
voor haar te redden viel, en pantsert het eigen hart tegen den Geest der profetie,
die doet weenen bij de ruïne van Aäron. Die profetie, die wil de naaktheid van Aäron
wel graag bedekken - mits niet met zijn eigen mantel; zij zegt tot den gedecoreerde
van Levi, Annas: uw arrestant, die wil den mantel weven, waarmee de naaktheid
van Aäron kan worden toegedekt. De mantel is 't van zijn gerechtigheid. Maar
dáárvan wil Annas niet hooren; zijn dynastie wil de verlepte meubels van Israëls
huis overhuiven met een zelfgeweven doek; en, gaat dát niet, dan liever nog met
een pallium van Rome, of van Babel. Dat is 't conflict; en Annas heeft de uitspraak
op dat punt al in den zak. De Christus wil de naaktheid van Aäron dekken met den
mantel van zijn gerechtigheid alleen. Zoo niet, dan geeft Hij haar prijs aan de oogen
van alle Chamieten in de wereld. Hij wil een woning bouwen voor de dragers van
Aärons traditie, mits het bestek e voto
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Aäronis wezen mag. Want vader Aäron is anders dan zijn late zonen. In Aäron heeft
de Geest getwist tegen den koppigen familietrots, die Jacobs zoon, Levi, den eerste,
den patriarch heeft doen messen slijpen, die waren aangekondigd als sacramenteel
gerei, voor de besnijdenis van Sichem, maar die straks moordwerktuigen waren
van het vuigst verraad, gepleegd op Sichems eereburgers (Gen. 34:25). Vader
Jacob heeft nog, stervende, dien trots vervloekt (Gen. 49:7). Maar toen de twist des
Heeren Levi's trots in Aäron had gebroken, had Mozes kunnen zegenen (Deut. 33:8,
9) waar Jacob had gevloekt. Toen heeft een kleinen tijd het geslacht van Levi den
vleeschestrots voor deemoed ingeruild. Maar zie nu Annas en Kajáfas: zij eeren
Lévi's zonen om hen zelf. Het votum van Aäron, die berouw had over vader Levi's
zonden, is tot zwijgen gebracht. Ze vinden het te archaistisch, en te naief. Nu breekt
het oordeel Levi's hoogmoed definitief: God laat diens láátste zonen in de kou staan,
in dezen nacht...
De tegenstelling is volkomen. En daarom duurzaam. Het is geen toeval, dat, lang
nog na Golgotha, de dynastie van Annas gewoed heeft tegen Christus'
slachtschapen. Het zwaard óók van Annas' kinderen is rood geverfd met het bloed
van Jacobus, den broeder des Heeren.
Zoo grijpt de tegenstelling tusschen den nabloei van Aärons verbloede
7)
priesterschap , in Annas, en den ópbloei van Melchizedeks vervulde priesterschap,
in Christus, diep in het verleden terug. Ook dringt zij ver in de toekomst in. En dus
laat God, teneinde die tegenstelling aan heel de wereld te toonen, den Priester van
Melchizedeks orde geboeid leiden voor den tiendennemer bij de gratie van
Rome-Babel, den ouden strammen Annas. Opdat gekózen worde, in den middag
van de tijden.
Christus staat voor den priester-rechter.
Maar nú kan dan heelemáál de persoon van dien rechter op den achtergrond
blijven voor wie het lijden van den Borg wil peilen. Want onverschillig wie het is: een
rechter-tempelheer kan altijd zeggen: ik heb gelijk; dat ‘hij daar’ binnenkomt in boeien
is bewijs van mijn rechtvaardiging tegenover dezen onruststoker. Want zou een
tempelheer, die tevens rechter is, niet weten wat de Schriften van ‘Messias’ zeggen?
‘Op eenmaal,’ staat er in de profeten, ‘op eenmaal zal naar zijn tempel komen de
Heere,

7)

Hier enkel bedoeld in traditie-verband; de genealogie is niet bekend.
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dien gij zoekt’ (Mal. 3:1). De Vorst Messias zal zijn tempel, die tevens tot paleis Hem
dient, snel invadeeren. Aan dezen snellen inauguratiegang zal men Hem kénnen.
Maar wat zou deze hier? Hij krijgt contact met de prelaten van Gods Huis - doch
als hun arrestant. En - wie is 't nog die ‘naar Hem zoekt’? Ze hebben Hem allen
verlaten. Een Messias als arrestant van tempelheeren, dat is net zoo'n paradox als
dat een Cretenzer doceert: álle Cretenzers zijn leugenaars. Als 't waar is, dan is 't
niet waar: de redeneering verteert zichzelf. Zoo verteert een gebonden Messias
zich zelf in zijn zelfproclamaties, zegt nu Annas.
Neen, zeg maar niet, dat gij den ouden Annas zoudt gecorrigeerd hebben. Eeuwen
later nog blijkt de kerk, die noch een rapide tempel-invasie, noch een vliegende
paleis-verovering van den Messias ooit gezien heeft, met den tekst van Maleachi
evenmin overweg te kunnen als deze oude Annas. Wat is die ‘tempel’, waarheen
Hij komt? Maria's moederschoot, zegt de een; de ziel, mompelt de ander. Wat is
dat ‘kómen’ in dien tempel, als het soms tóch de ‘materieele’ van Jeruzalem wezen
moet? Dan is het de voorstelling in den tempel, na zijn geboorte, zegt een derde.
En wat is dan dat zoeken naar Hem? Och, zegt een vierde, dat is maar een opdracht,
geen situatieteekening. Men moet Hem zoeken, net als Simeon, maar wie dóet
8)
het?
Wie onzer zou in Annas' tegenwoordigheid Maleachi hebben kunnen lezen, en
dán zeggen: daar staat die Man? Daar stáát de Koning-Priester, en Levi moet het
Huis ontruimen, het tempelhuis is 't zijne voortaan?
Ach, Melchizedek, dat gij nu niet meer kunt zegenen...noch tienden nemen; ach
Heere Christus, dat God Uw handen bindt, opdat ze hier geen zegen zouden leggen,
en geen tiende van een tiende voor U nemen. ‘Mein Jesu, was hast du getan; in
9)
was für Missetaten bist du geraten?’
Dus is het drama der procedure van Christus ingeleid met een proloog, waarin de
korte somma der tragedie reeds verwerkt is.
Heeft Annas zelf niet ondervonden, wat het is, als Israëls priester te zuchten onder
het geweld van Rome? Hij mag zijn waardigheid ophouden, maar het feit blijft staan,
dat hij maar niet ver-

8)
9)

Vgl. een preek van Richard de Middleton, in: E. Hocedez, S.J., Richard de Middleton,
Paris-Louvain, 1925, p. 495/6.
Bekend thema uit de Matthäus-Passion: ‘mijn Jezus, wat hebt Gij gedaan, in wat voor
euveldaden zijt Gij gekomen?’
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kroppen kan: een satelliet van Rome heeft hem de priesterfunctie eerst opgedragen
en later ook weer afgenomen. Dit had Annas moeten leiden tot een nauwkeurige
overweging van het foederaal bepaalde conflict, waarin Israëls priesterschap
geworpen was, het conflict van een geestelijk ambt, dat onder de macht van
vleeschelijk geweld gebracht was. Het raadsel van den afgehouwen tronk, dat ging
óók Annas aan; het had, om zoo te zeggen, stof moeten zijn voor een levenslange
meditatie voor dezen ouden Annas. Het had zijn oogen moeten openen, in ieder
geval voor de eschatologische beteekenis van Jezus van Nazareth, die hetzelfde
thema opwierp; die het in nog veel vreeselijker vorm van ellende aan den lijve voelde;
en die het dagelijks in zijn leven demonstreerde, van dat Hij in de kribbe lag.
Maar dit ééne heeft Annas op Christus tegen, dat Hij voor het raadsel van den
afgehouwen tronk een andere oplossing gaf: de oplossing, niet van uiterlijk geweld,
maar van een leven uit den Geest. Want zóó vervuld is Annas van zijn eigen
mokkend leed, hetwelk zijn trots voornaam verbergen wil, dat hij voorbij gaat aan
de prediking van dezen Nazarener. Liever laat hij den afgehouwen tronk van David
en Aäron in zijn naaktheid en stompe ellende liggen, en tegen den hemel rieken,
dan dat hij luisteren zou naar de nieuwe stem uit Nazareth, die toch het oude geluid
over Israël en zijn priesterdynastie had uitgeroepen.
Zoo leert men uit het kleine tafereel van Christus voor Annas een kort begrip van
heel het snijdend contrast tusschen vleesch en Geest, dat Israël nu binnen enkele
etmalen zal splijten in een volk, dat leeft met Abraham uit het geloof, èn een vervallen
rest, die sterft aan den kanker van ongeloof en verharding.
En het leert ook iets anders nog.
Het spreekt ons ook van Aäron, en van Levi, die de stramme knie voor Melchizedek
niet hebben willen buigen. Aäron heeft geknield voor Melchizedek, en Levi gaf hem
tienden, - doch alleen, toen zij nog in de lendenen van Abraham besloten waren.
Maar nu zij op hun eigen beenen staan, nu zeggen zij tot Melchizedeks anti-type:
geef ons de tienden, of - verga.
Niet allen immers, die in de lendenen van Abraham zijn, leven uit het geloof van
Abraham. Doch zoovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven,
zijn tempel te zijn. Een tempel in den Geest. Snel komt dan tóch tot zijnen tempel:
10)
die Heere, dien gij zoekt - niet in een ‘onbewust adventsgebed’ ,

10)

A. Kuyper, Preeken.
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doch in gewékte welbewuste gebeden. Hij bouwt zijn tempel zelf, terwijl Hij hoorders
schept voor zich. En voorts: Hij heeft hierboven zijn paleis al lang betrokken. En
eenmaal zal Hij 't open doen, en, als een tempel tevens, het uitleggen over de
breedten van zijn nieuwe aarde.
Maar eerst moet dit alles doorleden zijn in de dépendances van den steenen
tempel. Want als Christus voor Annas geleid wordt, dan dwingt God Israël tot de
groote beslissing. Welke beslissing? Deze, of de theocratie zal ontaarden, en dan
definitief (door een vonnis van excommunicatie) in een hierocratie. Dat die beslissing
thans definitief wordt, en dat God Israël ertoe dwingt, dat is het wezenlijke
openbaringshistorische moment van Christus' voorleiding voor den priester van
11)
Levi's huis. Reeds lang was de hierocratie bezig de theocratie te verslinden . Thans
zal die keus definitief worden; God ‘haalt’ eruit, wat er ‘in zit’; een ‘kerk’, die haar
eigen zonen die recht hebben geoordeeld, definitief excommuniceert, wordt daarmee
ipso facto valsche kerk. Hoe veel te meer als zij geen zonen (meervoud), doch den
Zoon gaat in den ban doen?
De God van Israël dwingt hen tot een keus. De dwang is des te sprekender,
naarmate de knéveling van het Sanhedrin juist in dien tijd een strijdpunt was; soms
werd erop gespeculeerd door het Sanhedrin zelf, als het van moeilijke beslissingen
12)
ontslagen wilde worden . Maar heden wil men wel; alle hens aan dek, dát is het
wachtwoord van vannacht: ook Annas helpt mee; de emeritus.
Als God den stoel van het gericht klaar zet, en de gordijnen drapeert, waarachter
de zitting van de rechters van zijn Zoon plaats hebben zal, dan vallen de schaduwen
dus wel heel diep, en dan wordt alles, wat gebeurt, vol van dramatische kracht en
van figuratieve beteekenis. De nalezingen van Aäron en de oogst van Melchizedek
komen in de waag der wereld; wie durft wegen?
Annas durft; nu is hij verloren.
Want deze weeg-meester heeft geen verstand van de laatste imponderabilia; hij
heeft vergeefs geleefd, al heeft hij dan ook onbewust zijn dienst gedaan, in dezen
nacht, waarin hij zich

11)

12)

Vgl. M.J. Lagrange, Le Judaïsme avant Jésus Christ, Paris, 1931 (3e ed.), p. 33. On dirait
plus justement que le judaïsme fut une théocratie...Le nom de hiérocratie serait...le plus
exact...
Lagrange, a..w., 219/220, vgl. 220, noot 3.
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sauveerde voor de glorie, die hij aanstaande dacht te zijn, die echter voor de schande
week. Wanneer? Toen de theocratie bij rechterlijk decreet koos voor de hierocratie,
de hiërarchie. Vannacht gaat Israël sterven: een emeritus opent den grafgang,
sprekende: laat ons het patrimonium bewaren.
Twee dochters Abrahams hebben gebaard: de ééne werd Annas' moeder, de andere
die van zijn arrestant. Tegen den tijd van Annas' wasdom, en zéker postuum, groetten
menschen Annas' moeder: o gij, gezegende onder vrouwen, gij koningsdochter (vgl.
bl. 13). Tegen den tijd van Christus' geboorte groette een engel die andere moeder:
koningsdochter zonder staatsiekleed, gezegende onder de vrouwen. O Annas, nu
legt God het Kind dier tweede moeder voor den zoon der eerste. Bij recepties ten
paleize hebben Eminenties wel tot u gezegd: zalig de schoot die U eens droeg, de
borsten, die Gij zoogt. Tot hem daar - het is allicht aan u gerapporteerd - is dat óók
eens gezegd: doch die het deed, was maar een vrouw-uit-'t-volk. Nu, wèlke moeder
wordt heden gerechtvaardigd van haar kind? De uwe, of de zijne? De zijne hééft
gezegd: van nu aan zullen mij zaligspreken alle geslachten; maar meteen repte een
ánder van een zwaard, dat door haar ziel zou gaan. Dat gaat er veel op lijken, dezen
nacht. Maar eer gij 't zwaard neemt, en het door de ziel van deze zijne moeder jaagt,
bedenk toch, dat haar zoon gezét is tot een vál; dat haar verwante zei: zalig wie
geloofde; dat voorts ‘hij daar’ aan die vrouw-uit-'t-volk geantwoord heeft: zalig zij,
die 't Woord Gods hooren en bewaren (Luc. 11:27; 1:28; 1:48; 2:35; 1:45; 11:28;
2:34).
Neem nu uw zwaard maar, Eminentie; maar denk aan 't Zwaard des Woords.
Ach, wat twisten wij nog? In dezen nacht wordt uw moeder van kinderen beroofd:
Rachel weent over haar kinderen, in sanhedrin bijeen.
∗
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Hoofdstuk II
Christus' apologie voor Annas
De Hoogepriester dan vraagde Jezus van Zijne discipelen, en van Zijne
leer. Jezus antwoordde hem: IK heb vrijuit gesproken tot de wereld; IK
heb allen tijd geleerd in de synagoge en in den tempel, waar de Joden
van alle plaatsen samenkomen; en in het verborgen heb Ik niets
gesproken. Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord
hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat IK gezegd
heb.
Johannes 18:19-21.
DE uitleggers verschillen van meening inzake het historisch verloop der ‘procedure
van Jezus Christus, den Nazarener’.
Wanneer Johannes in vers 19 van ons hoofdstuk de mededeeling doet, dat de
hoogepriester Christus ondervroeg, dan meenen sommigen, dat wij hier te doen
hebben met hetzelfde verhoor, als, volgens mededeeling van de andere evangelisten,
voor het Sanhedrin heeft plaats gevonden onder leiding van Kajáfas. Blijkbaar heeft
ook de Statenvertaling deze meening aannemelijk geacht, en er de voorkeur aan
gegeven. Eén ding valt nl. op. Bij eenvoudige lezing van den griekschen tekst moest
de vertaling van vs 24 luiden: ‘Annas zond Hem gebonden naar Kajáfas.’ Toch
hebben de Staten-vertalers daarvan gemaakt: ‘Annas hád Hem gezonden naar
Kajáfas’. Het ligt voor de hand, dat, indien deze vertaling juist was, het onmiddellijk
voorafgaande bericht omtrent het verhoor voor den hoogepriester niet anders kan
zijn dan het officieele verhoor in plenaire zitting van het Sanhedrin, onder praesidium
van Kajáfas.
Deze meening, die met allerlei argumenten ondersteund wordt, heeft echter
verschillende bezwaren tegen zich. Wij volstaan met één: op die manier moet men
wat plooien aan den tekst, en wringen, wil men een zoodanige reconstructie van
de chronologische orde erop fundeeren (denk aan vs 24, boven aangehaald).
Wij sluiten ons dan ook liever bij de gewone lezing van Johannes' bericht aan,
zonder, al is 't ook maar in de vertaling,
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iets te wijzigen. Wij kiezen voor de ándere opvatting, dat het verhoor, waarvan de
verzen 19 en 23 spreken, heeft plaats gehad ten overstaan van Annas, wien Christus
eerst voorgeleid was. Wanneer dan ook in vers 19 gezegd wordt, dat de
hoogepriester Christus ondervroeg, dan kan met dezen titel zoowel Annas, in zijn
waardigheid van oud-hoogepriester, als ook Kajáfas, in kwaliteit van functioneerend
hoogepriester, bedoeld zijn.
Een tweede vraag: toegegeven, dat Jezus voor Annas gebracht is, wie is dan de
ondervragende hoogepriester van vs 19? Is het Annas zelf? Of misschien Kajáfas,
die dan bij Annas aanwezig was, en in het gesprek zich mengde? Maar op dit punt
doen wij geen keuze. Hoofdzaak is: uit het verhaal blijkt, dat het verhoor bij Annas
een voorloopig karakter droeg. Het bedoelde, stof te verzamelen, en gedétailleerde
punten van aanklacht te formuleeren, voor de reeds voorgenomen zitting in pleno
van het Sanhedrin. Waarschijnlijk zijn beide priesterlijke autoriteiten, schoonvader
en schoonzoon, bij dat verhoor aanwezig geweest.
Let op: het onderzoek betreft Christus' leer, èn zijn discipelen.
Eigenlijk staat het er eenigszins anders. Eerst wordt gesproken over de discipelen,
en pas in de tweede plaats over de leer van Christus.
Niet onmogelijk is het, dat in deze rangschikking opzet schuilt; in de taxatie van
de priesterlijke familie immers kwam het minder aan op den inhoud van hetgeen
Christus verkondigde, dan wel op zijn leerlingen, dus: op den invloed van zijn
woorden, het zoogenaamde ‘succes’, dat Hij ermee al of niet had mogen boeken.
Menschen, die vagebondeeren op het gebied van kennis en onderzoek, plegen
hardnekkig ‘zegen’ met ‘succes’ te verwarren. Voor de wet van het zaad, dat in de
aarde valt, en in stilte ontkiemt, en langzaam, doch zeker, tot een grooten boom
wordt, hebben zij theoretische belangstelling, o zeker, en velen spreken erover.
Maar als ze zich bedreigd voelen door ‘iemand’, die óók school maakt, dan willen
ze toch liever kunnen waarnemen, hoever de gewassen van ‘den ander’ al boven
den grond uitkwamen. Voor een leer, die een beginsel doordringt, hebben zij minder
vrees, dan voor een wijd vertakte organisatie, welke haar leerlingenschaar kleedt
in de uniform van den vrijwilligen landstorm ter bescherming van haar nauw gegrepen
kansen, of anders in het vrije burgerpak van de franc-tireurs van haar ideeën. Hun
vraag is niet in de eerste plaats naar den diepgang, en het met de grondgedachten
van het Woord te confronteeren waarheids-
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gehalte van een voorgedragen leerprincipe of beschouwing, doch naar het getal
van de aanhangers of propagandisten. Is het getal groot, dan spreken zij van succes,
maar over het begrip zegen, gelijk dat in den bijbel een geheel eigen inhoud heeft,
denken zij minder accuraat na. Wanneer dan de persoon, die een leer verkondigt,
en school maakt, om welke reden dan ook, hun ‘onsympathiek’ is, dan toonen zij
te meer de neiging, om eerst te vragen naar het aantal leerlingen, dat hij maakt, en
pas in de tweede plaats (als er nog tijd overblijft) naar den inhoud van het door hem
uitgedragen beginsel.
Hoe het nu verder bedoeld moge zijn in onzen tekst, dit is wel zeker, dat de manier,
waarop het ‘probleem van den Nazarener’ aan de orde gesteld is, tot nu toe, in de
conferenties der priesterkaste, volkomen beantwoordt aan de in den tekst gegeven
volgorde: men lette eerst op de discipelen, en eerst daarna bekommerde men zich
om de leer van Jezus. Kajáfas heeft het zelf gezegd: zie, de heele wereld loopt hem
na (12:19). Dit werd dan ook de dwingende, forceerende aanleiding, om nú met
geweld in te grijpen. Temeer, omdat leermeesters, die een eigen school vormden,
1)
meermalen in het Sanhedrin een eerezetel zich toegewezen zagen , en op het punt
van de houding tegenover de Romeinen uiterst gevoelig waren voor lof dan wel
2)
blaam . En dan, de aangeklaagde zelf had verklaard, dat hij een leer had, Joh. 7:16;
3)
en daarmede had hij zich geplaatst onder de ‘leeraars’-van-beroep .
Daarom vraagt men den gearresteerden rabbi-zonder-naam eerst naar zijn
leerlingschap. De eerste vraag, die rechtens Hem gesteld is, was die naar zijn getal.
Tegenwoordig zou men het geliefkoosde woord van velen in den mond nemen, die
bij voorkeur spreken van: ‘de organisatie’. Het blijkt wel, dat de heerschende
priesterdynastie, en ook heel de fractie van het Sanhedrin, van de veronderstelling
uitging, dat de Nazarener een zekere celvorming, een kernformatie bedoelde, en
er reeds mee begonnen was. Zij kunnen weten, dat hun arrestant den titel van
4)
‘meester’, ‘rabbi’ zich laat welgevallen , waarmee al aanstonds de
bevoegdheidsvraag gesteld is. Maar gerust zijn zij er niet op. Ofschoon de Nazarener
straks zich kan beroepen op het feit, dat

1)
2)
3)
4)

Lagrange, Judaïsme, 1931, 296.
Lagrange, 297.
A.H. Mc. Neile, Gospel acc. to St. John, I.C.C., Edinburgh, 1928, 259.
Vgl. S. Boulgakof (vert. C. Andronikof), Du Verbe Incarné, Paris, 256.
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hij in het verborgen niets geleerd heeft, en dagelijks in den tempel heeft gezeten
(Matth. 26:55), laten ze het toch zóó voorkomen, alsof Hij een leerlingen-schare
bezig is te verzamelen, waarover niemand tot op heden nauwkeurige gegevens
registreeren kon. Niet onduidelijk ligt daarin dan tevens opgesloten een voorzichtige
uitspraak van hun verdenking, dat Jezus, de beweerde Christus, toch wel een of
andere geheime leer in besloten kring zal hebben voorgedragen, of dat Hij voor het
minst maatregelen beraamde, die veel weg hebben van een geheime samenzwering
tegen de bestaande macht.
Reeds in de vragen, die Annas den Heiland stelt, ligt dus een zeker verwijt. De
ontvangst geschiedt al dadelijk in het klimaat van antithese en antipathie. Dat komt
straks voor den dag, als zij den nazareenschen niet-erkenden ‘rabbi’ beschuldigen
van afwijking van Mozes. De beschuldiging lag natuurlijk al lang klaar; ze hebben
immers weken lang overwogen, dat, en hoe ze Hem vangen moesten; en Mozes
tegen Hem uitspelen, och dat hebben ze al lang geprobeerd. Welnu, een rabbi kan
5)
geen rabbi zijn, als hij zich van de wet van Mozes distancieert : hoe staat het op
dit punt met dezen arrestant? Repeteert en exegetiseert hij de wet wel? En zijn
leerlingen, heeft hij die in de hand? De sfeer is ‘geladen’; de oogen steken.
Toch zou het kortzichtig zijn, als we niet meer daarvan wisten te zeggen. De
vraagstelling van Annas moge getuigen van verholen vijandschap, wij mógen ons
daarop niet blind staren. Sprak in Annas' vragen ook een zekere nieuwsgierigheid?
Zekere angst? Al kwam die hier niet aan het woord, toch weet men 't nog: ‘de heele
wereld loopt hem na,’ zooals Kajáfas had gezegd (Joh. 11).
Wij mogen niet lichtvaardig steenen naar Annas werpen; ziedaar een mensch
van gelijke beweging als wij. Ook voor deze grauwe haren, die zonder vrede bijna
ten grave dalen, willen we nog opstaan in het gericht: hij heeft zijn ambt nog. Meent
gij, dat Annas huichelaar is, meer dan wij het zijn? Meent gij, dat wij anders zouden
gesproken hebben, dan deze notabel van Jeruzalem?
Laat ons de tragedie niet van het tragische ontdoen, door van Kajáfas en Annas
en Pilatus en Herodes pure huichelaars te maken, zóó gemeen, als onze nette straat
ze in geen paar hon-

5)

Lagrange, Judaïsme, 293. Vgl. Joh. 5, slot.
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derd meter kan wijzen. Men zou daarmee toonen de natuurlijke reacties op Licht
niet te kennen, en ook zijn eigen zonde niet, die met Annas mee durft zitten in het
gestoelte van de rechters: adderengebroedsels over den Menschenzoon.
Maar Annas was toch in zijn verhoor actueel, en op de hoogte van zijn tijd? Kajáfas
heeft niet voor niets den fijnen diplomaat het eerste woord gegeven.
Want - Annas' vraag of Jezus ook in 't geheim een leerlingenschool verzamelt,
ze is voor een niet onbelangrijk deel te verklaren uit het messiaansche beeld, dat
door den kranken geest van Jezus' tijdgenooten spookte.
Wie de messiaansche verwachtingen van de Joden uit die dagen uit hun
geschriften leert kennen, die weet dat een ‘messiaansch geheim’ verwacht werd in
den messiaanschen tijd. Annas neemt den Nazarener ernstig: hij wil messias heeten?
Nu, laat eens hooren: hoe staat het met zijn messiaansch geheim? De vraag moge
vijandig zijn gesteld, maar we moeten erkennen: ze is ad rem. De toenmalige
joodsche christologie - d.w.z. de destijds aangenomene leer omtrent den Messias
of Christus - had een zeer interessant hoofdstuk, waarin gehandeld werd over de
messiaansche geheimzinnigheid. De Joden uit de volheid des tijds wilden aan hun
Messias het raadsel proeven en smaken. Merkwaardige complicatie: als een geheim
kénteeken moet zijn. Een ‘geheim’, dat is verberging, - maar hoe zal men uit de
geheimzinnigheid de rechtzinnigheid puren, tenzij men van het geheim op het
geopenbaarde teruggaat? Tenzij men wat eerst verzwegen werd, achteraf toetst
aan wat van ouds geschreven staat? Och, een messiaansch geheim is ‘pikant’ voor
het vleesch, doch het is prikkelend vanwege den Geest, die schifting maken komt:
wie wil luisteren naar de openbaring, die het geheim transparant maakt, en wie niet?
Nu, de Joden hebben wel oog voor iets ‘pikants’; wat komt vandaag uit den koker
van dezen arrestant? De beweerde Messias moet op vele vragen antwoorden, maar
Hij moge weten, dat zij geen antwoord verlangen, tenzij het op pikante wijze worde
ingeleid. De ware Messias moet - zoo is het hun geleerd - van onbekende afkomst
zijn; de wezenlijk messiaansche beweging moet in het duister worden voorbereid.
Wanneer de Christus komt, zal niemand weten, vanwaar Hij komt (Joh. 7:27). Vrij
algemeen leefde de verwachting, dat de Messias, vóór zijn openlijk optreden, eerst
in het donker een tijdlang wegschuilen zou.
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Een zeker joodsch auteur achtte het mogelijk, dat ten tijde, toen hij schreef, de
Messias reeds geboren was, en zich ergens ophield; indien dat evenwel zoo wezen
mocht, dan was de Messias nog niet bekend geworden, en wist hij ook zelf nog niet,
wat diens toekomstwerk zou zijn; dat alles zou hemzelf en anderen eerst later
duidelijk worden. Met andere woorden: het groote licht kon aan de doorbraak toe
zijn, terwijl toch nog niets op zijn verschijning zichtbaar voorbereidde.
Anderen vulden deze boodschap aan met de bewering, dat de Messias zich
opzettelijk verborgen hield vanwege de zonden van het volk. Zelfs, dat hij in Rome
zich ophouden zou, werd mogelijk geacht. Ook kon hij wel uit ‘het Noorden’ komen.
Maar in elk geval uit de stilte, de eenzaamheid. De verwachting van het volk
vertoonde wel eenige neiging tot de overigens willekeurige meening van latere
theologen, die uit Jesaja 7 iets dergelijks meenden te moeten afleiden. Immers
‘boter (dikke melk) en honig’ zou de Messias eten, legde men uit: hij zou dus onder
de herders zijn, in de woestijn, ver van de ‘stad’; de cultuur zou hem niet
beschadigen. En dat maakte de zaak nog interessanter; immers ‘herders’ waren
soms zóó weinig in tel, dat ze niet eens voor het gericht werden toegelaten voor
een rechtsgeldig getuigenis: ze wisten het geheim, maar konden er niet van spreken
met rechtsgeldig effect. Een paradox te meer: de éénige Herder - geëscorteerd door
herders - maar men moet raden, en zelf een rechtsgeldige conclusie opstellen.
Zoo werd door velen onder Israël uitgezien naar een verborgen Messias, die, wie
zou het zeggen, ineens zou kunnen verschijnen in den nimbus van paradoxale
wonderkracht: een numineus geheim, een clandestiene wapenhandel, die plotseling
6)
de arsenalen opent. Zelfs de geboorte uit een maagd werd niet onmogelijk geacht ;
en de keus tusschen ‘onwettige’ dan wel ‘bovennatuurlijke’ geboorte bleef dus een
open vraag.
O, werp geen steenen op den ouden Annas...laat dat werk over aan God. Kan
het niet zijn - een menschenziel is zoo diep - dat hij tòch nog vèchten moest tegen
de mogelijkheid, dat Jezus was de Messias? Zeg niet, dat dit uitgesloten is, omdat
hij Jezus bond. Heeft Herodes niet den Dooper vaak heimelijk bezocht in de
gevangenis? Is straks Herodes - weer een andere - ook niet heimelijk bevreesd
voor een duister mysterie, dat in den ge-

6)

Lagrange, Judaïsme, 365, noot.
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boeiden Jezus immer schuilen kon? Waarom zou Annas niet ook alzoo kunnen zijn?
Een menschenhart dringt wel zoo veel weg, dat het toch niet verstikken kan. Juist
zij, tot wie de geruchten van de door den Nazarener verrichte wonderen waren
doorgedrongen, en die wisten, dat zij zelf tot een conclusie moesten zien te komen,
waren aangewezen op situatieverkenning. Laat ons eerlijk blijven: Christus zelf heeft
7)
aangekondigd, dat er bedriegers zouden opstaan, dat charlatans zouden optreden
als profeten; ook zij zouden zich hullen in een waas van geheimzinnigheid (Matth.
24:23-27, Marc. 23:21); en als het ons nog moeite kost uit Christus' eigen woorden
alle détails te exegetiseeren, en uit elkaar te houden, welke trekken in het beeld der
komende verwarring den ondergang van Jerúzalem, èn welke dien der wéreld
8)
inleiden - zóó ze uiteen te leggen zijn , zullen wij dan Annas a priori
ambtsverwaarloozing moeten aanwrijven? Niet déze is zijn zonde; maar zijn zonde
zal zijn, dat hij niet naar de Schriften heeft gegrepen eer hij met zijn verhoor van
wal stak. Niet dat hij ‘verhoort’ is zijn zonde, doch dat hij niet leest, dat hij niet ‘hoort’,
dat hij zich niet laat ver-hooren. Annas, een wachter in troebele tijden, en dan
stuurloos, - wie zou niet huiveren? Onbewust speelde door Annas' brein misschien
wel de gedachte, dat mogelijk plotseling het wonder zou rijzen uit den Nazarener,
het lang verwachte wonder.
Met nadruk zeggen wij: misschien. Wij weten de ziel van Annas niet te ontleden:
God zij zijn ziel bekend.
Wat hebben wij trouwens met de zielsgeheimen van Annas te doen?
Neen - het komt er voor ons op aan, te voldoen aan den eisch der eerlijkheid, en
dus te bedenken, dat, formeel genomen, Annas' vraagstelling zich bewoog binnen
het kader van de problematiek der joodsche theologie dier dagen. Zijn verhoor komt
aanstonds tot het hart der messiaansche kwestie, gelijk het Jodendom ze stelde.
En in dit licht bezien, kan ons de vraag niet sterk meer spannen, of misschien Annas
nog eenigen angst verborg achter de strakke verwijten, die de priesterlijke aristocraat
den geboeiden ‘Galileër’ - uit de provincie - in het gelaat slingerde.

7)
8)

Het woord is van Béda Rigaux, O.F.M., L' Antéchrist et l' opposition au Royaume Messianique
dans l' Ancien et le Nouveau Testament, Gembloux-Paris, 1932, 232.
Béda Rigaux, 236, vgl. 237 noot.
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Want genoeg is het, te weten, dat het de logica der feiten was, en anders niet, als
de rechter nu aan Christus den eisch stelt, zich te verantwoorden over twee dingen:
o
1 over zijn leer (is ze verzegeld of niet, geheim of openbaar, ligt in zijn handen
de boekrol open?);
o over zijn discipelen (zijn zijn vaste begeleiders zijn ingewijden, of zijn soms de
2
menschen van de straat, zijn bont gezelschap van ex-kreupelen en van
voormalige lammen, van ontslagen tollenaars en gefatsoeneerde zondaars bij
hem gerekend als echte discipelen, die ongeleerden; heeft Hij wel een bepaalde
school of alleen maar een partij, een beweging?).
Jezus - wie zijt gij?
En nu staat Christus op om van zijn ‘messiaansche geheim’ verslag te doen: het is
er wel, maar het is niet hetgeen zij denken, dat het is of zijn kan.
Hoor nu de apologie van Jezus Christus.
Hij beroept zich erop, dat Hij nooit in het geheim geleerd heeft. En wij, die dit Hem
hooren zeggen, herinneren ons, dat Hij wel meermalen verboden heeft, met een
aphorisme (dat onder het gaan van mond tot mond altijd verhaspeld werd, en dat
juist als aphorisme steriel is) naar de markt te gaan, zeggende: die timmermanszoon
is de Messias, maar dat Hij zijn leer (geen aphorismencollectie) heeft voorgedragen
in het openbaar. Een tekst-getuigenis heeft Hij als separaat adagium niet toegelaten;
doch met de Schriften in de hand heeft Hij openlijk zich gepraesenteerd; en daaraan
zich doen meten, publiek vriend en vijand daartoe oproepend. Wat zijn leergebouw,
wat den samenhang zijner woorden betreft, heeft Hij daarmee niet gestaan onder
de volle zon? In tempel en synagoge heeft Hij dagelijks gepredikt. In den tempel,
waar de volksleiders toezien, en waar de contrôle zeer scherp is. In de synagoge,
waar de menschen van de straat in en uit loopen, en waar de deuren tijdens de
diensten al evenmin op slot gaan, als in het tempelhuis. In den tempel, waar de
geleerden af en toe hun reünie houden, en altijd een zaal voor het geven van
9)
onderwijs ter beschikking staat ; waar men de breede beginselen laat spreken en
de rabbi's stoelen gereed zetten voor verkondigers van oude of nieuwe leer en
denkwijze. En ook in de synagoge, waar men niet zoo zeer nieuwe vraagstukken

9)

Lagrange, Judaïsme, 292.
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aansnijdt, als wel op de bestaande leer toepassingen en propaganda ervoor zoekt.
Daar is dus, zoo wil Hij zeggen, variatie genoeg geweest in mijn leermethode. Maar,
zoo gaat Hij verder, daarom is de vraag naar mijn leerlingen als vraag-nummer-één
10)
geoordeeld. De synagoge is toch geen school? Tempel en synagoge zijn heilige
plaatsen voor religieuze doeleinden, bestemd voor het volk. Maar schólen zijn wat
anders; dáár vormt men misschien kasten, en discipelenconclaves. In scholen moge
men dan vaak met den rug naar het volk gaan staan, niet alzoo in tempel en
synagoge. Wáár ik ook was, ik ben nooit met den rug naar de gemeente gaan staan.
Een geheim gezelschap heb ik nooit gewild; een profeet ‘van de woestijn’ of van
‘de binnenkamer’ ben ik nooit geweest. Celvorming, die kerk, staat en maatschappij
methodisch infiltreeren wil, om overrompelenderwijs, en zonder van meet af contrôle
mogelijk te maken, een bepaalde leus of be ginsel in te dragen, om straks de
bestaande organisatie te breken, - zulke celvorming strookt niet met de wet van het
koninkrijk der hemelen. Niets anders heb ik gedaan, zoo wil Christus zeggen, dan
het zaad der wedergeboorte, hetwelk is Gods Woord, vrijmaken. Met tweeërlei zaad
heb Ik den akker niet bezaaid, dus luidt de apologie van Christus. Ik heb geen
vreemde entstof in het volkslichaam ingedragen, maar onder de open zon heb ik
het zaad, dat de God der Waarheid van ouds in Israëls bodem heeft gestrooid,
vanuit de handen der valsche landlieden gered, en het gestrooid, en tot ontwikkeling
willen brengen. Daarom is elke geheimleer zoowel als elke esoterische organisatie,
aan mij vreemd. Want ik kom niet om te breken, maar om te vervullen.
Dus loopt Christus' apologie op déze vraag uit: wat ondervraagt gij mij? Gij vraagt,
zoo wil Christus zeggen, naar den weg, die u bekend kon zijn, en die u bekend
moest zijn, u, die kerkwachter heet. Bij voorbaat ontdoet ge u van het niets ontziend
gericht, dat gij wel in mijn woorden hebt vernomen, en gaat nu uit van de
onderstelling, alsof ik de taal had gebruikt om mijn eigenlijke gedachten te verbergen.
Weet gij niet, waar het in mijn onderricht om gaat? En vraagt gij thans mij, den sluier
op te lichten? Maar ik wierp geen sluiers; een ‘voile’ (sluier) leg ik op niemand, dien
ik met zijn neus druk op het Testament, dat weldra het Oude Testament zal heeten:
het nieuwe heb Ik pas

10)

Lagrange, Judaïsme, 288: il ne faudrait pas la confondre avec l'École, vgl. 291, v.
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aangewezen bij brood en beker in mijn bloed, maar daar weet gij niet van. Pas op,
Eminentie: uw verzoek is wel aangediend als het gebed van den onwetende, maar
uw ‘gebed’ kon wel eens maskeeren de vijandschap van den onwillige. Wat
ondervraagt gij mij? Mijn prediking is er zóó ver vandaan geweest, dat zij geheimleer
brengen zou, dat gij vrijuit ieder, dien gij wilt, tot getuige oproepen kunt, om van den
11)
inhoud mijner prediking een ‘kort begrip’ te krijgen .
Wat is nu de beteekenis van dezen dialoog tusschen Christus en den hoogepriester?
Welk verband kan er liggen tusschen deze apologetische rede en heel het
lijdensverhaal?
Wij meenen niet mis te tasten, wanneer wij zeggen, dat Christus hier zijn
messiasschap belijdt, in den kring juist van hen, wier ambtelijke bediening haar
eigen messiaansche tendenzen volkomen heeft verloochend, en aan de erkenning
en verkondiging van die tendenzen nagenoeg geheel ontgroeid is.
Want, hoe stonden de zaken? ‘Een deksel’ lag op ‘hun’ aangezicht bij het lezen
van het Oude Testament. Dat wil zeggen: er lag een deksel op het aangezicht van
den gerenommeerden ambtsdrager ook bij het lezen van zijn oorspronkelijke en
authentieke instructies. De ambtsdrager kende niet meer de messiaansche strekking
van zijn eigen opdracht; de herders proefden den Herder niet meer. De clerus, die
onder Israël van Godswege ingesteld is, is langzamerhand met den rug naar
Abrahams kinderen gaan staan. Het volk van de straat is in verachting. Priesters
vegeteeren op offeraars. De enkeling klautert, als hij kans ziet, naar boven toe, over
de ruggen van de massa. De Michalsgeest is gevaren in de colleges der priesters
met hun geheime gezelschappen; de luit van David is alleen nog maar een ornament
op hun briefpapier, terwijl de religieuze dans van David voor het oog van slaven en
slavinnen geheel en al verleerd is.
Tegenover dezen afzonderingswellust nu, die tusschen ambt en volk een diepe
bedding groef, stelt Christus thans zijn messiaansche gehoorzaamheid. De man
van de straat is Hém nooit vreemd geweest. Hij heeft tusschen de ambtelijke waarde,
die

11)

De argumenten van S. Episcopius, Antwoord op LXIV theologische vragen, uit Latijn in
Nederlands vertaalt, door N.B., Amsteldam, 1648, p. 40 v. (vraag XI: waar-om Jesus verboden
heeft sijne Wonder-wercken te openbaren), voorzoover zij manen tot voorzichtigheid in het
construeeren van een ‘messiaansche geheim’ zijn niet te verwaarloozen.
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Hij zelf bezit, en dit volk van schurftige schapen-in-nood, nimmer een tegenstelling
gezien. Zeker, naar den inhoud is zijn leer een ‘geheimenis’, d.w.z. geen oog zag
het, geen oor hoorde het, geen hart bedacht het (1 Cor. 2:9); voor den natuurlijken
mensch is die inhoud onuitvindbaar, en - vanwege zijn zweren alleen bij zichzelf is hij voor hem dus ook onaannemelijk (1 Cor. 2:14). Niemand maakt dien inhoud
zich eigen, tenzij wie uit den Geest herboren is. Niettemin is zijn leer met haar
‘geheimen’ nooit gierig geweest. Als Profeet en Prediker is Jezus Christus niet
ánders ‘jaloersch’ geweest, dan God op hetgeen Gods is. Hij geeft die leer wel over,
maar geeft ze niet prijs. Hij geeft ze over: in de breedte wordt ‘geroepen’, ernstig,
‘serio’, geroepen. Maar Hij geeft haar niet prijs, ze wil niet naar den inhoud
geschonden zijn, en evenmin door compromissen geblameerd. Nooit heeft daarom
Christus de massa, de veelheid, de gemeenschap geschuwd. Hij zag in Israël nog
de kerk, en deed dus allereerst dáár de roeping hooren. Onder sadduceërs en
farizeërs, en ook onder de priesterkaste, dáár moet ge de menschen zoeken, die
de ‘geheime’ recepten van hun verfijnde boulangerie hebben verzegeld, opdat
niemand dan de ingewijde daarvan eten zou of genieten. Een ‘ecclesia docens’
(‘onderwijzende vergadering’ als technische afdeeling in de kerk) is altijd een
aristocratische instelling geweest. Genadig hielden de clericale heeren voor het
‘volk des lands’ (de ‘schare, die de wet niet weet’) hun apotheek dan open - tot
zonsondergang, wel te verstaan, en - op sabbath gesloten. Maar Christus, juist
omdat Hij geen intellectueel fabrikaat aan den man bracht, en nimmer dood en leven
in elkander over liet vloeien, heeft heel de kerk opgezocht met zijn ‘ernstige roeping’,
die brood reikte en medicijn; - en ze hebben dit toch wel opgemerkt ook, want ze
hebben Hem meer dan eens verweten, dat zijn apotheek ook op sabbath open was
en dat zijn brood te allen dage werd geleverd. Welnu, waarom ondervragen ze
Hem?
Hier komt de tegenstelling tusschen Christus en zijn rechters in het volle licht te
staan; want Christus scheurt al hun briefjes met bloot-formeele, in neutrale termen
gestelde vragen stuk. Met nadruk stelt Hij - met vermijding van elke vox media - de
tegenstelling zóó: IK heb in het openbaar tot de wereld gesproken; IK leerde altijd
in de synagoge en in den tempel, waar Joden van allerlei slag en origine
samenkomen; - zij, die mij gehoord hebben weten wat IK zeide. Dit tot driemaal toe
met nadruk
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12)

vóórop stellen van het woordje ‘IK’ behelst een onverholen verwijt; want heel
ánders dan Jezus deden zijn rechters. Wat hebben zij uit hun hart aan de wereld
verkondigd? Alles, waar zij tháns op zinnen, bedoelde eigenlijk de menschen er
buiten te laten: ‘niet op het feest, niet op het feest.’ Zij willen de publieke
verantwoording niet: want zij willen de scherpe probleemstelling en daarmee
samenhangende schriftuurlijke bewijsvoering niet; ze zijn de ellendelingen, die de
kerk met camouflage willen ‘redden’ en niet beseffen, dat ze haar zoo aan
bloedarmoede laten sterven. Wél willen ze den tempel, ‘waar alle Joden samen
komen,’ het programma dagelijks laten afwerken van een eeredienst, welks gangen
en manipulaties en gebaren en symbolen en wijzen en intervallen iedereen van
buiten leeren kan; maar - het groote vraagstuk van de ‘nieuwe’ dingen, van de
protologische en eschatologische, wijl actueel-centrale (mesologische) verkondiging
van den Nazarener, willen zij liefst afhandelen in besloten zitting. Een duister geheim
broedt in hun eigen verborgen spreken; een geheim vermoeden ze in Christus'
‘propaganda’; en of nu het hunne dan wel het zijne messiaansch is, och, dáárvan
zullen zij niet het eerste agendumpunt maken. De wil, de keus van 't hart, dicteert
't agendum van den dag.
Dit alles is door Christus onderkend. Dus gaat Hij, reeds in het allereerst begin
van den rechtshandel, de goede belijdenis spreken met vrijmoedigheid. Hij brengt
voor deze geestelijke rechtbank dadelijk het ambt in geding. Is niet alle
ambtsinstelling onder Israël messiaansch in haar bedoeling? Het ‘messiaansche
vraagstuk’, zoo men dan al van een ‘vraagstuk’ waagt te spreken hier, is daarom
nooit zuiver te stellen, zonder een zuiver ambts-begrip. Ook hierin is Christus de
gehoorzame, die het proces, dat over Hem komt, voor zoo veel het aan Hém staat,
zuiver houden wil. In den dag van het groote oordeel - en die ‘dag’ is er reeds
vandaag - moet Annas nooit tot Christus kunnen zeggen: ‘Gij hebt de taal gebruikt
om tegenover mij uw gedachten te verbergen; heb ik u niet met goede reden
verweten?’ Ook nu nog is de Christus met zijn medicijn naar Annas gegaan, en
vraagt hem: ‘Kent gij het recept niet? Het is toch zoo oud en zoo beproefd en - uit
uw eigen apotheek, - tenzij gij de apotheek van uwen God beroofd hebt...’ Maar nóg is Christus niet uitgesproken. Zijn apologie hand-

12)

De grieksche tekst spreekt hier zeer duidelijk.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

33
haaft niet alleen zijn bedoeling, om tot allen met het openbaringswoord te komen,
doch ook de kracht, die het Woord Gods in zijn mond heeft, om ieder te bereiken.
Hij heeft niet in het verborgen gesproken; dat is het eerste; en dat raakt zijn bedoeling
als spreker op het kerkerf: Hij maakte geen partij, en bereidde geen ‘kerkgreep’
voor. Hij zocht slechts reformatie, d.i. terugkeer naar de vastgestelde normen. Maar
voorts: laat men vragen degenen, die Hem gehoord hebben; dat is het tweede; en
ditmaal gaat het over het effect.
Willen wij in de taal der kerk spreken, dan zeggen wij: hier raakt Christus de vraag
van de klaarblijkelijkheid der openbaring.
Al is Christus' leer een dwaasheid en een ergernis voor ieder, die haar niet gelooft,
tóch heeft Hij in deze woorden verzekerd, dat Hij zijn doel bereikt heeft, toen Hij zijn
prediking niet heeft gereserveerd voor uren van afzondering, doch er mede kwam
naar de gemeenschap van de kerk. Christus heeft met affect en met effect gesproken
tot de menschen van de straat, want die waren de Abrahamskinderen van het
generale ambt. Annas moge den schijn aannemen, alsof de boekrol, waarin Christus'
eigenlijke slagwoorden stonden, zóó grondig verzegeld was, dat zelfs de
‘schriftkundigen’, de schriftgeleerden, er niet in konden lezen; - en Annas moge den
schijn aannemen, alsof een ondervraging van de menschen-van-de-straat omtrent
den inhoud van Jezus' profetie geen resultaat opleveren kon, omdat deze
onkundigen, die immers geen schriftkundigen zijn, tóch niet begrijpen, waar het nu
eigenlijk wel over loopt in de nazareensche leer; - maar tegenover die dubbele
miskenning stelt Christus de uitspraak, dat Hij niet eenige geheimleer heeft gebracht,
noch ook alleen maar in raadselen heeft gesproken, maar dat Hij zijn onderwijs in
zulken vorm gegoten heeft, dat zelfs de ‘menschen-van-destraat’ de termen ervan
kunnen noemen, en de samenvatting ervan geven. Want óók in de vormen van zijn
leer-onderricht heeft Christus het wezen zijner messiaansche roeping trouw erkend.
Hij heeft zich aangesloten bij de denkvormen der menschen, gelijk naar den wil des
Vaders door den Geest alle profeten vóór Hem dit hebben gedaan. Hij heeft om hun
begripsvorming te dienen en te verlossen zich geaccommodeerd aan hun
redeneermethode en denktrant. Genadig heeft Hij zich gewrongen in de vormen
van ons menschelijk bestaan. Om te kunnen sterven, zeker, maar dan met een
verstaanbaren dood, een publiek-noteerbaren. En om met vrucht onder hen te
kunnen leven.
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In Christus' leermethode ligt immers heel het geheim erkend van de vleéschwording
des Woords? O neen, zij hebben ongelijk, die in den ‘middelaar’ niet meer zien dan
een ‘internuntius’, een bode, die de woorden van den één overbrengt naar den
ander. ‘Middelaar’ beteekent allereerst: wie verzoening brengt. Maar het woord der
verzoening moet publiek gebracht, en de handeling der verzoening-door-voldoening
publiekrechtelijk zijn: de koperen slang, de menschenzoon moet worden ‘verhoogd’.
Dus is de Middelaar wel meer dan ‘internuntius’, maar toch óók ‘internuntius’. Zich
daarvan bewust, geeft Christus in bondige taal dan ook voor Annas daarvan
getuigenis, wanneer Hij spreekt: ‘Ondervraag degenen, die Mij gehoord hebben;
zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb.’ Deze epiloog aan het eind van zijn leven is
volkomen conform aan den proloog, waarin Hij als het vleeschgeworden Woord is
aangekondigd in de eerste verzen van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van
Johannes. Christus' onderwijs is, gelijk Hij zelf, goddelijk geweest in feit en oorsprong,
en kwam van boven; maar het is ook waarachtig, en geheel, menschelijk geweest,
en nam zich de vormen van beneden.
Daarom staat Christus' apologie als een fakkel van gericht in het huis van Annas
en Kajáfas.
Wij denken hier onwillekeurig terug aan Jesaja 29.
Daar spreekt de profeet over het verdwaalde volk en zijn recalcitrante leidslieden.
In den grond der zaak zijn ze den profeet vijandig, en sluiten zij hun hart voor de
boodschap, die hij brengt. Nu komt, als een oordeel, de verblinding over hen. Zij
wilden eerst niet, daarom kunnen ze straks niet meer vat krijgen aan de boodschap,
die tot hen komt.
Als nu de profeet zich werking en effect van dat verblindingsoordeel indenkt, dan
speurt hij twee groepen van menschen, die ieder voor zich op eigen manier de
zékere werking van het verblindings-oordeel ondergaan, en door hun spreken dat
bewijzen. Ze lijken angstig veel op Annas en zijn ondervragend rechtscollege.
De eerste manier-van-werken van het door Jesaja aangewezen oordeel wordt
geteekend onder het beeld van schriftkundigen in aporie-van-buiten-af. Ze zijn in 't
slop geraakt; ze kunnen niet verder, maar, zoo zeggen ze, 't ligt niet aan hen. Zeker,
ze kunnen wel degelijk lezen; niemand zou het graag ontkennen. Zij zeggen
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echter tot Jesaja: Ik kan niet lezen, wat daar in de profetie staat, want het boek,
waarin de profetie vervat is, is verzegeld (vs 11); het ligt dus niet aan mij, als deze
woorden voor mij verborgen blijven; want indien zij maar aan het licht gebracht
waren, ik zou er aanstonds kennis van nemen. Alleen maar - de rol is verzegeld.
Het ligt niet aan mijn bevatting en nog veel minder aan mijn goeden wil, o neen, maar het ligt aan den objectieven bestaansvorm van uw profetisch boek, dat ik er
maar nooit achter komen kan, wat erin staat. Namen wij den sleutel der kennis wèg
(Luc. 11:52)? Welneen; gij gaaft hem nooit!
Hoort gij deze kinderen des doods - want Jesaja ziet hen als verslagenen van
Gods gericht - zichzelf vrij pleiten? Het ligt aan het objectieve bestand der profetie,
áls zij verdoemd worden; ja zeker, ze kennen de kunstgrepen der immanente critiek.
Maar komt hun apologie niet neer op hetzelfde, als wat heden Kajáfas' schoonvader
den arrestant van kerk-en-wereld durft verwijten? Hier is de eerste rechter, die Jezus
in verhoor neemt; en hij is de laatste Schriftkundige van een nóg niet verlaten volk,
een oudste Israëls. En, meer dan Jesaja is hier ook. Zijn eerste woord tot Jesaja's
Meerdere is: uw boek lijkt ons verzégeld. Wanneer gij maar eens ronduit spreken
wildet, Nazarener, dan zou de zaak in alle deelen duidelijk zijn. Schriftkundig ben
ik, maar - de zegels moeten van uw schriftrol af. Als gij uw rol nu maar ont-vouwt,
dan zal ik wel weten, waar het bij u op aankomt. Ik kan lezen, maar gij moet dan
ook uw zegels breken.
Dit is het eerste verwijt: Jesaja en het oude oordeel!
Maar nog van een tweede groep repte Jesaja. Hij kent óók menschen, aan wie
het boek der profetie in handen gegeven wordt, onverzegeld, opengedaan. Zij
verklaren: ‘het baat niet, of gij mij al dat boek geeft, want ik kan niet lezen. Ik ben
niet schriftkundig. De wil is er wel, en ik sta niet vijandig tegenover uw boek, en in
mijn zedelijk bestaan zou ik ook geen enkele verhindering weten, die mij belemmeren
zou, van den inhoud van dit boek belangstellend kennis te nemen, - maar het eenige
wat mij hindert is dit: er is een lacune in mijn intellectueele ontwikkeling. Tusschen
den profeet en mij, tusschen zijn boodschap, hoe interessant ook allicht, en mijn
persoon, ligt geen uitgesproken vijandschap, doch alleen maar de afwezigheid van
contactmogelijkheid; we staan nu eenmaal voor het feit van “the missing link”. Ik
zeg niet dat het aan u ligt, maar - ik kan in uw sfeer me nu eenmaal niet verplaatsen’
(vs 12). En, om u de waarheid
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13)

te zeggen: ik zal me ook niet druk maken met het leeren lezen .
Deze menschen werpen het dus weer over een anderen boeg. Terwijl de
14)
eerstgenoemden, de geleerden, schriftgeleerden, rabbijnen, farizeën de
klaarblijkelijkheid en toegankelijkheid der profetische openbaring hárerzijds ('t lijkt
wel geheimschrift) loochenen, daar trekken zij zich niets aan van de prediking, dat
de profetie een kracht is tot zaligheid. Of Jesaja al proclameert, dat het Woord der
openbaring een hamer is, een vuur, een krachten doend wonder, zij gelooven het
niet. Wie nu eenmaal niet ‘bij’ is, krachtens aanleg of verstandelijke ontwikkeling,
die komt met al dat profeteeren toch niet verder.
Komt nu dit verwijt van die tweede groep van menschen niet overeen met wat
Annas tot Jezus zegt? Wat zou de hoogepriester eraan hebben, zoo vraagt hij, of
hij al op informatie uitgaat bij de schare, die de wet niet weet, om van die
15)
‘onkundigen’ te vernemen, wat de Nazarener zegt? Die mensen kunnen toch niet
lezen. Om uit den warwinkel te kunnen komen, dient men onder ‘vakmenschen’ te
zijn; welnu - laat de arrestant, die schijnt te praetendeeren van het gilde te zijn, dan
maar spreken. Hier kan men wel schiften en oordeelen, als hij dan maar eindelijk
eens voor den dag komt met zijn theorieën. Komaan, wat spookt er zoo allemaal
door zijn brein? Wát heeft hij in vredesnaam in te brengen tegen de gangbare
meeningen?
Dat wordt dus de inzet van het proces: nieuwere meening tegen gangbare
meening. Geen sprake van leven of dood, vriendschap Gods of vijandschap tegen
Hem, bondstrouw dan wel bondsbreuk.
En zoo wordt aanstonds het requisitoir tegen Israëls Messias ingezet met de suggestie, dat de prediking van Christus noch klaarblijkelijk is in haar objectieve
spreken, noch krachtig, wonderdoend, tegenover het subject, dat haar hoort.
En hierin voltrekt zich een goddelijk oordeel. Had niet Jesaja de oogen geopend
voor het gericht, dat zich zou voltrekken in het niet-verstaan van de profetie? En
dat dit oordeel niet maar kastijdend, doch straffend is, blijkt daaruit, dat het wordt
afgewezen door wie er onder besloten liggen. Zij werpen de schuld

13)
14)
15)

Ed. König, Jesaja, 1926, Gütersloh, 266.
á Lapide, Comm. in IV. Proph. Maiores, Bruxellis, 1653, 264, b.
á Lapide, i.l.: indocto & rudi populo.
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- indien er dan schuld is - op God, op de profetie, en van zichzelf schuiven zij het
af. - - Toen moest Jezus Christus wél weten, wat Hij antwoorden zou. Van het verwijt, dat
men Hem voor de voeten wierp, ging Hij zich zuiveren. Hij moet zich zuiveren, want
sprekende tot den rechter, spreekt Hij met den Rechter. Hij wijst de valsche suggestie
áf. Want, het gaat om leven of dood. Had deze suggestie gelijk, dan ware Hijzelf de
oorzaak van het oordeel, het gericht, dat over Israëls leidslieden, volgens Jesaja's
aankondiging, hier bezig was te komen. En, zweeg Hij, nu het nog tijd van spreken
was, de valsche suggestie dood, dan ware Hij niet vrij van 't bloed der kerk van
Israël. Het moet niet zijn schuld zijn, als haar prominenten zich stooten aan het
kruis, ofschoon zij daartoe ‘gezet zijn’.
En dus, opdat Hij hen niet ‘ergere’ (d.w.z. hun tot een val worde, vgl. Matth. 17:27)
opent Hij nu den mond, en spreekt.
Hij spreekt twee kanten uit.
Hij spreekt tot Annas, en zegt: Uw verwijten wijs ik rustig af.
Hij spreekt echter ook tot God, en zegt: voor dit tastbare oordeel van verblinding
en verharding, Heere, mijn God, ben Ik, Uw gezonden Profeet, niet aansprakelijk:
Heere, laat hun verharding Mij niet worden aangerekend, alsof Ik zonde had gekend
of gedaan, tegenover hen.
En zoo stelt Christus tegen dit tweevoudig verholen verwijt tweeërlei ónverholen
feit.
Tegenover het eerste, dat Hij toch zeker zijn leerboek wel ‘verzegeld’ had, stelt
Hij het messiaansche antwoord: niets hield Ik achter. Mijn boekrol is geheel
opengevouwen, Schriftkundigen, die lezen kúnnen, mógen zich nú evenmin als in
16)
den dag der eeuwigheid beroepen op de geheimzinnigheid van mijn profetischen
leergang. Bij mij was geen afzonderingswellust, alsof die kon dienen als excuus
voor hun ongeloof, om dit als hoogstens niet-geloof goed te praten met gladde tong.
In een conclave bevond ik mij niet, en op een areopagus was ik nimmer vermomd,
als een pseudo-areopagiet. Indien zij niet weten, wat ik leer, dan is dat vijandschap.
De natuurlijke mensch aanvaardt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn, - en
daarin ligt zijn gebrek. Hij onderdrukt en bezoedelt alle licht.

16)

Want de Spreker denkt ver vooruit: Matth. 26:64 (zie hoofdstuk VII van dit deel).
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En tegenover het tweede verwijt, dat n.l. de eenvoudigen een zekere intellectueele
training moeten verduren, eer de stakkers op het spoor zouden kunnen komen van
wat de Nazarener wil, stelt Hij vervolgens het feit, dat Hij trouwe discipelen heeft
onder ‘de armen’, de ongeleerden, de blinden, de dooven, het ‘volk des lands’.
Trouwens, dat aan ‘armen’ geëvangeliseerd werd, was reeds lang (Matth. 11:5) zijn
apologie, en dan nog wel haar hoogtepunt, tegenover den Dooper. Geloof is geen
kwestie van meer of minder weten, doch van zelfhandhaving of verbrijzeling voor
God. De vraag is niet: wat weet gij? - maar: waar is uw levenswortel? Drinkt gij uit
den Geest, of uit het vleesch? Neemt gij aan, of niet?
Zoo handhaaft Christus in deze besloten zitting ten overstaan van de priesterdynastie
uit de volheid des tijds, dat Hij staat in de gemeenschap met Jesaja, en met Jesaja's
Zender. Want heden is het de ‘dag’, dien Jesaja profeteerde (29:18), de
messiaansche dag, waarop - in nauwen samenhang met katastrofale veranderingen
van wereldhistorische en kosmologische beteekenis (vs 17) - de dooven de woorden
van het voor de hoorders-van-professie(!) gesloten boek zullen hooren, en na het
wijken der duisternis de gretige blinden zullen zien; de ‘dag’, waarop de
zachtmoedigen (wier leven niet maar intellectueel bijgewerkt, doch religieus en
onder den indruk van het gericht getransformeerd is) zich verblijden zullen, en zij,
die behoeftig zijn, en verwonderd zich mee-geteld vinden, het nieuwe licht zien
dagen (29:19). Zoo bewijst Christus, dat Hij wel een openbaring geeft, die van boven
is, en die dienovereenkomstig slechts door wedergeborenen (‘van boven’ geborenen!)
wordt aanvaard, maar dat anderzijds ieder, die honger heeft, en dorst, en zich
openstelt voor het Woord, zijn Messias vreedzaam kan ontmoeten in gerechtigheid.
Der ongeleerden dag wordt der ‘doctoren’ nacht.
En nu, een probleemstelling als van Annas is er altijd en overal. Zelf een uiting van
vijandschap, dient zij den koppigen onwil van een vijandig hart aan als de
beklagenswaardige onmacht van een onzeker hoofd. Ook wijzelf worden door
Christus van de straat gehaald, en als getuigen gedagvaard: en hoor, - Jezus zegt
op dit oogenblik: vraag hem nu maar, vraag haar nu maar, wat ik gezegd heb. O
wee, Hij gaat zóó ver, dat Hij voor God zijn eigen dood en leven durft afhankelijk
stellen van ons ant-
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woord op de vraag der rechtbank, waar ook ter wereld: wat wil de Nazarener?
Neen, zeg nu niet: ik houd mij er buiten. Dat zei Simon Petrus ook. In denzelfden
nacht waarin de Rabbi zich erop beroept, dat de eerste de beste houthakker en
waterputster van de straat getuigen kan aangaande de materie van zijn onderricht,
staat één van zijn aangewezen oecumenische getuigen tegenover een
waterdraagster en houthakster te zweren: ik ken hem niet; die nazarener is ook voor
mij een vreemd geval.
Kom voor den dag, dit is uw situatie: de natuurlijke mensch vraagt Christus: wat
preekt gij? En Christus zegt, naar u wijzende: vraag het hem. Wij worden in het
proces betrokken, wij, met alle waterputters en straatventers, die ertoe gezet zijn,
te verkeeren in Jeruzalem. Het is gevaarlijk in Jeruzalem: men wordt er gewikkeld
in het proces om Hem, die zelf daar ‘ligt’ tot een val en opstanding van velen in
Israël en tot een teeken dat weersproken zal worden, opdat de overleggingen uit
vele harten openbaar zouden worden. Zoo is 't gezegd door Simeon, die ‘hem daar’
zegende toen hij een kind nog was (Luc. 2:34). En is 't niet wonderlijk, dat bijna
ieder exegeet ook bij die woorden weer aan Jesaja denkt (8:14); en dan juist aan
eenzelfde plaats, waar Christus wordt geteekend als een ‘skandalon’, een
steen-vanaanstoot, waar geen mensch omheen kan? En dit vanwege zijn gesproken
Woord?
Zoek nu geen uitvlucht. Zeg niet: ja, ik ben nog zoo ver niet, vraag het liever aan
de wijzeren. Want Christus' apologie staat of valt juist hiermee, dat ieder hoorder
zóóveel weten kan van zijn klaarblijkelijk onderricht, dat hem alle onschuld is
ontnomen. Zeg nooit in uw hart: ‘het boek is verzegeld’. Of: ‘ik kan niet lezen’.
O ja, dat is het: val en opstanding, en, openbaring van veler intieme gedachten.
Men haalt Hém voor het gerecht, en in zijn eersten volzin haalt Hij u en mij ook voor
het gerecht, en in zijn zaak dagvaardt Hij ons als getuigen. Maar ja, Hij mág dit
doen. Hij is daartoe gezet, zegt Simeon. ‘Gezet’, vanwege God den Vader. Want
zóóver reikt 't geweld van dit proces: wie als getuige wordt genomen van Zijn
apologie, gesproken op den tweesprong van de ware en de valsche kerk, die is
meteen getuige voor den hemelschen Rechter. Hier, staande op dien tweesprong,
tegenover Annas, heeft bij voorbaat Christus gezegd, wat Hij eens repeteeren zal
in den jongsten dag: dat het nooit aan
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Hem gelegen heeft, indien daar iemand staat buiten zijn ware kerk.
Want hier is een gelijkenis:
Twee menschen kwamen de rechtszaal van den Nazarener binnen om te bidden.
De één trad onverstolen in. Hij hief zijn oogen op naar den hemel, lei de hand op
het hart, wees met de andere naar den Arrestant der kerk van Israël, en sprak, terwijl
17)
Annas en Kajáfas instemmend knikten: Vader, daar is de Nazarener. Zijn boekrol
was verzegeld; mijn verstand kon er niet bij. Zijn missie trof bij mij geen doel. Vader,
indien Gij door dezen mocht hebben gesproken, vergeef het mij, ik bid het gebed
van den onwetende.
De ander, die stil de rechtszaal ingeschoven was, viel ter aarde, hij raakte den
18)
grond, eer hij het wist. Vader, kreunde hij, hier is Hij, die de groote missie heeft
voldragen. Zijn boeken gingen open, ik las hun schrift, mijn oogen werden geopend,
Hij leerde mij lezen. Groote genade: Hij leerde mij lezen, de rol lag open. Vader, ik
heb geloofd, kom mijn ongeloof te hulp. Zijn geven en spreken was krachtig en
overwinnend, maar mijn schuld is er nog alle dagen in het nemen en hooren en die
schuld is groot.
Twee menschen hadden gebeden in de rechtszaal van Christus Jezus.
Achter de wolken werd over hén het vonnis geveld.
Het ‘gebed van den onwetende’ werd daar genoemd: de oorlogsverklaring, en
-handhaving, van den onwillige; en van de toegangsdeur der hooge rechtszaal werd
deze ‘bidder’ weggesleurd, opdat hij het heiligdom niet zou verontreinigen. ‘Gij laat
geen bidder staan,’ zoo zongen de engelen, die hem bonden, en zij zongen het voor
God. Gij doet hem weg van voor Uw aangezicht, nu hij geen bidder is.
En wat den ander betreft, hij was gekomen, gerechtvaardigd uit zijn huis: de engel
des Heeren leidde hem door tot het binnenste heiligdom. En reciteerde voor God:
Gij laat geen bidder staan; welzalig, dien Gij doet naderen.
Want de klaarblijkelijkheid der messiaansche openbaring is het sjibboleth in den
titanenstrijd tusschen engelen en duivelen, tusschen ware en valsche kerk. Zij is
het waarmerk van het brood des levens. Zij was de eerste opdracht op de dagorde
van den

17)
18)

Iste - de aangeklaagde, de vreemde, die bij ons niet hoort, dien ik niet erken.
Hic - de mijne, dien ik liefheb.
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Zoon als Missionaris van God. Punt één in zijn verzegelde order was: uw boek zij
onverzegeld, gij leeraar der gerechtigheid. Zonder de getuigenis van klaarblijkelijkheid
zijner openbaring heeft onze Leeraar geen vrijgeleide onder engelen; zij nemen
slechts een Arm-verzorger aan. En daarom was de klaarblijkelijkheid der
messiaansche openbaring de theodicée van Gods Gezant en van God zelf voor
Annas door den mensch Jezus Christus; en zóó werd zij natuurlijkerwijze de
allereerste term in Christus' apologie, voor Annas uitgesproken.
Eens zal Hij op de wolken haar woorden laten begeleiden door het groote orgel
van het gericht.
Vraagt het hen, die Mij gehoord hebben, - daaronder val ook ik. Dit woord scheurt
de schatkameren open van Gods verdervende, zuiverende winden. Mea res agitur;
ik zie Annas al lang niet meer. Ik hoor Christus zijn zware orgel bespelen. Hij koppelt
al zijn klavieren en al zijn registers staan open. Ach - die dag. Hij zegt, naar u en
mij verwijzend: vraag het hém: Hij laat mij dagvaarden als getuige in zijn proces;
19)
Hij is een ‘aanstootssteen’ voor alle vleesch (Jes. 8:14; 28:16; Rom. 9:33; 1 Petr.
2:8), en omdat Hij daartoe gezet is, of van God gelegd is, daarom moest Hij voor
20)
den kerkelijken rechter verschijnen; dit verhoor is een beslissend evenement op
de scheidslijn van ware en valsche kerk. Maar als ik kom om te getuigen, dan word
ik door de Rechtbank hierbóven als getuige gedisqualificeerd - tenzij de Geest in
mij getuigt, dat is: mij krachtig bindt aan den inhoud van mijns Meesters
zelfgetuigenis. O, paradoxale procedure: de getuige is meteen de aangeklaagde;
nu worde de Aangeklaagde de plaatsbekleeder van den getuige-aangeklaagde.
Ziet gij wel, Annas, dat Hij ons in een cirkel rond laat draaien? Hij is net als zijn
Vader, - die zweert ook bij zichzelf. En Hij, de Zoon, doet eigenlijk niets anders. Hij
getuigt van zichzelf. Hij zweert daarmee, dat Hij is autopistos, betrouwbaar in zichzelf.
∗

19)
20)

G. Stählin, Skandalon, Gütersloh, 1930, S. 190 f.
Evénément décisif de l'histoire israélite, J. Bonsirven, Exégèse Rabbinique et Exégèse
Paulinienne, Paris, 1939, p. 329.
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Hoofdstuk III
Christus handhaaft Gods woord als rechter tusschen
Melchizedek-Levi
En als Hij dit zeide, gaf één van de dienaren, die daarbij stond, Jezus een
kinnebakslag, zeggende: Antwoordt gij alzoo den Hoogepriester?
Jezus dan antwoordde hem: Indien Ik kwalijk gesproken heb, betuig van
het kwade; en indien wèl, waarom slaat gij Mij?
Johannes 18:22, 23.
CHRISTUS' apologie, uitgesproken voor Annas bij de opening van het rechtsgeding,
is aanstonds gebleken te zijn wat wij haar noemden: voor de kerkelijke rechtspraak
het beslissend evenement. Ze roept aanstonds 't verzet op: de kerk vervolgt wie
heilig spreekt, en ter plaatse van 't gericht wordt haar bediende gróf. Er valt na deze
apologie aanstonds een demonstratieve kaakslag; hij is symbool, en rauwe
openbaring van 't zondig kerkbestand. Vóór den ouden Annas is Christus op de
wang geslagen. Men heeft Hem zulks gedaan, vóórdat de beschuldigers ook nog
maar één punt van aanklacht hadden kunnen formuleeren. En dan, - de slag is Hem
toegebracht, niet eens door iemand, die ‘bevoegd’ tot slaan geweest zou zijn, indien
Hij naar de wet veroordeeld zou geweest zijn. Een ondergeschikte, een dienaar,
die de rechtspraak niet te oefenen noch uit te voeren heeft, zóó iemand heeft naar
Hem geslágen.
Hoe het zich heeft toegedragen, weten wij ongeveer. Toen Christus Annas het
antwoord gaf, dat in ons voorgaand hoofdstuk werd vernomen, bracht Hij dezen
emeritus hoogepriester, evenals ook Kajáfas, indien deze erbij was, in groote
verlegenheid. Wilde men Christus beschuldigen van een revolutionair ingrijpen in
de bestaande orde van Israëls kerk? Wilde men Hem aanklagen van aanwending,
althans overweging, van infiltratiepogingen ter fine van systematische
volksvergiftiging, naar de wijze van scheurmakers in de kerk? Welnu, roep dan
getuigen, - haal ze desnoods zóó van de straat. Vraag wie ge wilt: ik
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noem geen namen, ge krijgt van mij geen lijst van getuigen à décharge. Ondervraag
diegenen, die direct onder den invloed van mijn woorden hebben gestaan; dat is
uw eerste plicht, indien gij dan het fijne van de zaak niet weet. Zóó sprak de
aangeklaagde. En door zich op het kerkvolk te beroepen, op den ‘gemeenen man’,
den ‘am-ha-árets’, dien de kerkelijke rechter juist ‘er buiten houden wilde’ - want de
afspraak was: geen oproer! - heeft Christus Annas ‘schaakmat gezet’, - maar dan
in eenvoudige gerechtigheid.
Meteen springt de vlam der eigenwilligheid óver van meester op knecht. In hun
hart zijn beide Kajáfas en Annas reeds beslist omtrent de vraag, wat zij doen willen.
Hem houdt vóór alles de kwestie bezig, op welke wijze zij een rechtsgrond zullen
‘vinden’ voor wat zij zich stellig hebben voorgenomen. Daarom is het felle licht, dat
Christus over hun tendentieuzen en overhaasten ‘rechtshandel’ werpt, voor deze
vragers-naar-den-bekenden-weg dúbbel onaangenaam.
In deze voor de hiërarchen zoo pijnlijke situatie nu leeft één der assistenten zóó
mee met zijn patroon, dat hij het ‘argument’ der domheid en van den haat gebruikt,
en den Nazarener een kaakslag toedient; men kan ook wel vertalen: een oorvijg.
In geleerde boeken is over den aard, en over den juisten naam van dien ruwen slag,
heel veel te lezen. Ook over de vraag, wat nu meer of minder pijnlijk was: deze
1)
kaakslag van een openbaren vijand dan wel de kus van een verraderlijken discipel .
Wij vergenoegen ons met het enkele weten, dat Christus is geslagen door een
bediende, toen Hij nog voor Annas stond, en dat het de kerkelijke rechtbank was,
waar zoo iets kon gebeuren.
De eigenmachtige daad van dezen assistent wordt door hem ‘gemotiveerd’ met
het verwijt, dat Christus ‘op deze manier’ den hoogepriester niet beantwoorden
mocht. Nu, dat komt wel meer in de wereld voor, dat men, om zich van den inhoud
van een betoog af te maken, over den vorm gaat spreken. Natuurlijk stelt dat
schuldig; want om uit te maken, of een bepaald betoog in ‘passenden’ vorm gekleed
is, moet ik eerst zijn wezen, zijn inhoud en zijn doel kennen door toetsing: de toon
hoort bij den inhoud. Geen sprake van, dat er éénerlei vorm zou zijn voor alle te
spreken woorden. Hoe rijker de geest is, en hoe meer gediffe-

1)

Attamen melius est suscipere alapam ab aperto inimico, quam osculum à false amico, - Joh.
Ferus, In S.S.I.Ch. sec. Ioannem Euang, Antverpiae, 1566, 431, b.
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rentieerd de inhoud, en hoe veelvuldiger de spanningsgraad en het ‘klimaat’, waarin
gesproken wordt, des te onderscheidener de vormen van leeren en getuigen. En
dáárom is de Christus, óók wat de ‘vormen’ en ‘manieren’ van zijn spreken betreft,
oneindig rijk: elke redevoering, elk betoog, elke getuigenis van Hem, kan slechts
éénmaal gehouden worden. Zijn gesproken woord heeft telkens een eigen plaats
in de openbaringsgeschiedenis, en een eigen doel, en is een volkomen, passend
antwoord op de situatie van het oogenblik. De dateering van zijn woorden bepaalt
hun vorm; elke dag is aan den ander ongelijk, zijn woorden houden zijn dagen bij.
Niemand mag vragen: ‘antwoordt gij op deze manier?’, - want de inhoud zijner
woorden bepaalt hun vorm; en déze is dus evenals géne gezaghebbend.
Wij doen een spróng, maar hij is bijbelsch. We vragen: hoever ligt de ‘sfeer’, waarin
deze ‘bediende’ den Nazarener een oorvijg toedient af van die andere, waarin een
briefschrijver der kerk verhaalt, dat Levi in Abrahams lendenen tienden gaf aan
Melchizedek (Hebr. 7:4, 6)? Niettemin, deze laatste openbaringsinhoud typeert het
gebeuren in de zaal van Annas. Christus is priester naar Melchizedek's orde; en in
de rechtszaal van Levi, dáár geeft een helpershelper van Levi onder de oogen van
den kerkelijken magistraat een oorvijg aan ‘Melchizedek’. Levi keert de rollen om:
hij weigert niet alleen de tienden, maar hij brutaliseert onzen ‘Melchizedek’.
En, waar dit de eigenlijke handel is, daar is het nu te meer treffend, dat
‘Melchizedek’ dadelijk het onderzoek naar de manier van zijn spreken terugleidt tot
een onderzoek van den inhoud van zijn spreken. Melchizedek handhaaft het Woord
als iudex controversarium, als rechter over de geschillen tusschen Melchizedek en
Levi.
‘Indien ik,’ zoo zegt Hij, ‘kwalijk gesproken heb, getuig dan maar van het kwaad;
en, indien ik wél, indien ik op goede wijze, gesproken heb, waarom slaat gij mij?’
Met dit woord doelt Christus niet op zijn spreken van daareven, zijn antwoord aan
den hoogepriester, maar Hij heeft het oog op zijn spreken, zijn leermethode, zijn
profetisch onderricht gedurende heel zijn publieke werkzaamheid onder Israël.
Christus treedt niet in discussie met dezen gragen bediende over de ‘vormen’ van
zijn laatste woord, maar stelt weer aan de orde: den doorloopenden inhoud van ál
zijn redevoeringen te zamen. Indien
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ik ooit iets kwaads heb geleerd, welnu, gij moogt het zeggen. Ik heb toch gezegd
daareven, zoo wil Christus dien man tegenvoeren, ik heb toch gezegd, dat ieder,
die mij gehoord heeft, getuigenis mag geven van mijn leer? Indien gij erbij geweest
zijt, welnu spreek dan maar dadelijk. Zeg uw patroon dan, wat gij weet over inhoud
en doel van mijn profetisch onderricht. Begin toch bij het begin. Uw kaakslag is een
voorbarigheid. En, kunt gij niet aantoonen, dat in mijn onderricht de waarachtige
gehoorzaamheid aan de voor allen bindende wet is opgezegd, wie geeft u dan het
recht om mij te slaan?
Levi-Melchizedek in geding met elkander, dat is zóó ingrijpend, dat het bijna
belachelijk wordt, als sommigen probeeren, de gegevens van het bijbelsche verhaal
nog wat op te smukken.
Bekend is, dat Chrysostomus - de man van den ‘gulden mond’ - het verhaal
interessant heeft willen maken, door de bewéring, dat deze dienstknecht van Annas
of Kajáfas familie was van Malchus, den man, die in Gethsemané daareven door
Jezus was genezen, en beschermd tegen het onrecht. Bewijs ontbreekt evenwel.
Eenzelfde waardeloosheid kenmerkt de bewering van anderen, dat de man, die
Christus sloeg, Malchus zelf geweest is. Dit laatste is trouwens alleen te zeggen
door hen, die voorbijzien. dat er in den griekschen tekst geheel verschillende namen
worden gebruikt voor Malchus en voor dezen laatsten knecht, die Jezus sloeg:
Malchus heet immers: slaaf, en deze nieuw opkomende assistent heet: dienaar.
Och neen, de man is ons niet bekend.
Maar laat ons niet het hoofd schudden over hem, als over een lomperd. Er zit iets
anders in de lucht dan zijn brutaliteit: men laat hem begaan, en zulks ter plaatse,
waar de kerk bij monde van den hoogepriester recht moet spreken. Antwoordt gij
zóó den hoogepriester? vraagt de man. En spreekt gij daar vóór den hoogepriester
en slaat gij vóór den hoogepriester?, zoo had Annas moéten dupliceeren. Maar hij
laat het na; hij wascht zijn handen in onschuld, hij van het begin af aan. Want Levi
zal de tienden niemand géven, en allerminst aan dezen arrestant. Juist omgekeerd:
hij laat met zijn gevangene sollen, door niet op te treden tegen den man, die toeslaat
eer er recht gesproken is.
Geen wonder, dat men in dit verband vaak gedacht heeft aan een bekende uitspraak
uit het boek Prediker: ter plaatse van het
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gericht, aldaar is goddeloosheid (3:16, vgl. 8:14, 9:2). In Annas' zaal is - op het
standpunt der aanwezigen zelf - zooal niet ‘het’, dan toch ‘een’ proces aan den
gang. Dat proces moet naar het recht gebeuren: men staat onder Levi's praesidium,
en op het erf van Gods verkoren volk. Maar ter plaatse van de rechtshandhaving
komt de rechts-schending. Het was niet geoorloofd, dat een dienaar deed, wat
slechts den rechter toekomt. De wet verbood uitdrukkelijk, dat een schuldige zou
worden behandeld als veroordeelde, voordat de aanklacht onderzocht was en
getoetst. Nu het onrecht zich praesenteert vlak vóór den in Psalm 122 bezongen
stoel van het gericht, en rechtsverkrachting ouverture is van den rechtshandel, nu
wordt zélfs de theocratische rechterstoel een illustratie bij de klacht van den Prediker,
dat de zonde der menschen zóó groot en zóó permanent is, dat zij den
onwedergeboren mensch verhindert, met de oogen te zien, dat Gods genade en
recht en waarheid en oordeel doorbraak beteekenen van den vicieuzen cirkel van
het aan zichzelf overgelaten scheppingsleven, dat niet uit eigen kracht kan
doorstooten tot de heerlijkheid, de rust, den heilstaat.
De straffelooze permissie van den ruwen slag, die den Heiland toegebracht wordt,
die is het fijne puntje; niet die oorvijg zelf. Daarom is (zie boven bl. 43) niet die slag
zelf, doch zijn onweer-sproken-blijven in de kerkelijke rechtszaal, ‘erger’ dan de kus
van Judas. Het is geen brutaliteit van knecht tegen gevangene, doch worsteling van
Levi's epigoon tegen Melchizedek's antitype. Antwoordt gij zóó den hoogepriester?
De naam van Levi is genoemd; en Levi verdraagt het, dat zijn naam genoemd wordt
in een verband, dat hem als rechter compromitteert. Tegen ‘Melchizedek’ is alles
geoorloofd; hij wordt formeel geplaatst - nú al! - buiten de wet. In feite wordt de
Heiland nú reeds beschouwd als exlex, d.w.z. als één, die staat buiten de wet. Nog
niet eens is het proces begonnen, nog niet eens dus heeft men de wet aan het
woord kunnen doen komen tegen Hem, of Hij wordt al vogelvrij verklaard: de soldaten
van Pilatus, die straks hun spel gaan spelen met den ‘oproerkraaier’, die zijn erg;
maar die brutale assistent van Annas is hun voorbode; en hij staat op het erf der
kerkelijke rechtspleging. En dat is erger. De kerkelijke rechtspraak in het door
Romeinen bezette gebied mocht niet verder gaan dan tot een ‘gerundivum’: wij
meenen, dat hij sterven moet; maar of 't gebeuren zal, dat hangt van Rome's
rijkscommissaris af. O smaad der theocratische gemeenschap - dat zij inzake
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doodvonnissen niet anders dan wenschen formuleeren mag. Een oordeel Gods?
Voorzeker. Maar juist daarom zal zij zich des te meer beijveren moeten, haar
‘gerundivum’ zuiver op te stellen. Zoo'n gerundivum is dan dienst des Woords, door
de ongewapende kerk aan de gewapende machten der aarde. En zie nu de tragedie:
terwijl de kerkelijke vierschaar nog zich beraden moet over de sententie, die het
kerkelijk gezag heeft uit te brengen als haar gerundivum voor de overheid, en haar
zwaardmacht, daar wordt bij voorbaat reeds geslagen!
Daarom beteekent die kaakslag, nu hij gedúld werd door den kerkelijken rechter,
een nieuwe phase in het lijden van Christus: het erf der theocratie bespot den
grondregel der theocratie.
Tot nu toe was de menschenzoon ellendig; maar nú wordt Hij ook nog ‘exlex’.
Tusschen den ‘ellendige’ en den ‘exlex’ is verschil.
Ellendig zijn, dat beteekent, dat men niet meer in zijn eigen oorspronkelijke
woonplaats is; dat men uit zijn land is. Maar de macht, die den ellendige dan drijft
uit zijn land, is in veel gevallen geen andere dan de kracht der wet. Die wet vervolgt
hem, die wet handhaaft zich tegenover hem, die wet legt zich aan hem op. Dus is
ellende, hoe verschrikkelijk ook, toch iets anders dan de ‘vogelvrij-verklaring’, want
de ellende onderstelt de wet en haar geldigheid. De ellendige is wel buiten zijn land,
maar niet buiten de wet.
Maar nu de exlex? Ach, die wordt (door menschen) buiten de (bij hen erkende)
wetssfeer geplaatst, en overgegeven aan wie maar toetreden wil; hij wordt vogelvrij
2)
verklaard; zijn ellende wordt verdiept tot een vervloeking , die niet eens de moeite
neemt zich uit te spreken. Hij is rechteloos.
Zoo'n rechtelooze in het rechthuis is de Zoon des menschen heden. Hier zitten
de officieele wetshandhavers, en de geroepen wetsdragers, en de getabberde
wetsverklaarders van Israël; en Israël is, al loopt het op zijn eind, toch nog, volgens
Gods oude

2)

Inlagare, pro inlegare, hoc est exlegem restituere patrocinio legis, uti exlegare, exlegem
reddere, G.J. Vossii, De Vitiis Sermonis et Glossematis Latino-Barbaris, Amstelodami, 1695,
232, a. Exlex kan ook beteekenen: iemand, die zonder wet leeft; maar is hier bedoeld als:
vogelvrij verklaard, ‘outlaw’, buiten de wet gezet. Vergelijk over het patrocinium o.a. Jac.
ti

Gothofredi JC, Libanii Sophistae seu Oratoris Antiocheni Oratio I π∊ϱὶ τῶν πϱοστασιῶν, id
est: de Patrociniis, in J. Gothofredi Opera Juridica Minora, Lugd. Bat., 1733, 360-376 met
Constitutiones...e codice Theodosiano de Patrociniis Vicorum, 378/9.
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ordinantie, en naar de ‘bedeeling’ van de tegenwoordige phase in de
openbaringshistorie, het wetdragende volk, de wet-verklarende natie bij decreet van
God. Aan dit volk zijn tot op heden de openbaringswetten, en dus ook de wetten
van de rechtspraak, welker fundamenteele beginselen die der theocratie zijn,
toebetrouwd. Hier móet nu alles het licht der wet doen schijnen. Wat heeft de kerk
in bezet gebied nog meer dan rechtspraak in sententies van Gods gerundiva? Naar
de bedeeling der kerktijden en tegen den druk der wereldtijden moet alles hier Gods
wet heendragen naar Christus' ‘geval’ toe. De wet móet hier den vloer onder Kajáfas'
en Annas' stoel heet stoken. Het móet alles hier blinken van de luchters der
mozaische geboden, die te glanzen staan in het duister eener wetbrekende wereld.
Maar die toegelaten kaakslag spreekt openhartig: men wil de knoopen van de
zonde niet doorhakken. En nu volgt men den kortsten weg. Want Hij, die zich
aankondigt als Wetgever-Zoon, ja, als uitgedrukt Beeld van den hoogsten Wetgever
zelf, en als Afschijnsel van diens legislatieve heerlijkheid, Hij wordt hier als exlex,
als buiten de wetssfeer staande, geslagen en gehoond. Hij zelf heeft Malchus, dien
slaaf van den hoogepriester geheeld, toen Simon Petrus den man verwond had.
Zóó handelt ‘Melchizedek’ tegenover een slaaf van Levi. Maar vóór het tribunaal
van Levi mag een dienaar van den hoogepriester ongehinderd slaan naar
‘Melchizedek’, en Annas steekt geen vinger uit. Malchus wordt niet door Christus
als exlex beschouwd; hij zelf door Malchus' patroon wel. Dat is de exlex, die geen
‘helper’ heeft; geen patrocinium, d.w.z. geen bescherming, geen verdediging in het
gericht, geen ‘synegoros’, geen patroon, geen advocaat. Onze Advocaat vindt in
den nacht van zijn verraad geen advocaat. Hij is cliënt van niemand. Hij wordt door
niemand als cliënt aanvaard. Hij vraagt er niet om, zegt gij? Wat hebt gij toch met
3)
zijn vraag te maken? Het komt maar hier op aan, dat men Hem geen ‘systasie’
gúnt, geen medestander, geen verdedigerin-rechten. Hij krijgt hiér voor het kerkelijk
forum geen systatischen brief (vgl. 2 Cor. 3:1), niet eens een systatisch gebaar of
woord; men slaat naar Hem en niemand helpt Hem. ‘Kategorin’ (aanklagers), ge
ziet ze aan alle kanten; maar synegorin (verdedigers, bijstandverleeners)? Niet
4)
één . De exlex: de kerke-

3)
4)

De exlex (rechtelooze) werd door het patrocinium (= systasie) weer op de been geholpen,
zie voorgaande noot.
Vgl. deel I, bl. 524. De hebreeuwsche woorden zijn omvorming van grieksche.
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lijke rechtsbedienaar zet de lex, de kerkenorde op zij, en God noteert, dat Levi de
scheurmaker is, niet Melchizedek. Want dat is scheurmaker-zijn: een proces voeren
met terzijdestelling van de kerkenordening.
‘Ik heb geen helper’, zoo spreekt zonder woorden onze Helper-Paracleet. Hij
weet: Ik ben het uitgedrukte beeld van den Wetgever van hemel en aarde. In mij
ontvangt de kerk de hoogste wetsuitdrukking, duizend maal krachtiger, beweeglijker,
levendiger, dan de steenen tafelen van Mozes; die waren geschreven met den
vinger Gods, maar Ik, Ik ben die vinger Gods, Ik en mijn Geest. Ik ben de Exegeet
der wet, haar vertolker, en vervuller. Doch zie, vóórdat Kajáfas en Annas hebben
kúnnen zeggen, of de wet met Christus strookt, dan wel strijdt, hebben zij ‘ter plaatse
des gerichts’, ter plaatse dus, die aan de wet gewijd was, Hem buiten de wetssfeer
gestooten. En dat, terwijl het Zoonschap in geding was.
Daarom is die kaakslag ruwe zelfhandhaving van den verloren kerk-mensch: een
knerpende vloek, een ruwe hak met een zwaard op den knoop, dien God gelegd
heeft in het touw van den Verboden Toegang. Het is prijsgeving van het eigen
rechts-ambt in dat ééne uur, waarin het ambt tot uiterste krachtsinspanning werd
gevergd.
Dit alles, hoe droevig ook, is niettemin volkomen begrijpelijk. Want de zin van
daareven: ter plaatse van het gericht, aldaar is de gerichtsloosheid, kan gereedelijk
worden verklaard uit de daarachter liggende waarheid: ter plaatse van het ‘gezicht’
der ‘oogen’ (een naam voor Israëls leiders) aldaar is de verblinding; want ter plaatse
van den Geest, daar heerscht het vleesch; de kerk wordt valsche kerk; een kaakslag
is niet erg, maar wel de toelating ervan.
Teekenend voor wat betreft die typische valsche-kerk-mentaliteit is dan ook de
vraagstelling van den hoogepriester, die wij in ons vorig hoofdstuk reeds van andere
zijde belichtten. Hij vraagt zijn arrestant, nu eens informaties te geven aangaande
zijn discipelen en zijn leer. M.a.w. twee dingen vragen zijn aandacht: ten eerste de
invloed en ten tweede de prediking van den Nazarener.
Die vraag komt evenwel te vroeg. De andere had moeten vooropgaan: wat zegt
gij van uzelf, en hoe voert gij ten aanzien van uw zelfbetiteling het Schriftbewijs,
waarvoor wij samen bukken moeten? Want, eer ik zuiver spreken kan over de
discipelen van
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Christus en over de leer, die Hij brengt, moet ik eerst hebben geweten wat de
Schriften van Hem zeggen: die zijn het, die van Hem getuigen, naar Hij zelf in
herinnering gebracht heeft. Dat is typeerend voor de valsche kerk: niet ingaan op
het Schriftbewijs, en wel naar invloed en ‘doctrine’ vragen. Alleen bij geopende
profetie kan men Christus' discipelwerving en zijn leer-verbreiding in het rechte licht
erkennen. Zoolang ik Christus' discipelwerving en leer alleen van den buitenkant
bezie, zonder de Schriften aan te hooren, blijf ik een verlegen of parmantige dwaas.
Want ‘Jezus’ verklaart ‘Jezus’ niet. Het historisch optreden van ‘Jezus’ verklaart het
historisch optreden van ‘Jezus’ niet. ‘Jezus’ - de in discipelwerving en leer historische
verschijning - moet worden verstaan uit Christus (het messiaansche ambt, van ouds
voorzegd, en uit Gods Woord alleen gekend). De historische verschijning van het
Woord des Levens wordt alleen doorgrond in samenhang met de bovenhistorische,
eeuwige besluiten van God, uit den raad des vredes, uit de verborgenheid van zijn
drie-eenigheid. Dáárover werpt alleen het Woord Gods licht.
Omdat nu de hoogepriester Annas met terzijdestelling van het Schriftgetuigenis
zijn ‘onderzoek’ beperkt tot die twee buitenkants-verschijnselen: Jezus'
discipelwerving en zijn ‘propaganda’, daarom blijft de hoogepriester, hoewel hij staat
op den grond, die door de bizondere openbaring tot ontvangenis van den Messias
Gods bereid werd, daarom blijft zijn onderzoek vijandigtendentieus; vrágende zoekt
hij houvast voor zijn al gereed liggend antwoord-van-verwerping. Hij wil den
Nazarener geplaatst zien in het valsche licht van zijn eigen bevroren en versteende
‘theologie’, en sadduceesch partijbelang, en joodsche nationaliteitsgedachte. Tijd
wordt uit tijd, buitenkant uit buitenkant, historisch verschijnsel uit historisch
verschijnsel verklaard; dat is de theorie. In feite wordt er niets ‘verklaard’, doch alleen
maar gehandhaafd wat al vaststond: déze niet!
En dat is nu de zonde van den nacht van 't kerkverraad: de rechter Annas wil zelf
den knoop doorhakken, inplaats van hem te láten ontwarren. Kajáfas en Annas zijn
in denzelfden strik gevallen, die later ook Pilatus ving. Gelijk straks bij Pilatus de
zonde tegen de waarheid (‘wat is waarheid?’) die tegen het recht (‘wat is recht?’)
vergezelt, zoo valt ook bij Israëls priesters de eigenwilligheid in het
waarheidsprobleem (!) samen met de prostitutie van het groote ‘rechtsprobleem’
(!). Het problematisch maken is een dubbel kwaad: ten eerste wijl men het aan-

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

51
durft, daar waar de Schrift het eind-van-alle-tegenspreken had moeten zijn, en ten
tweede, wijl men niet eens meent wat men zegt. En vooral: wijl ‘recht’ en ‘waarheid’
één zijn. - - Wij zeiden hierboven, dat Gods in Christus bewezen genade (met daaraan
vastgekoppeld oordeel) de doorbraak beteekent van den ‘vicieuzen cirkel’ van het
aan zichzelf overgelaten natuurof scheppingsleven: gevangene van de tyrannie der
zonde.
't Was beeldspraak slechts, dat spreken van een vicieuzen cirkel. Wij kwamen
daarop door de lezing van het boek ‘Prediker’. Ook dat boek weet, dat het natuurlijk
leven in zichzelf geen kracht-van-doorbraak heeft; dat die alleen geschiedt indien
God de geschiedenis komt beheerschen met zijn Woord, zoowel in het paradijs als
daarna.
Het is goed, daarover iets te zeggen, omdat zóó eerst Christus' antwoord aan
den assistent die Hem durft slaan, ons in zijn majesteit ontvouwd wordt.
We noemden daar het bijbelboek ‘De Prediker’.
Dit geschrift heeft onder de boeken van het Oude Testament een heel eigen
plaats. Het is toch één der laatste boeken van al de Schriften, die samen het Oude
Testament vormen. Vroeger is dit door velen ontkend. Men meende, dat Salomo
de schrijver van het boek Prediker zou zijn geweest. Was dit juist gezien, dan was
de Prediker natuurlijk bij lange na niet één der jongste geschriften van het Oude
Testament. In den laatsten tijd dringt evenwel al meer de meening naar voren, dat
de Prediker niet van Salomo zelf is, hetgeen trouwens ook, als men den grondtekst
maar zuiver leest, nergens in dat boek gezegd wordt. Integendeel, de Prediker is
geschreven na Nehemia en Maleachi. Het boek dateert uit den tijd, toen Israëls
bloei reeds lang vergaan was, en toen vreemde tirannen trapten op de resten van
5)
Israëls trotsch verleden ; men spreekt van ‘het slottijdperk van de Perzische
heerschappij’ als vermoedelijken ontstaanstijd; de periode ‘vóór haar ineenstorting
6)
onder Darius III Codomannus (slag bij Issus, 333 vóór Christus) .
In dit wonderlijke boek is de vicieuze cirkel een herhaaldelijk weerkeerend thema.

5)
6)

Zie Dr C. van Gelderen, De boeken der Koningen, eerste deel, J.H. Kok, Kampen 1926. Blz.
241 en 242.
Dr G.Ch. Aalders, Het Boek De Prediker (Commentaar op het O.T.), Kampen, 1948, bl. 16.
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De schrijver heeft gezien, dat Israëls glorie vergaan is. Het vrederijk van Salomo is,
eerst van binnen uit door diens epigonen, en later van buiten af door de vijanden
van Israël, vertreden en gebroken, en nu komt Salomo zelf na vele eeuwen uit zijn
graf op - want het boek Prediker voert, openlijk gebruik makend van een bekende
7)
taalfiguur , Salomo als ‘spreektrompet’ sprekende in - om te verkondigen, dat al
wat voor het oog typeerend-Salomonisch was, de bouwsels van Salomo's wijsheid,
8)
en paradisale pracht, en cultuur, eigenlijk niets was dan ijdelheid, machtelooze
cirkelgang zonder dóórslaande winst, zonder rechtlijnige opvaart tot eeuwige vrucht,
zoolang Salomo alleen in tijdelijk licht gezien wordt. Het feitenmateriaal van Salomo
kan zichzelf uit zichzelf niet verklaren. Want Salomo heeft wel groote macht bezeten,
doch die is nu gebroken. Ook heeft hij groote wijsheid doctrinair afgekondigd, maar
zoolang men zonder geloof de feiten waarneemt, schijnt de verwachting van blijvende
winst, en van doorbreking van de colonne der dwazen en van hun dwaasheid door
de feiten bespot te worden; andere beschouwingen dringen de wereld in en wat de
één opbouwde brak de ander af. Wetboeken gaf Salomo en een rechtsorde; maar
wat is er van gebleven? En dan de Salomonische cultuur! Ook zijn blinkende cultuur
heeft al haar hoogrijzende torens één voor één zien slechten. Heel het door Salomo
zoo kunstig opgebouwde leven is in den vicieuzen cirkel begrepen; en ach, wat is
daartegen te doen? Wie kan het wentelend wiel terug-wringen met sterke vuist?
Niet één, die het vermag. Want het rad der historie schijnt al maar door te draaien,
te keeren, heen en weer, op en neer. Natuur en geschiedenis verraden, in zichzelf
gezien, niemand het duister geheim der eeuwige, onbeweeglijke dingen Gods, zóó,
dat de vrede daalt over de arena van ‘Kain’ en ‘Seth’. Gelijk de beweging der natuur
een groote ómmegang is, een lang-gerekt, onophoudelijk heen-en-weer-proces,
zoo schijnt voor wie geen sluitrede van boven gedicteerd kreeg, om ze op gezag
aan te nemen, het óók te gaan in de historie der menschen. Alles keert heen en
weer, alles gaat op en neer. De één breekt af, wat de ander begonnen is. Er is geen
leerzaal, geen rechtszaal, geen kunstzaal, geen conferentiezaal van oorlog en vrede
in heel de wereld, of een resultatencomplex als er heden is, schijnt morgen wankel
te staan. Die wederkeer der dingen is vermoeiend tot den dood toe.

7)
8)

Aalders, a.w. 10, 51.
Aalders, 51.
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Zoo laat de Prediker zien, hoe onmachtig de geschiedenis en het natuurlijk leven
zijn ter zélfverklaring. Ze geven hun geheim niet prijs, ze leggen geen balans over;
de zin der dingen, en de som der opgemaakte balans, die moet van elders worden
afgekondigd. Het letterschrift, dat blijft geheimschrift, tenzij hetgeen ‘openbaar’ is
in natuur en geschiedenis doorzichtig wordt gemaakt uit een van boven af inslaande
Woord-openbaring Gods. Overwinnaars capituleeren straks; wie geeft zonder
openbaring bij zooveel capitulaties de recapitulatie?
Zoo heeft het boek Prediker in het Oude Testament een prachtige beteekenis.
Dit boek beschreit de armoede, de ongenoegzaamheid van alle ‘fenomeen’, in het
verklaren van zijn zin en doel. Dat is de waarde van dit boek. De waarde! Want het
Oude Verbond moet sterven met een kreet van verlangen naar den Profeet, die
God komt exegetiseeren, en Gods werken tevens, en die van alle ‘figuren’ de
werkelijkheid zal zijn, zichzelf verklarende. De Messias van Matth. 1, recapitulator
der historie.
Vandaar nu, dat deze Prediker aan de uiterste punt van den klaagmuur van het
Oude Testament staat te weenen. Hij heft zijn bittere klacht op: buiten het
messiaansche licht heeft het oog (in de natuur) niet gezien en het oor (in de historie)
niet gehoord, en het hart (in de autonome filosofie) niet kunnen bedenken den inhoud
van bondige wetenschap, de conclusie van verlossende sluitrede, het charisma van
volstrekte zekerheid en van eeuwig leven of van triumfeerend recht. En eerst als
die klacht geslaakt is, en onder tranen de Prediker den treur-zang aangeheven heeft
van wie ‘het leven bij zichzelven nu niet meer heeft kunnen houden’, eerst dán is
het de tijd voor het Nieuwe Testament om ons het evangelisch heil te wijzen, welks
Schenker en Profeet nu oprees van achter den klaagmuur van het Oude. Eerst dan
is er de tijd voor ‘Meer-dan-Salomo’ om met de zekerheden der
openbaring-van-bóven de onzekerheden van de waarneming-van-beneden te
verdrijven; en is het de tijd voor Paulus, om in antwoord op de klachten van den
Prediker over de óngewisse schómmelingen van David naar Christus heen te wijzen,
die de gewisse weldádigheden van David (Hand. 2) ‘verwerft en wedergeeft’. Dán
kan Paulus zeggen: hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord,
en het hart niet heeft bedacht, (hetgeen dus noch uit waarneming van het heden,
noch uit de balansen van het verleden, noch uit het wijsgerig zinnen af te leiden
bleek), dat heeft God bereid voor allen, die Hem lief
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9)

hebben . Dat groote geheim is niet ontdekt, en ook is deze beslissende invásie van
heil niet tot stand gebracht door een wetenschap, die alleen de ‘gegeven’ feiten tot
kenbron neemt, en dan daaruit haar ‘sluit-rede’ opbouwt, opklimmend van beneden
naar boven, maar dat ‘geheim’ is geopenbaard, en die ‘invasie’ is gekomen van
boven naar beneden, door het (her)scheppend woord van God; Hij spreekt en het
is er, Hij gebiedt en het staat er. Waar de Prediker zoekt naar een ‘sluit-rede’ voor
zijn op waarneming voortbouwend denken, daar moet hij ten leste zich tevreden
geven onder een geopende en déswege gezaghebbende aanvangs-rede van God.
Want in den aanvang, in den beginne, was het Woord, en dat Woord was bij God,
en het Woord was God en dat Woord nu is door eigen souvereine zelfmededeeling
vleesch geworden.
Dit zijn zoo enkele hoofdgedachten van het boek Prediker; en ze leggen het wezen
bloot van zijn hunkerend bestaan. En dáárom mochten wij dit boek, waarin het Oud
Verbond zijn laatsten wil formuleert, een klacht over den vicieuzen cirkel noemen.
Dáár is het vraagstuk gepeild, dat wij straks hebben aangeduid: ter plaatse van het
gericht is goddeloosheid. En ook dat andere: ter plaatse van de wetenschap, daar
is de onverzekerdheid. Noch het recht, noch de waarheid konden komen tot hun
eindtriumf. De doorbraak moet nog komen.
Neen, neen, hier spreekt geen opstandeling, die de vuisten balt tegen het paleis,
dat de sleutels bewaart van de bastille. Maar hier spreekt en klaagt een
menschenkind, dat opzettelijk zich het woord verleend wil zien als sprekende op
Salomo's standpunt. En Salomo was de man van Israëls vredes-periode, de koning
der befaamde rechtspraak. Als hem de klacht in den mond gelegd wordt, dat
onrecht-van-oorvijgen vasten voet neemt óók in de kerkelijk-theocratische
paleizen-van-justitie (‘onder de zon’), dan is dat zóó vreemd, dat sommigen hun
10)
best gedaan hebben, deze woorden uit den bijbel weg te werken . Anderen

9)

10)

Dit woord uit 1 Cor. 2:9 is niet een citaat uit enig apocrief Joodsch geschrift, zooals men wel
eens gemeend heeft, vgl. J. Bonsirven, Exégèse Rabbinique et Exégèse Paulinienne, Paris,
1939, 291/2; geciteerd wordt Jes. 64:4. In de desbetreffende pericoop (Bonsirven, 333, verwijst
ook nog naar Jes. 65:16: ‘mélange’!) wordt ook nog het wonder (bv. kókende bergmassieven)
gezien als de eenige weg, die dus niet ‘natuurlijk’ wezen kan, om door te stooten tot verlossing.
Geen omgang der natuur, doch neerdaling Gods.
Vaticanus, Arabicus, vgl. à Lapide, Comm. in Ecclesiasten, Antverpiae, 1657, 127, over de
lezing: vidi...locum iudicii, illic impius, & locum iusti, illic pius (apostata...fidelis): paradijs voor
vromen, hel voor goddeloozen.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

55
hebben zich verbaasd afgevraagd: zou Salomo of een die ‘uit zijn persoon’ spreekt
zoo'n kras oordeel vellen over de rechtspleging in zijn eigen rijk? Maar al dat vragen
11)
is onzakelijk. De Bijbel zegt, dat eens de Apostaat , de Goddelooze, de Antichrist
zal zitten in Gods tempel (2 Thess. 2:4); daar wordt van de wereldgeschiedenis
‘onder de zon’ erkend, dat de doorbraak van recht en waarheid niet beschoren is
tenzij dan aan Hem, die met het zwaard zijns monds den goddelooze zal verdelgen
(Jes. 11:4); en die daarin de meerdere-van-Salomo zal blijken, in zijn vrederijk, één
met God (Jes. 27:1) en neerwerper van den Apostaat (2 Thess. 2:8). De Prediker
weet, dat zonder áfdoende doorbraak van boven ter plaatse van het gericht
goddeloosheid, ter plaatse van het wetsbestand wetteloosheid, ter plaatse, waar
de wet haar fakkels moet uitdragen naar de levens-verschijnselen toe, de wegwerking
ván de wet uit gehoor en gezicht van wie aan ‘de verschijnselen’ oor en oog leent,
zal blijven.
De Prediker heeft trouwens niet ermee volstaan, te ‘constateeren’, dat in de
rechtszaal de vicieuze cirkel aan te wijzen valt, de cirkel, binnen welks omtrek men
zoo vaak weer uitkomt daar waar men begon. Heel het tijdelijke leven ziet hij
veelszins besloten in den vicieuzen cirkel. Daar is b.v. de natuur. De natuur volbrengt
overal den ommegang, trekt altijd weer den kwaden cirkel van een niet-tot-doorbraak
komend heen-en-weer-proces. De zon gaat op en weer onder; wolken zuigen water
op en laten het weer los; verborgen bronnen stuwen rivieren vol, maar de zee loopt
nooit zóó over, dat de bronnen gesmoord worden. Heel het natuurleven is de
heen-en-weer-beweging, de cirkel-gang, de ommegang, die alle overschotten van
de geboorte toch weer laat wegrapen door den dood. Eenzelfde cirkel, zegt de
Prediker, schijnt ook het cultuurleven te besluiten. Komt er ooit een afdoende garantie
voor blijvende gaafheid van de bouwsels der constructieve krachten? O neen: wat
de één bouwt, breekt de ander af; wat voorgeslachten oprichtten, wordt door
nageslachten verwoest. Standen verschuiven, bevelhebbers van vandaag zijn
morgen slaven, en die heden hun slaven zijn, worden morgen de jongste
slavendrijvers. Alzoo ligt heel het wereld-leven gebonden. God staat in de synagoge
12)
der rechters en vraagt: quo usque tandem , hoe lang nog zult gij mijn geduld
misbruiken? Het

11)
12)

Vgl. noot 10.
à Lapide, a.w. 129a: Deus stetit in Synagoga deorum (iudicum) in medio autem deos diiudicat:
Usquequo iudicatis iniquitatem? etc. (Ps. 82:1, verwijzing daarheen bij Pred. 3:16).

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

56
is de vraag van den Prediker: hoe lang moet het nog duren? het is zóó vermoeiend,
dat heen-en-weer golven. Waar breekt ‘gerechtigheid-en-waarheid’ door? Ook voor
de rechtsleer geldt: ‘wat ons de wijzen als wijsheid verkonden, straks komt er een
wijzer, die 't wegredeneert.’ Wie bezorgt de wet haar klem, duurzaam? Hetgeen
heden recht heet, wordt morgen als onrecht uitgekreten. Deugd en ondeugd, die
stuivertje wisselen. O, het leven is de malle-molen, zoolang het aan zich zelf is
overgelaten, het draait, en draait, et l'on revient toujours à ses premiers amours, en
dus ook tot zijn oude antipathieën. Geen enkele wereldorde wint het pleit voor
eeuwig. Gelijk de dienaar van Annas doet wat des rechters is, en Annas op zijn
beurt zich met den slaaf en den bediende encanailleert, zoo gaat het in heel de
wereld.
Dit is dan de conclusie, waartoe uit waarnemingsgegevens de Prediker kwam. Zeker,
hij heeft ook nog iets anders gezegd; daarover later. Maar moet men naar deze
dingen niet terug, óók, zoo vaak men spreken wil over den kaakslag, dien men in
het paleis van de wetsinterpretatie den Christus als uitgestootene van de wet, durft
laten incasseeren?
Het benauwende bleek ons bij dien kaakslag, die ‘alapa’, dat hij aan ‘Melchizedek’
overkomt in het huis van ‘Levi’. Melchizedek als type van Christus, contra Levi, dat
zagen we als het domineerende thema van den brief aan de Hebreën.
Levi, aan hem waren ‘de woorden Gods toebetrouwd, en de diakonie, de dienst
der verzoening, dezelfde ‘diakonie’ dus, die later aan de apostelen van den Priester
naar Melchizedek's orde werd toebetrouwd (2 Cor. 5:18). Met één offer bréngt Hij
doorbraak (Hebr. 9, 10). Levi's taak was, de doorbraak-ter-victorie te profeteeren
en te bedienen. Profeteeren, door te verkondigen dat Jahwe, de God des verbonds,
in den komenden Messias waarheid en recht zou doen zegevieren en beiden ‘hun
klèm bezorgen zou’. Bedienen, door den verzoeningsdienst te onderhouden, door
in de theocratische gemeenschap het recht te laten gelden, en de kerk te maken
tot die oecumenisch-aangelegde gemeenschap, waar de goddeloosheid
aangewezen, gebannen en principieel overwonnen zou mogen heeten. Wat is de
klacht van den ‘Prediker’ anders, dan dat het onrecht zijn vaandelen opsteekt ‘ter
plaatse waar het niet behoort’? Wat is daarom de profetie van Daniël 9:27 en 12:11
anders dan een oproep aan het theocratisch geregeerde bondsvolk, staande onder
Levi's theocratische
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jurisdictie, om te huiveren van ontzetting, als er een ‘verwoesting’, een ethische en
daarna dynamische ravage aangericht zal worden, en dit door den Antichrist ‘ter
plaatse waar het niet behoort’? Daniël 9:27 spreekt over heidenen met
oorvijgengeweld, die in het verlengde van tyrannen als Nebukadnezar, Darius,
Alexander, Jeruzalem zouden overweldigen, de (theocratische) plaats-van-Levi,
13)
waar zulk geweld niet hoort , omdat men in Jeruzalem den Messias van het
theocratische rijk van doorbraak-van-recht-en-waarheid verwacht. De stad, die ‘de
zijne’ heeten mag, die haar burgers ‘de zijnen’ mag heeten, mits in geloof, wijl naar
den bondseisch. Daniël 12:11 (vgl. 11:31) kondigt een ‘ontzettenden gruwel’ aan,
die ‘geplaatst’ zal zijn ter plaatse waar het niet behoort, in de stad van ‘Melchizedek’,
den koning des vredes, en den priester der gerechtigheid, doorbraak-bezorger voor
beide, omdat hij priester is in der eeuwigheid (Hebr. 7:3, 17). In beide plaatsen wordt
heengewezen naar Antiochus Epifanes, die in den bijbel geldt als type van den
Antichrist, en die in Jahwe's tempelhuis, centrum van Jahwe's doorbraak-actie ten
bate van ‘waarheid-en-recht’, en ‘burcht’ (11:31) van deze goddelijke
‘doorbraak-politiek’, bastion ervan, de grimmige willekeur zal doen profaneeren. En
of nu varkens in den tempel worden losgelaten, dan wel een kaakslag kletst ter
plaatse van Gods rechtsbestel door de handen van de kerk, het komt in principe op
hetzelfde neer. Die kaakslag is demonstratief: hij grijpt brutaal vooruit op de vraag,
of Jezus de Nazarener ambtshalve door het kerkelijk leergezag is te ‘binden’ dan
wel te ‘ontbinden’. En dit, terwijl Hij zelf de bevoegdheid daartoe aan zijn jongeren
bij voorbaat heeft verleend (Matth. 16:19, 18:18). Die oorvijg is, juist wijl men in het
proces aanstonds op het ‘binden’ dan wel ‘ontbinden’ (laten gaan) als op de rol
14)
geplaatste rechtsvraag heen wil loopen, een niet-belijden (‘loslaten’) van Jezus
als ‘mógelijken’ Christus. Zulk een ‘loslaten’ is erger dan een op rechtsgronden, ook
al zijn ze voos, veroordeelen (‘binden’). Het bewijst, dat de veroordeeling, komt ze
straks, door zich overhaastende vijandschap zal ingegeven zijn. Dat hier

13)
14)

Lagrange, Judaisme, Paris, 1931, 67/8.
In I Joh. 4:3 wordt de lezing: ‘niet belijden’ door sommigen (zie o.a. Zahn, Einl. II, 8. Aufl. 585,
geciteerd in Kittel, Wtbuch IV, 337, noot 5) enjuist geacht: zij lezen ‘luein’, niet doen gelden.
Met de kwestie van de twee naturen heeft dit niets te doen, zooals in Kittel a.w. opgemerkt
wordt; niet voor niets, denk aan Athanasius, Epist. ad Epictetum, aangehaald (inzake Joh.
1:23) in Rouët de Journel, Ench. Patristicum, Barcelona, 1946, nr. 794.
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‘belangenpolitiek’ gedreven wordt. Het is ‘maar’ een oorvijg; doch hier voorspelt hij,
dat Levi's woning aan de draken is overgegeven.
Zóó is dan de toestand: een gesaeculariseerd priester-huis wil ‘de’ wet niet lezen
zonder ‘voile’, zonder ‘deksel’ op het aangezicht en sluit bij voorbaat den Nazarener,
die zich als Mozesgetrouwen, maar ook Mozes-vervullenden Wetgever aandient,
van het door de Schrift beheerschte geduldige rechtsonderzoek uit. Dit is een vicieuze
cirkel. Niets weten, en u gedragen als opperst verzekerde: de kaakslag. Den
beweerden wetgever Christus met den gedaagden Jezus niet kùnnen confronteeren,
en toch aan den minsten dienaar toestaan, zich aan te stellen als ware de zitting
afgeloopen en de gedaagde vogelvrij verklaard. God niet vinden in den mensch
Jezus, maar een duivel niettemin in Hem ‘bestraffen’; schoon er in Hem niet één
gevaren is. Ach ja, - alleen wie God onderscheidt, onderscheidt den duivel; alleen
de geestelijke mensch, zegt Paulus, onderscheidt alle dingen (1 Cor. 2:15).
Nu valt er neonlicht in Levi's laatste consistoriekamer: daar mogen knechten
ranselen: wie doet hun wat? Het paleis der geestelijke rechtbank is verwereldlijkt.
De vensters, die op het eeuwig Oosten, op God den wetgever, uitzien, zijn er
toegemetseld, dáár! Men heeft zich vensters opengebroken in den wand, die naar
de wereld uitziet. Nu kán dit kerkelijk rechtspaleis met Christus nooit meer klaar
komen. Men begint daar met Hem te bejegenen als mensch onder menschen, en
zijn leer als theorie onder andere theorieën, en Zijn discipelwerving als verschijnsel
onder andere propagandacampagnes, - maar Hem verkláren, neen, dat is nu verder
uitgesloten. De gewilde machteloosheid, die zich niet belijden wil, hakt hier de
knoopen door; zij slaat het Wonder op de wang: het stereotiepe
gebaar-van-overwinning bij alle verslagenen. Levi's huis maakt zich ‘gemeen’ met
de profanen. Zóó slaat elk godvergeten hoogepriester, zóó slaat elk godvergeten
slaaf, den Zoon des menschen op de wang.
Als deze kaakslag knerpt door de lucht, dan denk ik aan Prediker 1:15: het kromme
kan niet recht gemaakt worden. Dat is het empirische feit: de kromme lijn, de
cirkelgang, (want ‘krom’ staat hier niet in ethischen zin, doch in de beteekenis van:
afwezigheid van recht-lijnig voortschrijden uit één beginsel). ‘Krom’ is dus voor de
kerk een oordeel: zij gaat ‘van kracht tot kracht’ niet voort: zelfs zij niet. Zij heeft de
genade verworpen, den Geest
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niet laten dóór-werken, niet laten dóór-stooten; nu is er geen gezicht meer op de
rechte lijn van opvaart naar boven. En beving bevangt mij, als ik daarnaast lees
Prediker 7:13: aanmerk het werk Góds, want wie kan recht maken, wat Hij krom
gemaakt heeft? O, hier is, hetgeen ik empirisch doorleef, als een onontwijkbaar lot
voor heel de wereld vastgelegd, omdat ‘God’ de wereld zoo heeft laten varen, dat
zij haar eigen raadselen nooit oplossen, haar eigen wetsknoopen nooit ontwarren
kan. Als ‘God’ niet ‘Verbondsgod’ wordt, als ‘God’ niet de ‘Vader’ gaat worden, als
de Almachtige niet krachtdadig tot zijn Israëlieten zegt: Ik ben Jahwe, als de aan
zichzelf overgelaten dwaasheid niet komt in den verlossenden greep der
vleeschgeworden Wijsheid, dan zal de gretigheid van het zwaard, dat Gordiaansche
knoopen doorhakt, den kaakslag toebrengen juist aan Gods eigen Zoon. Want
Annas en Kajàfas komen strompelend achteraan als blinden, als ‘oogen’ der kerk,
die niet meer kùnnen zien, als herdershonden, die niet meer kunnen bassen (Jes.
29:10; 56:10). Nu doen zij de daad van den overmoed. Zij beginnen te slaan, en
hebben nog niets gewéten omtrent den Zoon des Menschen; de herdershonden
blaffen niet, nu gaan ze als straathonden keffen en bijten naar den eenigen Herder.
Zijn zij te redden door ‘natuurlijk licht’?
Geeft dát progressie?
Neen, - want wie kan recht maken hetgeen God krom gemaakt heeft? Wie zal in
de van Levi's orakelwacht beroofde wereld de rechte lijn van den zegevierenden
opmarsch der waarheid indragen, en de kromme lijn breken en rechtbuigen, als
God zelf dat niet zal doen? Zijn oordeelen zijn een diepe afgrond: als Hij alleen maar
lóslaat, dan zal de heele wereld God op de wang gaan slaan. De honden mógen
dan niet meer bassen.
Maar nu - hoor ‘Melchizedek’ Levi's blaaskaak onder profetisch vuur nemen: Zie,
hoe Hij zich als Middelaar zet voor den katheder van de Opperste Wijsheid, het
Woord der wet, die Levi toebetrouwd was, voorhoudend aan Annas en zijn knecht,
die samen sloegen, sloegen naar het Wonderteeken. Christus antwoordt aan den
man, die Hem sloeg. Indien Ik, zoo spreekt Hij, indien Ik in mijn publieke
redevoeringen, in mijn openbaringswerkzaamheid, ooit kwaad gesproken heb, betuig
dan van het kwade. Is niet het Wetswoord hier gedeponeerd, in dit gewelfde huis
van Levi? Toets mij aan Jahwe's depositum: de wet. Als
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dat het bewijs levert van mijn zonde, doe mij dan wettig in den ban, en houd uw
handen thuis: de kerk slaat harder met het Woord, dan Hercules met een zware
knots. Maar indien niet, indien gij niets uit het wetsdepositum tegen mij kunt
aanvoeren, waarom slaat gij mij?
Hier grijpt Christus naar het hart der bijna van God verlaten kerk. Waar is de
kerk-stijl? Heeft die man daar, die Hem slaat, dan in het paleis van 't canonieke
recht den cánon, den gezaghebbenden maatstaf ter beslechting van kerkgeschillen
niet bij de hand? Kan men uit de perspicue Schrift dan niet meer toetsen al wat de
Christus heeft gezegd? Wie als rechter optreedt - en Annas staat ambtshalve voor
die taak -, die moet de rechtsbronnen weten aan te boren: de rechterstoelen staan
hier binnen, want de boekrol is ter hand. Maar grijpt men hier niet naar den
Schriften-kánon, waarom slaat men dan? Een slag met de hand, zonder den in-slag
van het profetische Woord, dat is een ‘harpagmos’ van en voor het vleesch, een
brutale anticipatie.
't Was maar een vraag, die Christus stelde; maar in die vraag treedt de Messias
op, om te bezweren, dat in den rechtshandel, dien de wereld tegen Christus opent,
er maar één weg mag ingeslagen worden: het is die van de toetsing van ‘woord’
aan ‘Woord’; want zèlfs het vleeschgeworden Woord laat zich meten aan het
schriftgeworden Woord. Wie den last niet op wil nemen, om naar maatstaf van den
15)
Schriftkánon, naar analogie van den geloofsinhoud (2 Cor. 10:13, Rom. 12:16)
den Nazareenschen profeet als Spreker in de kerk (vgl. Paulus in 2 Cor. 10:3) naar
den Hem gezetten kánon der goddelijke opdracht te beoordeelen en Hem daaraan
te meten, wel, die mág geen enkele daad doen, geen enkele formule zelfs uitspreken,
waaraan de onderstelling ten grondslag zou liggen, dat hij het wèl weet. Alleen maar,
hij kan 't niet láten, want hij wil niet anders, in zijn zelfhandhaving. Wie niet den
eenigen geloofsregel heeft geraadpleegd, ter zake van het door Christus beweerde
samengaan van Hemzelf en den eenigen Wetgever in de hemelen, mág Hem niet
voor zijn vier-

15)

Gomarus, Opera, Amstelodami, 1664, I, 439 (Expl. Ep. ad Rom.): norma fidei seu verbum
Dei. Deissner in Kittel, Wtbch. IV, 636 (op ‘metron’) wil 2 Cor. 10:13 ruimtelijk verstaan hebben:
nach dem Mass des Gebietes, das uns Gott als Mass zugeteilt hat; maar de critiek, die Beyer,
in het zelfde werk, III, 603/4 (op ‘kanoon’) op deze opvatting uitbrengt, schijnt ons overtuigend;
hij spreekt van een aan Paulus gezetten kánon, waarin een ‘Gesetz’ besloten lag; in Paulus'
geval Jes. 52:15, b, vgl. Rom. 15:20 v. Ons interesseert thans alleen die wet.
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schaar trekken of buiten de wetssfeer werpen. Alleen maar: hij doet het toch.
Daarom is de Christus, door in den aanvang van het rechtsgeding Levi in eigen
huis naar den hem toebetrouwden Schriftkanon als actueel ook nu hanteerbaar te
verwijzen, rechter over Levi geworden, en getrouwe Middelaar gebleven. Want Hij
vangt ons in onze netten, Hij vangt ons in ons eigen garen. Hij bewijst ons, dat de
eenige weg om Christus te ‘beproeven’ is: Hem te meten aan den maatstaf des
Woords. Boven elk discours plaatst Hij de stereotiepe inleiding: waarom sloegt gij
Mij daareven? De dienaar mag niet slaan, en de hoogepriester kan ook niet zegenen:
Jezus van Nazareth is een aanstootssteen voor Levi's kwade lictoren, die weigeren,
lectoren van de boekrol te worden, waarin van Hem geschreven staat.
Daarom moet ik Christus toelaten mij, zooveel mijn vleesch aangaat, te straffen,
zooals Hij den priestersecondant bestraft heeft, die Hem mépte. Mijn
probleem-stélling tast Hij aan in den wortel. Ze is de mijne; en de mijne is eigenwillig;
ik maak een ‘probleem’, van wat al lang geopenbaard is (in de Schriften), en ik ‘stel’
het zelf, om aan het gestelde Gods te kunnen ontkomen. Want het vleesch is trots;
het wil maar niet weten, dat er in het vleesch geen goed woont. Dus slaat het narrig
naar den Gezalfde, het slaat naar God, terwijl slaan zonder opdracht alleen God
toekomt, want slaan in werkelijke vrijheid beteekent een oordeel werpen; het is: den
jongsten dag bereiden, of anders jongsten-dag-spélen: ludere deum remuneratorem.
Christus, kom mij te hulp. Mijn vleesch, straf het, Heer. Verlicht mijn oogen,
Heiland, maar bind onderwijl mijn handen, want waarlijk, ik zou nóg U slaan en
slaan. Mijn familienaam is Malchus, en ik ben graag bediende van den ouden Annas:
hij was mij steeds een Eli-achtig biechtvader, totdat ik U gevangen zag, mijn Heiland,
en u kende naar de Schriften.
Hoor nu, wat Hij den knecht van Annas heeft te zeggen. Hij zegt niet: ‘raka’ (Matth.
16)
5:22), leeghoofd , want zoo'n argumentloos en niet-conclusie-nemend schimpwoord
zonder bewijsvoering ware een ‘alapa’, een oorvijg, een kaakslag van wie er pas
een incasseerde. Neen: hij spreekt: broeder, waarom onttrekt ge u aan den
kerkelijken plicht tot geestelijke dia-crise, waarom

16)

Senseless fellow, Westcott-Hort, N.T. Greek, Lexicon, New York, 1946; wahrscheinlich
Hohlkopf, Bertram in Kittel IV, 845.
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bedient gij het ambt der geloovigen niet, de Schriften openende, zij het ook ten
ongenoege van uw Eli-conformen biechtvader? Zou Ik u ‘raka’, nietsnut noemen?
Maar Jesaja heeft gezegd: als de officieele oogen van de kerk, de zieners, de
profeten, de Annassen, niet meer zien, dan zal de Heere de oogen der ‘raka's’, der
idioten (ambteloozen) doen zien (Jes. 29:10, 18). Betuig toch, toets dan, wees in
den verbondsnaam ernstig: het is óók ùw officium.
Neen, de Christus zegt niet: ‘raka’, want die man is nóg zijn ‘broeder’; - 't
Pinksterfeest zal dat veranderen, allicht, maar dat komt niet, vóórdat Christus
oorvijgen heeft geïncasseerd zonder ze terug te geven. Welnu, zijn broeders (Matth.
17)
5:22) mag men geen ‘raka’ toebijten . Een rabbijn (R. Jochanan) zei eens verwijtend
tot zijn leerlingen: als gij niet ziet, dan gelooft gij niet; en toen schold hij: ‘raka’, ezels!
Ook Christus kan zóó verwijten, maar Hij spreekt zijn Thomas straks toch heel
anders aan (Joh. 20:27). Een prinses-van-den-bloede werd eens door haar
man-van-lage-kom-af gecommandeerd, als ware zij een slavin-van-hem; toen
18)
sputterde ze tegen: raka: je hebt een koningsdochter voor je! Nu, hier staat een
piccolo van een verlepten aristocraat te blaffen tegen den Vrijen Zoon des Grooten
Konings (Matth. 17:25, 26); maar dié schimpt niet: raka. Hij zegt: waarom leest gij
de Koningswet niet, om mij te toetsen aan die wet?
19)
Dus neemt Hij 't recht nog niet in eigen hand . Hij zoekt nog Abrahams
verwaarloosden zoon, en stimuleert hem tot het ambt van alle geloovigen: scheld
niet onverantwoord, doch vloek, - òf zegen onder verantwoording aan het resultaat
van wetsexegese in concreto.
En daarom is dit antwoord van den Christus het eenige, dat den Middelaar
betaamt.
Want door aldus te reageeren op een kaakslag-in-het-recht-huis-van-de-kerk,
ontkomt hij aan een goddelijk gericht vanwege eigen zonden, en oordeelt Hij den
Hoogen Raad ter plaatse waar het hoort: in 't eigen huis van dezen Raad. Hij verklaart
officieel dien Hoogen Raad schuldig aan het helsche vuur, als hij over dien kaakslag
geen boete doet.

17)
18)
19)

Over ‘frater’ en ‘proximus’ Lightfooti, Opera II, Roterodami, 1696, Horae Hebraicae i.l., 285.
Voorbeelden uit Lightfoot, 286.
Straffen over raka-zeggers: Chr. Schoetgenii, Horae Hebraicae et Talmudicae,
Dresdae-Lipsiae, 1733, 34.
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Wat het eerste aangaat: Christus zelf heeft eens gezegd in Matth. 5, dat er geen
gradaties in de zonde zijn. De joodsche traditie heeft den menschen een
costuum-op-maat geleverd: wanneer ge doodslag pleegt, dan moet ge voor de
plaatselijke rechtbank u verantwoorden. Maar tevens had die traditie de
gevallen-van-zonde-tegen-het-zesde-gebod geclassicificeerd. Betreft het een
doodslag-in-lichten-graad? Och, dan is 't een zaakje voor 't kantongerecht,
gauw-gauw. Wordt het een doodslag-in-zwaarder-graad, tja, dán moet ge wel naar
het Sanhedrin voor uw berechting. En, is het doodslag-in-den-hoogsten-graad, ach,
dan is de helsche straf er mee gemoeid. Men kan alle zonden, ook die tegen het
zesde gebod, indeelen in graden en klassen. Zoo wijkt de verschrikking van de hel:
want als de casuistiek den duimstok aanlegt, om den misstap en den zondaar zelf
te rubriceeren, klasse A, klasse B, klasse C, dan onttrekt ze aan het bondsvolk de
adembenemende prediking, dat er in de zonde geen klassen zijn; alle zonde heeft
in zichzelf het helsche vuur als antwoord verdiend: ze kan vergeven òf gehouden
worden, maar niet in klassen en rubrieken ingedeeld. Wie daarom ‘raka’ zegt, en
dan volgens de traditie valt onder de lichtste gevallen (want wie schudt nooit zijn
kop? en wie haalt nooit zijn schouders op?) die is, indien zijn toorn zich lucht geeft
in een scheldpartijtje zonder verantwoording aan de wet, en dus zonder dienst des
Woords te plegen, reeds ipso facto een ‘zwaar geval’: hij moet zich verantwoorden.
En kan het Sanhedrin er buiten blijven? Of - het helsche vuur? Welneen, al blijft het
maar bij schelden, oorvijgen, ruwe woorden, zonder dat tusschen
broeders-van-een-zelfde-bondsgemeenschap wetmatig wordt betuigd van het kwade,
dan is ook dadelijk àlle wetsapparatuur er bij betrokken: Sanhedrin, helsche
20)
verdoemenis. Dit was Christus' eigen onderricht geweest . Had Jezus Christus nu
dien man-met-al-te-rappe-hand toegesist: raka, dwaas, zot, idioot, en dáármee zich
van hem ontdaan, dan ware Hij uit zijn eigen mond geoordeeld: schuldig aan het
helsche vuur. Een vreemde Borg zou dat geweest zijn: Hij had dán moeten
wedergeven, wat Hijzelf geroofd had.
Maar nu, wat dan het tweede aangaat: nu Hij géén raka-zots-kap-scheldwoord
werpt in antwoord op dien klap, doch den man-in-'t-rechthuis (als drager van het
ambt der geloovigen, o mirakel!) ernstig neemt, hem en zijn daad, en zegt: betuig,
en spreek

20)

Vgl. H.N. Ridderbos, De strekking der bergrede, Kampen, 1936, 160.
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daarna een oordeel, dat aan het Woord geconformeerd is, wel, nu treedt Hij op in
het huis van de convocatiebrievenschrijvers van het Sanhedrin en zegt: indien deze
oorvijg niet bestraft wordt, en indien óók de Hooge Raad, het Sanhedrin, tot Mij zal
zeggen: raka, maar dan met hiërarchen-dédain, en Mij veroordeelt zonder publiek
de verantwoording-voor-het-vonnis (van vrijspraak óf veroordeeling!) op de tafel
van het bondsvolk Gods te leggen, dan verklaar Ik, die sedert de bergrede nog niet
veranderd ben, dit Sanhedrin, en dan als college, schuldig aan het helsche vuur,
zèlfs als het Mij zou loslaten om belangenpolitiek, met hoogstens een schimpwoord
achterna, een schop, en een oorvijg, en een snauw, dat ik er zóó nog erg genadig
afkom. Want dán is er geen kerkelijke tucht meer in Gods Huis.
Zoo treedt de Middelaar in dit antwoord op als Middelaar-van-het-genadeverbond:
in dit antwoord legt hij den grondslag voor de Acte van den Pinksterdag, wanneer
zijn windgerucht en vuurtongspreiding zal vallen, niet op den praeses van het
Sanhedrin, die dan een offer brengt, als een offer-van-de-dwazen, een raka's-offer
(Prediker 4:17), doch op zijn visschers-en-apostelen, die nabij geweest zijn (Pred.
4:17) om (Hem) te ‘hooren’. Is 't niet geweldig, dit antwoord? ‘Gevat’, zegt iemand?
Neen: alléén maar ‘gebonden’, gebonden aan de wet en daarom bindend. Wat Hij
zal binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn: de Pinksterdag zal het
verklaren.
En zie, nu zijn we in die laatste woorden wéér ‘op’ den Prediker ‘gestooten’. Het is
geen wonder trouwens. Of dacht gij soms, dat de Prediker alleen maar klagen kon
over de kronkelwegen van een niet in den genadedienst opgenomen natuur en
geschiedenis? Och, klagen over den twijfel kan men eerst recht en kanoniek, van
uit de geworven zekerheid des geloofs. En het vicieuze in de vicieuze cirkels
onderscheidt slechts hij, die door genade is gezet op de recht opstijgende baan,
die van beneden leidt naar boven. En recht bejammeren de betrekkelijke armoede
van het natuurlijk licht dat steeds weer wordt ten onder gehouden, kan slechts hij,
die leerde juichen uit en over evangelielicht. Neen, de Prediker wil geen
schutspatroon gaan heeten bij het gilde der luie twijfelaars, die leeren, hoe men
Jezus op de kaak kan slaan en niet-schuldig daarin zijn, niet eens voor het
kantongerecht. Ook de Prediker heeft gedronken uit de klare wateren der fonteinen
van de Opperste Wijsheid.
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Want scherp zag hij boven de natuur den tempel rijzen. Hij heeft boven de vicieuze
cirkels van het onverloste leven, en van de humanistisch-autarke ‘wijsheid’, en van
zelfbehaaglijke rede, zien oprijzen het gezaghebbend tempelhuis. De overgang is
zóó scherp, dat b.v. Cajetanus met 4:17 een nieuw hoofdstuk wil beginnen.
Die tempel disputeert niet over zijn gezag, maar legt het op.
Die tempel argumenteert niet met argumenten van autonome rede om bewijzen
aan te dragen voor het recht van zijn offereischenden God, maar hij legt het offer
eenvoudig op.
Die tempel maakt niet eenig mensch tot maatstaf van goed en kwaad, maar legt
den maatstaf, het in Gods tempel gedeponeerde Woord, eenvoudig óp.
Dat zijn drie artikelen van de grondwet van den tempel van Jahwe.
En de Koning van den tempel heeft die grondwet afgekondigd zonder voorafgaand
overleg met eenigen minister-raad. De Koning woont hierbóven.
Het eerste artikel van zijn tempel-grondwet luidde: dat de tempel zijn gezag
eenvoudig oplegt. Daarom roept hij naar alle kanten: bewaar uw voet, als gij tot het
huis van God ingaat (Pred. 4:17). Dat beteekent, vrij vertaald: loop voorzichtig, wees
niet plomp, regel uw passen niet naar uw lust, bewaar uw voet, want hij is als die
der engelen (Jes. 6:2) gehouden, om niet te loopen, tenzij dan na en naar bevél.
Bewaar dus ook uw hand, dat zij geen kaakslag geve, daar waar de rechterstoelen
binnen staan. Wie deze zetels ontziet als hij het tempelhuis komt binnentreden, en
evenals de engelen (Jes. 6:2) de oogen bewaart, om niet Gods majesteit, die in de
rechterstoelen zich manifesteert, te brutaliseeren, wel die zal niet te gauw met rappe
hand gaan slaan naar den Rechter, óf naar een ‘raka’, een zotskap; het
eigenmachtige van de daad, dáár ligt de zonde. Bewaar uw voet, bewaar uw oog,
bewaar uw hand, houd ook uw tong in toom, want: alle wijsheid begint bij het bukken
voor bizondere, gezaghebbende openbaring. ‘Natuurlijk licht’ leert nooit den voet
bewaren; in de leerschool daarvan luidt de conclusie der ‘moraal’: wat komt het er
op aan, hoe gij leeft? De zichzelf genoegzame ‘interpretatie’ der geschiedenis bindt
evenmin de gewetens canoniek: wat is nu goed, en wat is kwaad? Maar de tempel,
de tempel, huis van Evangelie-licht en krachtenveld der heilsgeschiedenis, met
inbegrip van haar door het werkzame Woord zelf gegeven interpretatie, die tempel,
die wéét het; daar geeft
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de Stem 't dictaat der wet, en vraagt niet, of ge 't zóó wel hebben wilt. De tempel
alleen maakt voorzichtig.
En het tweede artikel van de tempel-grondwet was: dat Gods recht om
wél-gepleegde en verantwoorde offeranden te eischen, offeranden instee van
onbekooktheden, niet ter discussie staat voor u of mij. Want de vraag, wat ik in den
tempel doen of laten moet, is slechts te beantwoorden door den oppersten Wetgever
zelf. Daarom zegt de Prediker ten vervolge: breng geen offer van de zotten (4:17).
Dat is, vrij vertaald: speel niet ter plaatse van den ernst, mórs niet met bloed; want
alles, wat gij doet en laat moet worden beheerscht door den bondsregel, de
geloofsanalogie. De aan het bondsboek onttrokken waarneming van natuur en
geschiedenis stelt haar te voren reeds gezochte maxime op: volg uw eigen lusten,
offer met de zotten mee: er is geen strikt gebod. Maar de tempel, de tempel, die
bindt de handen en vraagt niet, of ge 't hebben wilt. Het bondsboek eischt en leert
het offer van de wijzen. Geen raka's-offer.
En ten derde: ook dit was een grondwet van den tempel, dat ik zelf nooit
graadmeter worden mag van mijn eigen levensernst. Mijn subjectieve meening of
neiging is geen autoriteit. Ik mag me niet daardoor laten verleiden tot een rubriceering
van mijn kwaad in: niet zoo heel, èn wel heel serieuze gevallen. Daarom vermaant
de tempel ook: geef uw mond geen gelegenheid om uw vleesch tot zonde te brengen
en zeg niet ten overstaan van ‘den engel’ (Gods, zijn gezant, den
‘engel-der-gemeente’, de dragers van het bizondere ambt in de kerk) dat gij u vergist
21)
hebt (toen gij een groot offer beloofd hebt, terwijl ge, achteraf, nu 't op vólhouden
en volbréngen aankomt, maar een klein er voor in de plaats stelt). Want ook al begint
gij dan met offeren, al begint gij dus inzake de ‘groote geboden’ althans in de houding
te staan van wie gehoorzamen, ook dan is nog in het minst niet het recht aan u
gegeven, om vóór en na uw handelingen zelf uit te maken wat serieus en minder
serieus is, welke rechtsdelicten ‘kleingoed’ en welke ‘gewichtige oorzaken van
nadenken’ zijn. Niet alleen, dat men offeren moet, doch ook wat men offeren moet,
staat onder de tucht der geboden, en ook, hoe men dient te offeren.
Gezindheidsethiek kent de tempel niet, maar zijn ethiek raakt terdege óók de
gezindheid. Alles wordt in den tempel in-

21)

5:5, ‘dat het een dwaling was’, dat ge u vergist hebt in de bepaling van de waarde van uw
offer, en dat ge nu, zoowel in die eerste belofte, als nu bij de herroeping, uw eigen zin en
luimen volgt.
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gericht naar den kánon, den regel-met-gezag, die een dictaat van Boven is. Daar,
waar de wórtels van ons leven in den existentiebodem slaan, dáár staan de
aanplakborden met het groote axioma van Gods souverein gezag. En gelijk bij de
aanvangen, zoo geldt ook bij alle vervolg van mijn doen en laten, datzelfde axioma:
Gods volstrekt gezag!
Maar hier is toch die kaakslag, die in Annas' huis den hemel beleedigde, veroordeeld?
Niet in de termen van het Wetboek van ‘Mevrouw Étiquette’, noch in die van den
Codex der utiliteit of van het calligrafisch spreukenboek voor
lieden-van-den-goeden-smaak, of van natuurlijke liefde. Maar uit de wet van God,
de tempelwet, die 't Sanhedrin te bewaken kreeg zóó als de bankdirectie uw
22)
deposito's .
En naar diezelfde wijsheid van de tempelrede van den Prediker, die den tempel
met zijn verlichte vensters zóómaar vierkant daar ziet staan in het onverlichte
23)
kennisgebied van de autonome studiosi van natuur en geschiedenis - naar diezelfde
wijsheid nu heeft Christus getuchtigd den man, die Hem sloeg.
Hij tuchtigde hem dus nóg ter genezing. De ‘hen’, hoewel naar haar geslágen
wordt, verzamelt nóg haar ‘kiekens’ (Matth. 23:37, Luc. 13:34).
Want Hij, die zoo sprak, is dezelfde, naar wien de Prediker zoo sterk gehunkerd
heeft: de drager van Gods volstrekte souvereiniteit, en haar verkondiger tevens; de
eenige geconstitueerde gezaghebber, openbaarder en afkondiger van de
tempel-constitutie, de grondwet van Gods Huis voor alle eeuwen. Ja, Hij is, nietwaar
gij Prediker, Hij is de Tempel zelf: God woont in Hem lichamelijk. Breek dezen tempel
af, maar binnen drie dagen zal hij weder opgericht zijn: 't adres waar God te spreken
is.
Bij de opening van den rechtshandel tegen Hem zelf heeft Israëls Rechter
aanstonds Israëls rechters terug-geleid naar het boek Prediker, waarin immers het
Oude Verbond de handen strekte naar dien grooten Gezagvoerder, die het
kromme-wegen-gebied van de wereldtournooien plaatsen zal onder evangelisch
openbarings-licht; die den ommegang van alle wereldgeschiedenis veranderen zal
in de rechte opvaart tot God, of - in een

22)
23)

Zinspeling (maar dan overeenkomstig de grondbegrippen) op het begrip ‘depositum fidei’.
Prediker 4:17-5:5, volgens sommigen (met of zonder enkele andere tekstgedeelten) een
‘Zwischenstück’.
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rechte nedervaart tot Satan, en die ál ‘Gods’ kromme lijnen door de genade des
‘HEEREN’ recht maken zal. Want ‘God’ is in de schepping, doch Hij openbaart zich
als ‘HEERE’ (Jahwe, Bondsgod) in de hèrschepping, en was dit al van plan, toen
Hij de wereld schiep. Ik kan zijn alpha slechts verklaren in en met de andere letters
van zijn alfabet.
Die kaakslag dus, waarmee de laatste legale joodsche rechtszitting haar
openings-handelingen heeft durven láten afsluiten, is de bevestiging van de sombere
taxatie-oordeelen, die het boek Prediker over het niet meer Woordgetrouwe
menschenleven velt, óók, júist op den kerkvloer. Maar het door Christus daarbij
gesproken woord is de vervulling van de bede om een oplossing, zooals de Prediker
van verre aanschouwd heeft, toen hij uitsprak, dat niet eenige menschelijke sluitrede,
maar alleen het Woord, dat in den beginne was, recht heeft om waarheid af te
kondigen.
Dit Woord, dat ‘in den beginne’ was, en bij God was, dat is hier. Geen wonder,
dat dezelfde evangelist, Johannes, die den bekenden proloog schreef over het
vleesch geworden Woord. dat de vermoeienis van den oudtestamentischen Prediker
tot rust kon brengen, óók den kaakslag van den priesterknecht en het bestraffend
woord van Christus bij elkander gebracht heeft in zijn bij de kerk ingeleverde rapport
aangaande het proces van den Heer des tempels. De vragen van dit late
wijsheidsboek van het Oude Testament zijn in den proloog van Johannes' Evangelie
beantwoord, en Christus heeft voor die antwoorden willen lijden. Hij geeft zijn wangen
wie Hem slaan in den heden toch wel zeer vicieuzen - kwaaddoenden - cirkel. Al
de vermoeienissen van den Prediker zijn op Hem gevallen, de kaakslag maakt Hem
door ‘de kwelling van den geest’ ‘zóó moe, dat niemand het zou kunnen uitspreken’.
Houd moed, mijn Heiland, ‘het einde van alle ding is: vrees God, en houd zijn
geboden’ (Pred. 12).
Nóg zijn er, die het 't ergste vinden, dat die kaakslag lichamelijk letsel Hem toebracht.
Zij zien alleen den buitenkant, al heeft ook die beteekenis voor wie de verborgen
zijde van de dingen erkent. Maar hoofdzaak blijft ook nu het zielelijden van den
Menschenzoon. Laat ons het zóó mogen zeggen: een kaakslag onder de Grieken
doet Hem minder pijn dan een kaakslag onder de zonen Abrahams. Tot nu toe liet
Jahwe de Grieken varen; Hij liet ze in hun heidendom, en ze werden tot de
slachtoffers van den vloek, die hen bond in den vicieuzen cirkel (Rom. 1);
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hun zijn de (bizondere openbarings)woorden Gods niet toebetrouwd. Maar Israël
bleek ons 't volk van evangelisch licht: het volk van 't kindschap en de heerlijkheid,
en van het verbond, de wet, den cultus, de beloften (Rom. 9:4). Zijn testamentboek
riep, óók nog in 't eind: wacht op den Messias, bewaar uw voet, als gij het huis Gods
ingaat, weerhoud uw handen, als gij het Beeld van God ontmoet, en weet het wel:
wereld wordt niet verklaard door wereld; en de buitenkant, hetzij van den ‘Athener’
Solon, hetzij van den ‘Jeruzalemmer’ Salomo, hetzij van den ‘Nazarener’ Jezus,
wordt nooit geïnterpreteerd door zichzelf.
Wat had de Christus nu anders gedaan dan den hoogepriester voor de verzameling
van het bewijsmateriaal in het proces verwijzen naar het volk van Abraham? Vraag
hen die mij gehoord hebben, - hier wordt de hiërarch, die de kerkelijke tucht wil
uitoefenen in ‘besloten kring’, verwezen naar de kerkelijke massa; die moge getuigen.
Voor zulk een antwoord slaat men Messias op de wang. De oorvijgen (rhapisma)
worden toegediend in de ‘kerkelijke’ (Marc. 14:65, Joh. 18:22) evenals in de
‘wereldlijke’ sfeer (Joh. 19:3). Israëls ‘knechten’ zijn in dezen gelijk aan die van
Caesar; in het huis der staatskerk ‘argumenteert’ men op dezelfde wijs als in dat
van de ‘bezettende macht’. Tenslotte is de ‘bijzondere rechtspraak’ altijd een laatst
asyl van wie de mácht scheidt van de bevoegdheid.
Ten overstaan van dit keiharde feit is het dan ook zinloos, hier een debat te openen
over de vraag, of Christus door den man, die Hem sloeg te bestraffen, wel zelf de
bergrede heeft toegepast.
Er zijn er, die in ernst de vraag zoo stellen. Zij herinneren eraan, dat Christus in
die bergrede gesproken heeft: als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook
de andere toe. Welnu, zoo brengen sommigen schuchter in het midden: feitelijk
doet Hij zelf dat niet; want in plaats van te zwijgen, houdt Hij een strafrede.
Wie zoo spreekt, vergist zich. Want vooreerst: indien men den muggenzifter spelen
wil, dan mogen wij opmerken, dat het gestelde geval hier niet aanwezig is. Ga eens
voor iemand staan: en doe eens of ge hem op de wang wilt slaan: ‘zonder erg’ komt
uw slaande hand op zijn linkerwang terecht. Ge kunt - indien ge zelf rechtshandig
zijt - den opponent alleen dán op de rechter-wang slaan, indien ge, niet ‘zoomaar’,
en niet ‘zonder erg’, doch zeer nadrukkelijk en opzettelijk uw rechterhand in beweging
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brengt, en met het bovenvlak ervan den slag toebrengt. Zoo'n slag is dus nooit ruw
geweld, nooit een wilde, onbeheerschte uiting van drift. Hij geschiedt planmatig,
technisch, weloverwogen. Maar wat hier den Christus overkomt, is juist het ruwe
geweld, dat ook zonder voorafgaande conclusie, zonder een tevoren ingesteld
onderzoek alle debat afsnijdt, en ‘op den ander inhakt’. Wie den man die rustig de
rechterwang slaat, even rustig de linkerwang toekeert, wil daarmee zeggen: onze
beslissingen zullen, wat mij betreft, niet ‘in het vlak’ van geweld genomen óf
verhinderd worden; de strijd wordt niet ‘in’ de conclusies, doch op grond van
overwegingen gevoerd; doet gij mij onrecht. dan voer ik u en mij tot de noodzaak
van argumentatie terug.
Welnu, dan volgt in de tweede plaats uit Christus' terechtwijzing van den
man-met-de-rappe-hand maar zonder geduldigen geest, dat Hij tegenover hem juist
de bergrede vervuld heeft. Hij zegt hem: maar man, gij moet toch immers ‘betuigen’?
Waar is uw argument? Waar blijft uw ‘rapport’ (dat verantwoording doet)? Moet
Levi's huis niet slaan óf vrijspreken op aanwijsbare en aan de Schrift ontleende
gronden? Is sleutelmacht een karikatuur onder Israël geworden? Trapt men de deur
toe of opent en sluit men de deuren hier op gronden, die God en menschen hooren
mogen?
24)
In de bergrede is dit de grondgedachte, dat in het rijk der hemelen alles, ook
de geringste ‘nietigheid’, staat onder de beklemming van een oneindigen ernst. Alles
staat onder de wet. Niets heeft géén beteekenis; er zijn geen ‘kleinigheden’. Terwijl
nu Christus in de bergrede alles besluit onder de vangarmen van de wet, daar willen
Kajáfas en Annas en ook die dienaar alles onttrekken aan de wet. Zij vinden de
monstrueuze figuur van een ‘exlex’ uit, en dit ter plaatse waar de hoogste Wetgéver
staat. De vicieuze cirkel der zichzelf autonoom verklarende beslissingsmacht kleedt
den Oppersten Wetgever in den verfomfaaiden ‘zak’ van den exlex, gelijk ze ook
de Opperste Wijsheid te zwerven zendt in het harlekijnspak van den nar, aan wien
zich elk te buiten mag gaan. Met andere woorden: zij stellen heel den rechtshandel
buiten de zedelijke normen der theocratie, neergelegd in Christus' bergrede.
Toen heeft Christus den krommen handel herleid naar den areopagus van de
twisten des HEEREN. De Opperste Wijsheid

24)

In het vervolg komen we er nog op terug. Vraagstukken als van den Prediker en van de
bergrede raken Christus' lijden onmiddellijk.
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roept, als in Micha 6: BETUIG TEGEN MIJ (6:3). In Micha's profetie is dat een
proces-woord: Jahwe wil de procedure zien beginnen: het verbond opent juist het
rechtskader, waarin Jahwe als Bondspartij zijn volk kan dagen voor de rechtbank:
er zijn statuten in ‘alle verbonden’; daaraan mete de één den ander; zélfs Jahwe
mag en wil daaraan gemeten zijn. Dús kondigt Hij, die God is, den man, die Hem
slaat, aan, dat hij zijn getrainde vuisten niet in werking stellen mag doch het
bondsvolk heeft te confronteeren met de openbare feiten van den Bondsmiddelaar,
die hier voor hem staat.
Welnu, door den oproep om ‘te betuigen’ met het Bondsboek in de hand, dat de
feiten leert taxeeren op de manier, die onder de theocratische burgers alleen in
zwang mag zijn, biedt Christus zelfs nog dezen dwaas, die Hem sloeg op de
linkerwang, nog beide wangen, door hem het recht te geven, van het kwaad te
getuigen, als hij dat kan. ‘Indien Ik kwaad gesproken heb, betuig van het kwade.’
Hier keert Christus beide wangen toe, mits onder één conditie. eerst Hem in zijn
openbaren (en bij Abrahams vólk controleerbaren) handel toetsen naar het
Bondsboek. De rechtbank wordt niet ‘getroefd’, doch naar haar ‘stoicheia’, haar abc,
naar de openingswoorden van haar grondwet verwezen. O gij uitzinnige
Jeruzalemmers, wie heeft u betooverd, dat gij het stadium van 't Schriftbewijs durft
overslaan? Betuig tegen mij, en beproef mij, of ik niet blijk, die ik zeg te zijn: degene,
die een ieder op beide wangen slaan, dan wel - kussen zal.
Zoo is Christus' antwoord op den kaakslag een messiaansche
gehoorzaamheidsacte, met name in zijn ambtelijke eer als profeet. Ze hebben Hem
ondervraagd naar zijn discipelen en zijn leer; en Hij heeft niet ‘zich beroepen’ op
zijn geheimzinnigen omgang met God, doch verwezen naar zijn publieken omgang
onder Gods volk. Had Hij dan geen bizonderen omgang met God? Voorzeker (Joh.
3:27, 31, 32). En de Joden hebben bij herhaling tot op een honderdste procent - ze
hadden verstand van zooiets - aangegeven, aan hoeveel condities, en aan hoe
sterke condities de ‘sterke verhalen’ van sollicitanten naar den naam en de eere
van een profeet moesten beantwoorden, om aan zulke sollicitanten dien naam en
die eere te kunnen geven: die ‘sterke verhalen’ moesten dan loopen over hun zeer
particulieren omgang met God, hun ‘enthousiasme’ (‘agitatie’), hun ‘inspiratie’, hun
gesprekken met God of engelen, hun extase, hun opgetrokken zijn tot in een zeer
hoogen hemel enzoovoort. Maimonides b.v. weet
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25)

elf graden van profetie aan te geven . Het beroep op de bevinding! Nu, men kan
dáár altijd heel wat van maken...
Maar zie nu den Christus. ZIJN profetie is geheel eenig. Hij ontving ze van den
Vader. Met Dezen gaat niemand zóó om als Hij. Indien er iemand is, die zich zou
mogen beroepen op private bevinding, dan Hij op die van Hem zelf, want die is
allerprivaatst.
Maar wat zegt Hij in antwoord op de vraag naar zijn profetische papieren? Wat
antwoordt Hij den hoogepriester-van-Levi, die Hem in qualiteit van zijn beweerd
profetenambt opvordert, zijn ‘Ausweis’ te toonen? Hij spreekt geen woord over de
geheel éénige wijze van zijn van Godswege ‘ontvangen’ van de door Hem gesproken
woorden, - doch integendeel - alle discussie over wat verborgen is en geheim, snijdt
Hij nu af. Hij zegt: vraag 't maar aan 't kerkvolk; ik sprak publiek.
En hier gaat Hij staan in de gewone rij van alle profeten. Hij is bereid te sterven
voor de erkenning van den schriftuurlijken regel aangaande de profetische ‘epilyse’.
‘Epilyse’, dat bijbelsche woord beteekent eerst zoo iets als: een geschilpunt
afhandelen; en zelfs de heidenen (Hand. 18:39) weten, dat dit gebeuren moet in
een officieele handeling, ook in een aanklacht wegens blasphemie (!). Zoo
beschouwd is een ‘epilyse’ zooiets als wanneer aan het eind van een debat conclusie
genomen wordt: zóó is 't, - punt. Wie dan ook de vraag te beantwoorden krijgt: wat
is dat? en dan van wat duister is een ‘epilyse’ geeft, die ‘legt iets uit’. Epilyse wordt
zoo: ‘uitlegging’. Zoo sprak de Heere Christus in gelijkenissen tot de schare, en Hij
26)
maakte daardoor onder het volk een schifting, wat trouwens de bedoeling was .
De ongeloovigen liepen dan van Hem weg; degenen die wilden leeren van Hem
27)
bleven bij Hem , vroegen Hém de verklaring, en dan gaf Hij hun stuk voor stuk de
daarbij behoorende epilyse, de afzonderlijke verklaring (Marc. 4:34).
Maar hier in het rechthuis staat Christus niet tegenover een om de epilyse
vragenden leerling. Juist omgekeerd: ziehier een man, die meent, dat een
rechtsgeding in een kaakslag zijn ‘epi-

25)

26)
27)

Vgl. Chr. Schotanus, Commentariolus de Divinis Revelationibus, Franekerae, 1661, 40.
Vergelijk 2 Cor. 12:2-10 (vooral het slot). Zie ook K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus,
II, Goes, 1949, § 54, met name bl. 532-555.
Matth. 13:13-15, vgl. Jes. 6:9, 10, Matth. 13:34, 35, Marcus 4:11, 12, 34, Lucas 8:10, Joh.
16:25-29.
Zie ook in het vervolg de opmerkingen over den ‘masjaal’.
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lyse’ krijgen kan: de Gordiaansche knoop. Hier is de kerkelijke rechtbank: en op
deze plaats zwijgt Christus over zijn verborgen afkomst, en over de wonderbare
‘ontvangst’ van zijn woorden. Hij geeft ook geen ‘subjectieve’ ‘epilyse’. Hij weigert
zelfs een keus te doen uit 't vele dat Hij ooit gesproken heeft. Hij zegt alleen maar:
mijn depositum ligt daar nu eenmaal op de kerkelijke tafel, en - wat mijzelf betreft,
behandel mij dan toch als ieder ander der profeten: want van alle profetie geldt: ze
is niet van eigen epilyse (2 Petr. 1:20). Geen ‘eigen’ epilyse - dat woordje ‘eigen’
slaat hier niet op de profetie, doch op den interpreet, en zelfs op den profeet in eigen
persoon. Ja, zelfs op den Hoogsten Profeet en Leeraar in eigen Persoon. Hij zegt:
vraag Abrahams volk - en laat mijzelf er buiten, als gij wilt komen tot een kerkelijk
oordeel. Mijn woorden moogt gij toetsen aan de Schriften; dat is de kerkelijke regel;
ook Ik erken hem.
Toen ‘Levi’ met de epilyse van den kaakslag kwam, die inderdaad een ‘eigen’ en
dus hoogmoedige epilyse was van wie den Profeet verdoemen wilde, toen heeft
‘Melchizedek’ zich teruggetrokken, zélfs als de Exegeet van eigen woorden. Vraag
toch de ánderen: mijn gelijkenis van den zaaier reeds heeft alles van het zaad en
niets van den zaaier gezegd (Matth. 13). ‘Doch Jezus zweeg stil’ - daar blinkt de
glorie van de profetie, die geen eigen epilyse verdragen wil; daar blinkt de
nederigheid van den Profeet, die ze niet geven wil; zelfs deze Spreker is aan het
geschreven Woord te meten. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed, dan God.
Wat noemt iemand mij wijs? Niemand is wijs, dan God.
O wee, gij huis van Levi: Melchizedek komt u nu beide wangen bieden: Hij heeft
uw gebaar als buiten uw huisorde vallende genegeerd. Hij werpt uw eigen epilyse,
dien driesten kaakslag, verre van zich - maar Hij vlucht niet ter apologie van zijn
disputabel gestelde profetie in het asyl van een eigen epilyse. Melchizedek werpt
den lasso van het Woord Gods om den trotschen nek van Levi, en Levi is verloren.
Indien ik kwaad heb gesproken, betuig daar dan maar van. Zijn geduld is zeer
affreus, want Hij brengt Levi naar de wereld van de bergrede: die was eerst recht
een wederkeer tot de kanonieke epilyse.
Nu staat het Huis van Levi daar doodgedrukt tegen den Hoogen Muur van het
koninkrijk der hemelen. Dáár zal Hij ons zijn wangen bieden, Hij heeft het vast
gezworen. Zijn banden doen ons heel erg zeer. Hij kan niet tegen zijn verdachte
op, deze
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Annas. Wat moet een Annas beginnen met dezen gevangene? Hij is een lastige
steen den twee huizen Israëls.
Kom, Annas, er blijft nu slechts één ding te doen. Ga Hem nu zeggen, dat gij in
dat klimaat, waarin Hij beide wangen biedt, geen adem halen kunt. Vraag Hem de
epilyse - de verklaring ook van deze ‘gelijkenis’, opdat Hij niet eens tegen u toorne,
bijvoorbeeld straks op 't Pinksterfeest, als Hij de hemelse epilyse geeft, zijn
afsluitende conclusie: een windstoot, en vuurtongen, die u voorbijgaan. Een publieke
kaakslag op uw réchterwang, in den dag des oordeels.
En ik? Ik zal Hem beide wangen kussen, Hem, dien mijn ziel bemint. Slaan?
Achter mij, razende Satan, wie zou Hem slaan? Ik ga Hem enkel lof zeggen, want
het geloof is de vaste grond der dingen, die men hoopt en het bewijs voor de zaken,
die men in een vicieuzen cirkel niet ziet. Het vonnis, dat mijn kaakslag trof, heb ik
gelezen; het ligt in 1 Cor. 2: de natuurlijke mensch onderscheidt niet, hij heeft geen
critisch vermogen, om de dingen van den Geest der profetie te verklaren in een
eigen epilyse van hemzelf. Maar de geestelijke mensch, die onderscheidt alle dingen,
hoewel hij zelf van niemand onderscheiden wordt. Dus moet ook ik van nu aan den
kaakslag verduren met mijn Heiland, zoodra Hij mijn handen heeft gebonden, dat
zij in niets zouden slaan tegen mijn Heere en mijn God. Maar ik zal al die slagen
verduren, ik bied aan Annas qualitate qua nu beide wangen. Groot zijt gij Heer, en
zeer te prijzen en onze handen beven onrustig aan ons, totdat zij rust vinden in Uw
banden. Zeelen van liefde, liefde.
En koorden van recht. Want toen Annas u tot exlex worden liet, en de orde van
de kerk zóó schond, toen werd hij scheurmaker; en gij, o Heiland, hebt de procedure
niet meer vast en bondig mogen houden - gij waart van nu af vrijgemaakt van God
om de kerk Gods voort te zetten in de bedeeling van een nieuw verbond.
∗
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Hoofdstuk IV
Christus beschuldigd van het geven eener ‘eigen epilyse’
En zij leidden Jezus henen tot den Hoogepriester; en bij hem vergaderden
al de Overpriesters, en de Ouderlingen en de Schriftgeleerden. En de
Overpriesters, en de geheele Raad, zochten getuigenis tegen Jezus, om
Hem te dooden, en vonden niet; want velen getuigden valschelijk tegen
Hem, en de getuigenissen waren niet eenparig. En eenigen, opstaande,
getuigden valschelijk tegen Hem, zeggende: wij hebben hem hooren
zeggen: Ik zal dezen tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, en
in drie dagen eenen anderen, zonder handen gemaakt, bouwen. En ook
alzoo was hun getuigenis niet eenparig.
Marcus 14:53 en 55-59.
ONS voorgaand hoofdstuk leidde tot de slotsom, dat de Christus in de zaal van
Annas zichzelf bleef presenteeren als volkomen weigerachtig, om van zijn openbare
woorden een ‘eigen’ ‘epilyse’ (verklaring) te geven.
Nu komt, zooals gewoonlijk, de duivel Hem beschuldigen van wat de duivel zelf
te doen pleegt: een eigen epilyse geven aan de profetie. Hij prikkelt de leden van
het Sanhedrin tot een vonnis over Christus Jezus van dézen inhoud: die man heeft
zich bezondigd aan de profetie en aan haar centrum: hij draagt een aller-eigenste
epilyse voor, en deed dit van den aanvang af.
Laat ons daarvan iets naders zien: het wordt een droef verhaal van wraak. De
wraak van de gevangenen van hun vicieuzen cirkel.
Men heeft Christus geleid van Annas naar Kajáfas. Het voorverhoor van Annas
heeft niets ‘opgeleverd’. Men heeft met den Nazarener officieel nog niet klaar kunnen
komen. Dus ontdoet Annas zich van dezen last; hij kan dat te gereeder doen, omdat
zijn tijd verstreken is. Zoo wordt de Christus voorgeleid in een zitting van het
Sanhedrin. Dit was, gelijk wij lezen, in zijn geheel
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aanwezig (Marc. 14:53, 55; Matth. 26:59). Deze laatste uitdrukking bedoelt echter
niet, te zeggen, dat álle leden, hoofd voor hoofd, present waren; zij kan immers ook
wel willen aanduiden, dat van alle samenstellende colleges van het Sanhedrin een
vertegenwoordiging in voldoende getalssterkte, de zitting bijwoonde. Men komt
bijeen in het paleis van Kajáfas. Geen wonder: het was nacht; de poort van den
tempelberg was dus gesloten, men kon dus van de officieele vergaderzaal geen
gebruik maken. Het werk der duisternis had haast.
Wat men wilde stond bij de opening der zitting reeds vast. Het was immers door
Kajáfas zelf reeds onder woorden gebracht (I, hfdst. IV)? Het kwam er nu alleen
maar op aan, een formeelen rechtsgrond te vinden voor het te vellen vonnis; men
moest er mee voor den dag kunnen komen voor God en menschen. Maar in dat
laatste lag juist de moeilijkheid. Het voorloopige verhoor had niets steekhoudends
‘opgeleverd’.
Nu, ook het Sanhedrin kon het eerst niet veel verder brengen. Vooral Marcus laat
ons duidelijk zien, hoe men zich in allerlei bochten wringen moet, om een passenden
vorm te kunnen geven aan aanklacht en veroordeeling. Dáárop zijn alle leden der
vergadering gebrand: de eerwaarde heeren zoeken tegen Jezus getuigenis. Maar
men ‘vindt’ het niet. Valsche getuigen genoeg, daar niet van. Maar er is één lastig
ding: de één spreekt den ander vierkant tegen. Men kan tenminste tusschen deze
kwade getuigenissen niet zoomaar concordantie scheppen.
Maar eindelijk, já; - daar komen er een paar, die iets gevonden hebben. Uit den
wirwar der reeds afgelegde, maar niet bizonder voor het doel hanteerbare
getuigenissen springt om het onderwerp, dat zij ter sprake brengen, het hunne in
eens scherp naar voren.
Het is waar, zelfs nú nog loopt niet alles glad: er ligt nog eenige onderlinge
tegenstrijdigheid in formuleering en verslag van hetgeen volgens hen de
aangeklaagde heeft misdaan. Maar over zoo iets komt men wel heen. ‘In den mond
van twee of drie getuigen zal immers alle woord bestaan’? (Matth. 18:16, 2 Cor.
13:1, Num. 25:30, Deut. 17:6, 19:15). Nu, men kan dat woord behandelen als
officieele vaststelling van het minimum dat vereischt is voor het in behandeling
nemen van een aanklacht, en men kan het óók hanteeren als een officieele
aanwijzing van het minimum van bewijskracht; de valsche getuigen loopen er gevaar
mee, als twee of drie hun getuigenis, al ware 't ook rijkelijk genoeg ondersteund,
wraken, maar het slachtoffer van een
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1)

valsch getuigenis kan er óók door gedupeerd worden . Het is maar de vraag, hoe
men telt en weegt, en met welke gezindheid En dan, - er zijn klachten in zaken van
2)
religie, maar ook andere ; en dat maakt ook al weer verschil - en wie zal altijd precies
kunnen aangeven op welk ‘terrein’ nu een klacht precies ligt? Er zijn immers zooveel
mogelijkheden? Een punt van groot gewicht is in ieder geval aan de orde gesteld.
Het betreft een uitdrukking, die Christus lang geleden gebruikt heeft, toen Hij door
de Joden werd geïnterpelleerd over Zijn messiaansche rechten. Nu moet wel ieder
toegeven, dat inderdaad het punt, dat men tháns ter tafel brengt, in behandeling
dient te komen. Want Christus' messiaansche bevoegdheid is toch de hoofdzaak,
waar het om gaat in dit geding? Spits de ooren, men komt tot de hoofdzaak.
Wát hebben zij dan, deze nieuwe getuigen?
Hoor hen zelf: eens heeft deze aangeklaagde op zijn manier den tempel gezuiverd.
Hij vond in het tempelhuis allerlei menschenslag dat hem niet aanstond. Hij zag in
hen leelijke sjacheraars, die het volk maar wat leerden spélen met de offerwet.
Valsche gemakzucht, vond hij, had Gods gebod krachteloos gemaakt door
karikaturale menschenverloven.
Nu, de Schrift zelf bevestigt op dit punt het verhaal van deze getuigen. Inderdaad
zag de Christus Gods het volksbederf in den tempel verschrikkelijke afmetingen
aannemen. De tempel was het huis van den eenigen Wetgever. Maar had niet
iedereen een keurig net - met mazen gekocht? Tempeldeuren droegen overal het
woord: ‘vergúnning’; ter plaatse der gebondenheid was de dispensatie regel. Wég
was de heilige ijver, die Gode geeft wat Gods is; het tempelhuis was in een hol van
moordenaren verkeerd. Indulgentie-praxis, aflaathandel, dat is wel meer de practische
3)
casuistische consequentie geweest van het misbruik der leer der goddelijke
‘epieikeia’, opgevat als clementie.
Toen Christus dat gezien had, was Hij opgestaan. Opgestaan naar het recht van
den Messias. Hij had gezegd bij zichzelven - en het was de logica van den Zoon,
die over Vaders huis zijn ge-

1)
2)
3)

Strack-Billerbeck, Komm. z. N.T. München, 1922, I, 790/1; H. Windisch, Der 2. Kor. Brief,
Göttingen, 1924, 413; Joh. Lightfooti, Opera, t. II, Roterodami, 1686, 382b, 383.
J.G. Carpzov, Apparatus Hist.-Cr. Antiq. S. Codicis et Gentis Hebr., Francof. & Lipsiae, 1748,
564.
Vgl. K. Schilder, Heidelb. Catech., Goes, I, 512-5; II, 225, passim.
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dachten laat gaan - dat men het huis van Zijn Vader niet mócht ontheiligen of
profaneeren. Deed Gods volk het toch, dan lag er een taak voor den Zoon van den
Vader van dit huis. Toen had Christus om het genade-verbond te redden, de
indulgentie-kramers uit het bonds-centrum, den tempel, weggegeeseld, hen, die
den tempel verontreinigden en wier handel kwalijk riekte tegen den hemel (Joh. 2).
Na voltrekking van dit ijver-gericht, waren echter ‘de autoriteiten’ op Hem
afgekomen. Wat-had-hij-durven-doen? Wie-had-hem-gemachtigd?
Waar-was-zijn-legitimatiebewijs? Natuurlijk had Jezus dat niet. Tenminste niet van
de menschen. Noch de burgerlijke, noch de geestelijke autoriteiten hadden Hem
tot dit of eenig ander optreden gemachtigd. Toch hield Christus vol, dat Hij
gemachtigd was. Zijn lastbrief was van Boven.
Dan bleef er maar één uitweg over, dat men n.l. een teeken van Hem vroeg. Welk
teeken kunt ge ons toonen? ‘Ons’, wij zijn de kerk-wacht, ingesteld door Jahwe; wij
hebben de sleutelmacht over Gods huis. Kunt gij een teeken toonen?
Die vraag om een documentatie- en legitimatie-teeken was de vraag naar een
profetische epilyse (zie het slot van ons voorgaand hoofdstuk). De vragers willen
zeggen: 't kan best wezen, vreemde man, dat gij een geheimzinnige
opdracht-voor-zoo-iets hebt ontvangen van Jahwe. De wind blaast nu eenmaal
waarheen hij wil, en wij zullen heusch niet decreteeren, dat God 'n leek als gij er
een zijt ‘niet kan bezoeken’. Samuël en Eli moeten elkaar niet zoo gauw
classificeeren: de één niet, de ander wèl in gesprek met God. Alleen maar: men
moet, nadat men Gods stem gehoord heeft, ze ook kunnen vertolken. Op apokalypse
volgt epilyse: na het ‘ontvangen’ komt het ‘overleveren’. En ‘overleveren’ wat men
‘gehoord’ heeft, dat is 'n publieke en publiekrechtelijke handeling. God spreekt
iemand in stilte aan, - daar blijven we altijd af. Maar als Hij zoo iemand dan de
bondsstraat opstuurt als ‘uitlegger’ van zijn eigen droomen en gezichten, wél, dan
geeft Hij hem een ‘Ausweis’ mee; dat is zo klaar als glas. De kerkwacht - dat zijn
wij - die passeert Hij nooit. Als Hij ons een leek op ons dak stuurt, dan geeft Hij hem
een bewijs, dat de man wettig is gezonden. Laat uw papieren-van-epilyse-recht
4)
eens zien? Vergeet het niet: geen enkele profetie is van ‘idia’, van eigen ‘epilyse’ .
't ‘Ontvangen’, dat is iets eigens, nog eens,

4)

2 Petr. 1:20, vgl. blz. 72/3; Schotanus, a.w. 38, Lightfoot a.w. II 606.
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daar blijven we af. Maar het ‘overgeven’, dat is publiekrechtelijk. En één van de
eerste documentatie-bewijzen is: dat iemand een teeken doen kan met Gods hulp.
Dat is dus de logica van de kerk-wacht, die niet gelooven kan, dat de tijd zóó nabij
was, waarin de bath-kol, de groote stem, die wel als een zeer bizonder bewijs gold
5)
voor de ontvangst van een epilyse-privilege door profeten , aan de leeken-visschers
van dezen Nazarener zou gegeven worden, met voorbijgang van de officieele
kerk-wacht onder praesidium van den hoogepriester. Die tijd zou aangebroken zijn
op het pinksterfeest van Handelingen 2; dan zou de ‘wind’ inderdaad blazen
waarheen Hij wilde, niet alleen de stille wind van de profetische apokalypse, maar
ook de publieke, geweldige gedrevene wind der epilyse! Neen - ze droomen van
zoo iets niet: de landwacht is de landwacht, de kerkwacht is de kerkwacht. En dus
- indien Jahwe ‘hém daar’ ‘wél wil’, Hem welgezind is, laat hem dan een teeken te
zien geven! Dat is niet te veel gevraagd! Men moet het volk trouwens beschermen
tegen avonturiers in de religie. Als de Nazarener een bepaald teeken zou kunnen
uitrichten (over den aard valt nog nader te discussieeren), eerst dan kan men de
mogelijkheid in studie nemen, dat hij ‘van bóven’ het recht ontvangen had, om de
tempelwacht zóó drastisch te betrekken, als hij alvast gedaan hééft.
Nu heeft de Christus die uitnoodiging om een teeken te doen, op gepaste wijze
beantwoord, d.w.z. door een raadselspreuk: want die maakt schifting; en de tijd van
Pinkster is nabij: de groote schiftingsdag. Hij geeft in paradoxale inkleeding een
eerste onderwijzing aangaande de teekenen, die Hij doet. Die zijn precies zóó, als
Hij (zie ons vorig hoofdstuk) dien man laat voelen, die Hem op de kaak sloeg: een
teeken, dat niemand anders dan dengene, die toch al het Woord gelooft, kan helpen.
Voor de eerste maal stelt Hij in Joh. 2 het motief van 't Jonas-teeken aan de orde.
Want dit geslacht is overspelig (Matth. 12:39). Hij zegt, dat men dan maar dezen
tempel af moet breken, en in drie dagen zal Hij hem weer opbouwen.
Natuurlijk wist Christus het wel, dat men den steenen tempel, in welks schaduw
dit dispuut gevoerd werd, toch niet zou gaan afbreken. In zóóverre schijnt dus zijn
antwoord een buiten debat

5)

Bath-Kol, Lightfoot, II 147, 275/6; Carpzovius (Goodwin), zie register op Filia vocis; Schotanus,
52-57, voorts Schoetgen, Schürer, e.a.
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stellen van het gevraagde teeken. En voorzoover dit prikkelende woord dus
schijnbaar een ‘teeken’ aanbiedt, op conditie, dat de interpellanten zelf iets zullen
ondernemen, dat zij toch niet zullen aandurven, geeft de Heiland zich welbewust
over aan het schouderophalend gebaar van de heeren tempelregenten; die kunnen
nu zeggen: die conditie is natuurlijk voor ons niet in te willigen: als hij geen ander
teeken doen kan, laat hem dan gaan. Geen wonder ook: wie den tempel afbreekt
in afwachting van een teeken van snellen herbouw, gelooft in den herbouw: anders
deed hij het niet. In zóóverre is dus Christus' bescheid op deze interpellatie een
‘antwoord aan den zot naar zijn zotheid’ geweest: gelooft gij Mij niet? Wel: doet het
dan eens, en ge zult verbaasd staan!
Aan den anderen kant echter antwoordde Christus (en dát staat óók al in de
Spreuken) den zot niet naar zijn zotheid. D.w.z. Christus geeft geen nieuwe zotheid
als antwoord op de hunne. Het is Hem hooge ernst. Er ligt een diepe verborgen zin,
er spreekt hooge, heilige ernst, er komt een kracht van oordeel, van schifting
tusschen goed en kwaad, tusschen geloof en ongeloof, in dit antwoord. In beide
deelen is het een eenheid, evengoed als de passage in Spr. 26:4, 5 een eenheid
is.
We noemden Christus' antwoord zooeven een raadselspreuk; in het hebreeuwsch
zegt men: masjaal.
Zulk een raadselspreuk of masjaal, is een opzettelijke verberging van de waarheid.
Verberging zeggen we: geen onthouding. De waarheid ligt er in besloten, maar men
heeft lang werk ze te vinden. Wie de moeite er voor over heeft, en den
Meester-Spreker tenslotte zelf om de verklaring vráágt, die wordt in zijn zoeken
beloond. De ander loopt weg, - en is zichzelf genoegzaam. Derhalve is de masjaal
niet een verzoeking, om den mensch van de waarheid te drijven naar de leugen,
doch een beproeving, om hem te laten zien zooals hij is: een man, die de ‘autopistie’,
het in zichzelf geloofwaardig zijn toekent aan zichzelf, en zweert bij zijn eigen ‘epilyse’
óf iemand, die den naam en de eere der autopistie aan den Sprekenden God laat,
en op zijn epilyse wacht. In den masjaal wordt van den staf der waarheid de spits
niet afgestompt, maar wel bedekt. En dat is geen onnoodig kwellen van den hoorder;
doch een - in het oosten trouwens gedurende vele eeuwen bekend - middel tot
schifting tusschen leerlingen en eigenwijzen, tusschen gehoorzamen en
wederhoorigen; tusschen wie bij den Meester blijft, van Hem álles verwachtende,
en wie
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eigenmachtig zich concentreert op zichzelf. De masjaal geeft een raadsel op: nu
moet men blijven en nadenken.
De vraag komt ook nog steeds tot ons, wat Christus met dit woord bedoeld kan
hebben? Komt het thema niet onophoudelijk terug (Marc. 14:58; 15:29; Matth. 26:61;
27:40; Joh. 2:19 (2:21); Hand. 6:13, 14)? Wat wil Hij toch met die spreuk? Eén ding
schijnt duidelijk te zijn: het woord, dat hier door ‘tempel’ vertaald is, kan in den
6)
wijdsten omvang voorkomen . Maar verder? Raadselen genoeg. Is dit
raadselspreukig zeggen soms een duister plágen van de onwetenden? Een plagen
met de pijnlijke figuur van een paradox, dat meer verbergt dan het onthult? Dwingt
Hij den tegenstander tot het afleggen van een langen om-weg, waarlangs hij
misschien nog wel zou kunnen terecht komen bij een goede epilyse, een goede
uitlegging, van dit raadselwoord? Maar als zich hier één uitweg, of één om-weg
biedt, zijn er dan ginds geen tweede, derde, vierde? Vermoeit de Hoogste Leeraar
de wijzen van zijn volk met raadselen, die geen enkel houvast bieden, die ook geen
één aanknoopings- of misschien aangrijpings-punt vinden in hun geestelijken
inventaris?
Neen, zeggen we, zóó is het niet. Een raadsel is die spreuk wel, en het snijdt
dwars door den hoogmoed van de tegensprekers heen. Alleen maar: het heeft in
hen zelf toch wel degelijk een aanknoopings- of aangrijpingspunt. De Christus maakt
zich met de trotschen en de dwazen niet gelijk, maar Hij gaat toch ook geen oogenblik
zich plaatsen buiten hun gedachten-‘sfeer’.
7)
Dit is reeds hieruit bewezen, dat, naar terecht in herinnering gebracht is ,
bijvoorbeeld een targoem van Pseudo-Jonathan op Jesaja 52:13-53:12 zich keert
tegen de ‘idee’ van een lijdenden Messias, en dan aan zijn afkeer van zulk een
‘ergernis’ lucht geeft door een zeer bepaalde exegese, zeg maar weer: epilyse, van
Jesaja 53, het hoofdstuk van den ‘Man van Smarten’. Ja zeker, Jesaja 52, dát kan
men op den Messias laten slaan; want daar is het altemaal glórie, wat de klok slaat.
Maar dat sombere hoofdstuk 53? Daar staat veel in van lijden, en van het missen
van gedaante-en-heerlijkheid. Maar dát ziet niet op den Messias, doch b.v. op
den...tempel. Die témpel was veracht, en de onwaardigste; die tempel wordt
gesubstitueerd voor den Knecht des Heeren. Het is die tempel, welke profaan
gemaakt

6)
7)

Michel in Kittel, Wtbch., IV, 889.
M.J. Lagrange, Le Judaisme avant Jésus-Christ, Paris, 1931, 387.
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wordt, geslagen, prijsgegeven, om der zonden Israëls wil. Maar de Messias zal hem
straks herbouwen.
Hier is dus een dubbel thema voor de aandacht van Israël geplaatst: a. Messias
zal den tempel herstellen, nadat hij door profanatie is ontheiligd en prijsgegeven
aan de verachting; en b. de Messias is geen martelaar. Hèm ‘breekt’ niemand ‘af’.
Nu is het ons niet mogelijk, vast te stellen, of het nu precies déze gedachtenketen
was, die zich had vastgezet in den geest van Christus' interpellanten uit Johannes
2. Maar het is toch niet uitgesloten, dat de Heiland hun heeft willen zeggen: die
tempel hier is door uw zonden verontreinigd; wat klaagt gij dan dat Ik hem
schoonveeg? Weet gij dan niet, dat profanatie van Gods Huis hun die er voor
verantwoordelijk zijn, de straf brengt? Wilt gij Mij, terwijl ik juist hem reinig, daarom
dooden? Wel, dan laat ge na, Mij te meten aan uw eigen normen. Een tempel is
mijn lichaam, een tempel Gods. Gij droomt van een Messias, die den tempel zal
herstellen. Ik zál hem ook herstellen, mijn eigen vleesch nl., en daarin zal Ik openbaar
zijn juist als die Messias, dien gij niet daar wilt groeten, waar iemand lijdt. Het is niet
onmogelijk dat Christus opzettelijk den vorm van déze raadselspreuk koos, om aan
wie over zijn Woord blijft nadenken duidelijk te maken: Jesaja 53 hebt gij gelezen?
Welnu - Ik ben Gods Tempel, wie den tempel breekt, breekt Mij, Ik ben de ‘Knecht
des Heeren’ uit Jesaja's profetie. Gebróken zal Ik worden om uwer zonden wil, maar
opstaan zal Ik ook, en ‘zaad zien’, en de dagen verlengen. De tempel is 't adres
voor het verkeer met God.
8)
Nog een andere opvatting is mogelijk. Iemand heeft gewezen op de mogelijkheid,
dat de Christus hier herinnert aan Maleachi 3:1, 3. Daar kondigt de profeet de komst
van den Messias aan (en hier spreekt een stem: dit tempelhuis is huis van mijn
Vader!); en die Messias komt richtend den tempel met zijn bedienaren van Levi's
stam ‘reinigen’; hij zal hen schiften, en wetsgetrouwen priester scheiden van
ontrouwen (en is die reiniging hier niet aan de orde, en zou men dus niet de
levietische priesters onderscheiden van een priesterschap naar een andere orde,
welk ander priesterschap dan misschien bij dezen Raadselspreker is?). De scherpe
vraag is gesteld: Waar is het priestergezag? Dat is meteen de vraag: waar is het
ware tempelhuis? Meent gij, dat het dit steenen Levi's huis is - nu, breekt het af -:
in drie dagen -

8)

Lightfoot, Opera, t. II, Roterodami, 1686, 606.
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als ik, gelijk Jona, Matth. 12:39, 40, terugkom - dan zal ik u den waren tempel doen
zien. Maar ik zeg u: ik ben Gods ware woonstede - werpt mij overboord, als Jona,
dat zal een prijsgeven van den waren tempel zijn, maar - na drie dagen zal ik den
waren tempel u nochtans doen zien, voor eeuwig beschermd en door God gezegend.
Moeten wij nu kiezen: déze meening óf dié? Déze ‘epilyse’ of een ándere?
Wij gelooven het niet. Raadselspreuken als deze laten opzettelijk meer dan één
epilyse-mogelijkheid opdoemen voor den vorschenden geest. Opdat - als men ‘moe
van 't zoeken’ is - de aan Gods Woord zich onderwerpende geest zou zeggen: ik
kan niet verder: ik geef...eigen ‘epilyse’ prijs: laat de Schrift beslissen! Verklaar ons
de gelijkenis: dat is dan het ‘verloste’ en meteen ‘verlossende’ woord.
Het is dus opzet geweest, dat ook ditmaal van alle kanten het raadsel uit dezen
masjaal puilde. Zijn rede had haken en oogen, en bedoelde het ook zoo. Ook Hij
zelf wist wel, dat niemand er aan dénken zou, dien steenen tempel af te breken.
Indien Hij trouwens zulk sloopwerk zou bevelen, dan zou Hij daarmee iets voor zijn
verantwoording nemen, dat Hij bij ándere gelegenheden duidelijk toonde niet te
willen: zoo vaak immers heeft Hij getoond, geen tempelafbraak te begeeren. Hij
heeft de wraak van de afbraak God gelaten, en tot de laatste maal aan Levi's
kantoren de tempelbelasting betaald (Matth. 17). Het liep in het dispuut tusschen
Christus en de Joden trouwens juist over de vraag, óf Jezus in dien steenen tempel
ook maar eenig eigen initiatief mocht némen. Zijn recht daartoe werd door de
joodsche tempelwacht heftig betwist. Stel eens het ondenkbare geval, dat zijn
tegenstanders het goddelooze initiatief genomen hadden, terwille van een
Godsoordeel den tempel af te breken? Kent Mozes' wet een zoodanige ‘proef’?
Immers neen? Bovendien: wie zúlk een ‘proef’, zúlk een ‘Godsoordeel’ zou dúrven
arrangeeren, zou daarmee bewijzen voor den persoon-in-kwestie, om wien alles
gaat, zóó veel ‘crediet’ te hebben, dat men geen ‘teeken’ als overtuigingsstuk meer
noodig had. Van een proefstuk ware dan geen sprake meer; men zou van probeeren
zijn overgegaan tot vast vertrouwen; en dus zou men de verantwoordelijkheid geheel
op eigen schouders moeten nemen, al was men ook nog zoo nadrukkelijk begonnen,
ze op Hém af te schuiven...
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Hoe men het woord ook wendt of keert, niemand komt er uit. Oók wij zouden er niet
uit zijn gekomen, als wij er bij gestaan hadden. Al hadden wij den ganschen bijbel
ingedronken, en heel de waarheid van de Schriften ingezogen, en de
Spreker-van-heden zou niet zelf ons zijn komen zeggen - een tóe-gift dus bij het
Woord -hoe Hij dit woord bedóelde, dan waren óók wij omtrent den verborgen zin
van deze raadselspreuk niets wijzer geworden. Alleen dat Hij het gezegd heeft aan
de discipelen achteraf, en óns de rechte uitlegging deed weten uit de Schriften,
alleen daaraan danken wij het, dat wij nu weten, hoe Christus dit woord bedoelen
en door zichzelf vervullen kon. Immers, de Geest van Christus, die hier Hem zelf in
alle waarheid leidt, en later hetzelfde doet met zijn leerlingen, heeft ons den zin der
beeldspraak mede daardoor ontdekt, dat Hij van Christus' vleesch als van het
voorhangsel spreekt: dat gordijn (voorhangsel) moest radicaal op zij, zou de
gemeente Gods als levende tempel voor den dag komen (Hebr. 10:20). Trek dat
voorhangsel aan flarden - in drie dagen is de levende tempel in den Levenden
Messias te zien. Breek dezen tempel af, zet het breekijzer er in - in drie dagen is
de betere tempel een huis onder den Genoegzamen Archeeg. Dat voorhangsel is
zijn eigen vleesch; en die tempel is zijn eigen lichaam; wie nadert, kan God spreken.
Dat vleesch van Hem kan nog gebroken worden; maar na drie dagen zal het een
gebouw zijn, niet met handen gemaakt, maar eeuwig, - in de hemelen (2 Cor. 5:1).
De steenen tempel staat stil: onroerend goed van God: woonplaats, domein des
grooten Konings. Maar Christus is de wandelende tempel, en tevens richtend
Tempelheer, die zich éven zeker tot tempelgruis en -puin laat maken, als Hij
tegelijkertijd priester, lam èn altaar is. Masjaalbeeldspraak is altijd overstelpend en
verwarrend: zij stoot ons den doolhof in, opdat wij naar zijn hand zouden leeren
tasten. Hij is de Leeraar van alle tempelwet en -wezen, en Hij weet dat krachtens
messiaansch bewustzijn. Dááraan ontleent Hij ook het recht, om als de meerdere
tempel in allen ernst te spelen met de motieven van bouw en braak en herbouw van
den minderen tempel, en om als de Bode van Jahwe de tempelreiniging door te
zetten, en de ingewikkelde rabbijnen-exegese te supereeren en meteen te reinigen
(ook haar!) door een nóg veel ingewikkelder masjaal, die ieder aan het werk zet.
Ook al ergeren de machthebbers zich blauw. Beter, dat zij zich ergeren, dan dat
één van ‘deze kleinen’ zich stoot aan hun gedicteerde oplossingen achter in het
Raadsel-
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boek van Israëls knappe exegeten-met-een-deksel-op-het-hart (2 Cor. 3:13-16).
Vanwege dat deksel zullen de Joden het ware gelaat van Christus, den Tempelheer,
niet onderkennen, en zij zullen Hem, dezen meerderen tempel, breken, als zij hun
Heiland kruisigen. Doch Hij zal zelf dien tempel, dit woonhuis Gods, in drie dagen
herstellen, heerlijker dan hij ooit te voren was; ook zal Hij hem transparant maken
van de majesteit, die is in de hoogste hemelen; en dat zal wezen in zijn opstanding
van de dooden. En al zijn steenen zullen op Hem als hoeksteen rusten.
Tot zoover over den verborgen zin van dezen masjaal van Christus: een speelsch
geval, maar van volstrekten ernst; men raakt de kern pas, als men in Hem gelóóft.
Wie vráágt nu nog parmantig, hoe ter wereld zoo'n masjaal een verheven antwoord
heeten kan? Of, hoe men nu in ernst zou kunnen volhouden, dat Christus aan de
zotten onder de Joden in dien masjaal een antwoord geeft, niet naar hún zotheid,
maar naar zijn messiaansche wijsheid? ‘Ergert u dit’, dat in dezen masjaal de
messiaansche majesteit en waardigheid ons zóó durft tarten en kwellen? Wilt ge
soms tegenwerpen, dat de Messias geroepen is, niet tot de groote verberging, doch
tot de klaarblijkelijke openbaring, en gezonden is, niet voor een verheimelijking,
doch voor de onthulling?
Maar houd toch stil: de hoogste openbaring heeft in zichzelf het récht tot
bepróevende verberging. Want de Persoon die spreekt vordert geloof en groot
geduld. Geduld is onderwerping van zichzelf. Hij wil, dat zijn raadsels zóó verwarrend
zijn, dat men met Hem zelf, als 't eenige ter beschikking staande kalf, gaat ploegen.
Hij is anders dan Mozes: die bedekte zijn ‘prosoopon’, zijn gelaat, en zijn persoon,
opdat men maar niet sterk op hem zien zou (‘atenizein’). Maar Christus wil geen
leer zonder zijn Persoon: men moet bij Hem steeds ‘atenizein’: sterk op Hem zien
(2 Cor. 3:13-16). Men moet Hem fixeeren onder het hooren en overwegen van zijn
woorden; Hem fixeeren, voor men ‘iets’ vàn Hem ‘onder de oogen ziet’. Want wie
het meeste geeft, mag ook het meeste eischen. Wie altijd haast maakt in zijn komen
tot ons, die heeft het recht, ons op te houden. Wie ons het vragen leert, mag ons
dwingen de laatste vraag te stellen: verklaar ons de gelijkenis, - wij zijn gebonden
door uw Geest aan uw woord: de Geest getuigt in ons hart, d.w.z. Hij bindt ons aan
uwe autopistie, uw betrouwbaar zijn in u zelf.
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Dit is het recht van den masjaal als leer-middel of levensleiding van onzen Heere
Christus.
Want een masjaal, een raadselspreuk, misschien wel ván Hem gehoord, maar
zonder Hem overwogen, die doet pijn: het is een ruwe aanstoot op mijn rondgang
over de terreinen van de kermis der ijdelheid. Maar als ik zonder Hem ‘mij zet’ ter
verklaring van het raadsel, dan regeert in mij ‘mijn vleesch’; en dat wil vasthouden
aan de kermis der ijdelheid. Ik troost me straks over de pijn en verdoof haar met
het opium der zelfgenoegzaamheid.
Maar de masjaal, uit den mond van Christus zelf vernomen, en door Hem zelf op
mijn gebed verklaard, zeker, die is óók wel een stekende pijn, doch dan een pijn,
welke de geneesmeester ons oplegt, niet om te dooden, maar om te genezen. Een
opwekken - kunstmatig - van den honger, opdat ik roepen zou te rechter tijd om
brood.
Het pleit niet vóór ons christelijk denken, dat men, sprekende over de
openbaringsmiddelen, waarvan zich God bedient, wél breede verhandelingen schrijft
en beschouwingen geeft over den droom en over den diepen slaap, en over het
gezicht, en over de verschijning of theofanie, als even zooveel openbaringsmiddelen
van God onder het Oude Testament, doch zoo weinig plaats inruimt in zijn gedachten
aan den masjaal, van Christus of van anderen.
Dit pleit, zeggen wij, niet vóór ons. Want, niet maar ‘een of andere’ masjaal, doch
‘de’ masjaal als rhetorische figuur, als open-barings en levendmakings- en
beproevingsmiddel, blijft op die manier een raadsel, een gesloten boek. Niet alleen
om den inhoud van een bepaalden masjaal, maar ook reeds door het feit van het
bestaan van de raadselspreuk als leerfiguur. Maar als wij dat raadsel laten liggen,
dan heeft het ons geoordeeld; want het bedoelt juist, ons wakker te prikken. Want
niet met een moeilijken ‘doctor’, doch met den verlossenden Middelaar, heb ik te
doen; en dus stelt de masjaal mij op een intellectueele proef, die levensproef is, en
levenscrisis.
En crisis beteekent: schifting.
Hij zelf heeft daarom eens aan zijn discipelen, toen zij Hem interpelleerden over
die opzettelijke verberging van zijn gedachten in raadselvorm, ten antwoord gegeven,
dat Hij dat deed, gelijk de Zender van Jesaja het reeds in diens dagen zei te
bedoelen: Hij deed dat om de gedachten van elks hart te openbaren.
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Om verharding te demonstreeren, waar ze reeds was, en om bekeering te werken,
waar zich een hart tot luisteren zette in gewilligheid tot ontvangst der zuivere woorden
Gods (Jes. 6:9, 13, vgl. Matth. 13:13 v., Rom. 11:5).
Zoo ligt er een dubbele taak. Eenerzijds is de roeping ‘het hart van dit volk vet te
maken’. Let er op, het gaat over dit volk. Het vleeschelijke volk, het volk, dat toch
reeds een ‘vet hart’ heeft, d.w.z. een denk-, werk-, oriënteerings-, en levenscentrum,
dat ‘in zijn vet besloten is’, en onhandelbaar, rijk-in-zichzelf, en alzoo ongeloovig is.
Anderzijds, - in en door de aangrijpende prediking van dit verhardingsproces scheidt
zich straks des te duidelijker het wáre volk van het vervalschte af, een ander volk
dat niet ‘vet’ (rijk-in-zichzelf’), doch ‘arm’ en ‘klein’ is in het ‘hart’, en dát wil Christus
gaarne op zijn woord gelooven. Het láát de ‘vetlaag’ van zijn hart - om in de bijbelsche
beeldspraak te blijven - wegsmelten, geeft zich onvoorwaardelijk aan Christus over,
en ontdekt dán, naar de maat van zijn geloof, in Christus niet den
gedachten-verberger, doch den gedachten-openbaarder: Hij zeide zúlk volk: ulieden
is het gegeven de mysteriën van het Rijk te verstaan; Ik verklaar u de gelijkenis
(Matth. 13:11 etc.).
Voor dat tweede volk is Hij zelf de sleutel ter verklaring van alle gelijkenissen. De
kinderen van dit geestelijk zaad bezien de bizonderheden van zijn onderwijs in het
licht van de hoofdzaak; den omtrek zien ze uit het standpunt van het middelpunt
van den cirkel der waarheid; het onbekende drijft hen uit naar den Bekende en
Beminde; hebben zij ‘een’ woord, dat als een keisteen op hen weegt, dan gaan zij
met dat ‘woord’ naar het Woord toe, ja, naar Hem zelf, en bidden: verklaar U nader.
En zou Hij hun gebed niet hooren? Zij zijn er zeker van: de geest van dezen Profeet
was den Profeet onderworpen, en dus ook aan den Geest Gods onderworpen - zij
weten: Hij hield hen heilzaam op, want Hij hield hen tegen op den vleeschesweg
der zelfgenoegzaamheid. Ja, Hij verhoort hen wel; de verlegen kinderen, die den
Raadsel-meester zelf de oplossing komen vragen, ze hebben inééns weet van het
abc van alle openbaringsinhouden: die zijn een cirkelredeneering: uit Hem, door
Hem, tot Hem, 't werk, en ook de spraak daarover, 't leven, en dus ook de levensleer.
Hij is de Weg, en niet maar de stafkaart, die men in kazematten, waar Hij zelf niet
is, bestudeeren kan. Zij blijven, en - ze ‘hebben hun loon niet weg’. Hij geeft hun
een nog helderder openbaring, en dringt nog verder door in den hof der werken
Gods,
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als Angelus Interpres, de Engel, die verklaart. Den sleutel der wijsheid, van God
gesmeed, geeft Hij in hun bevende handen; de deuren, ook van de binnenkamers
van het paleis der Opperste Wijsheid, gaan er één voor één mee open. Heeft Hij
hen zwaar aan 't werk gezet door moeizame raadselen? Maar zijn loon was met
Hem meegekomen.
Maar nu dat eerste, dit ongeloovig volk?
Ach, al krijgt het nóg zoo'n helder licht, het heeft toch liever de duisternis. Het is
in 't ‘hart’, dat ‘vet’ is, vijandig aan het licht. Het kiest tégen Christus en tegen zijn
waarheid, en ontdoet zich daarom van alles, wat uit zijn onderricht verstaan is.
Ook tot die menschen komt nu de masjaal.
Want het verloop der leering is naar de spreuk van Simeon bij Christus' geboorte:
uit vele harten moeten de gedachten openbaar worden. Indien de honger naar dien
innerlijken vrede, waarbij het ‘vragen’ naar de beteekenis van raadselspreuken een
einde nemen mag (Joh. 16:23) en Hij zelf daarin tot Zijn profetenrust komen kan
(Joh. 16:30), indien, zeggen we, déze honger door Christus niet gestild wordt, dan
is Christus ijdel. Dit is de ééne zijde van de waarheid omtrent Christus' leergang.
Maar nu de keerzijde van dezen waarheidspenning: wanneer dan ook het volk, dat
Hem ontmoet en van of over Hem hoort, liever hóngeren wil, dan dat het door
Christus' waarheids-, d.i. levensbrood verzádigd wordt, dán is dit verkiezen van den
honger bóven het brood, en van den vicieuzen cirkel bóven den goddelijken
cirkelgang van het uit Hem gekomen en tot Hem wederkeerende openbaringswoord,
een gruwelijke zonde, die het oordeel tart.
Alzoo treedt Christus met den masjaal de wereld in. Hij is beslissingen forceerend
raadselwerper. Hij is dat althans óók. En ook door die raadselspreuken wordt Hij
openbaar, als de groote schifter, dienaar van het goddelijk gericht: de masjaal is
een instrument van het bondsgericht.
Zoovaak Christus in raadselen spreekt, dwingt Hij de menschen, voor den dag
te komen gelijk zij in hun kern zijn. De masjaal schift, zuivert, haalt uit de menschen
wat er in zit. De reactie toch op de masjaal-rede, is tweeërlei. Voor ieder, die ze aan
te hooren krijgt, is zij zonder nadere uitlegging een raadsel. Maar nu is dit het verschil:
Iemand, wiens hart waarachtig hongert naar de waarheid, en hoopt op het
goddelijke Woord, dat ál zijn vragen kan beantwoorden en de ziel van den vrager
te rusten leggen, - zóó iemand
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zal bij zichzelven zeggen: ik heb hier in mijn handen een slot, dat ik niet openwerken
kan; het is een geheimslot. Maar ik weet het: Christus heeft den sleutel. Ik zal zoo
dadelijk naar Hem toegaan, en Hem vragen, wat Hij van mij wil; wélke prediking Hij
in den masjaal verborgen heeft. Dat is de gang van den discipel, die smeeken komt:
‘verklaar ons de gelijkenis’. Is niet God zelf in het paradijs den evangelischen
leergang gaan openen met een masjaal? Het eerste evangelie (Gen. 3:15) is óók
zoo'n masjaal: men grijpt zijn zin alleen door er mee te wórstelen, want hij ligt diep
9)
verscholen . En heeft niet het vrouwenzaad zich daardoor laten vergaderen tot een
geheiligd volk, een coetus, samenkomst van Christgeloovigen (Gen. 4:26)?
Die ánderen echter, die den tegenover gelegen kant uitgaan met hun verborgen
gedachten? Ook zij ervaren, dat zij met Christus' paradoxale woorden niet klaar
komen. En, daar zijn zij heimelijk blij mee; want eigenlijk willen zij niet met Hem door
Hem gereed komen. En nu gebruiken zij het feit van zijn raadselspreken als een
argument voor de beëindiging van hun arbeid in het oplossing-zoeken. Zij keeren
den masjaal tegen den Christus zelf, die hem gaf; zij vinden het een heerlijk excuus
te kunnen zeggen: zijn spraak was zóó onduidelijk; ik móest wel zélf mij onderwijzen.
Ze vinden het een gansch vervroolijkende ontdekking, te kunnen zeggen: Hij gaf
mij een raadsel, d.w.z. hij liet mij in een cirkel ronddraaien, in een dool-hof, waar ik
niet uitkwam; dus ben ik zonder eenige schuld mijnerzijds in mijn eigen vicieuzen
cirkel gebleven. Zij zijn zóó blij, dat het raadsel hun een zeker excuus geeft, dat zij
vergeten, hoe Hij den draad in handen geven kan en wil, om uit den vicieuzen
gedachtencirkel uit te komen! Zij hebben een slot, en het is een geheimslot, en wat
Hem betreft, Hij gaf den sleutel nog niet af. En daarom nemen zij de vrijheid, op
eigen manier aan 't vreemde slot te peuteren en te morrelen, teneinde alzoo vast
te kunnen houden aan eigen wijsheid en aan eigen valsche ‘weten’.
En let op, dan wordt er weer ergens een gebed gedicht: een gebed van den
onwetende. Neen, noem den naam van Annas niet, en noem den naam van Multatuli
niet, want wie zou zichzelf hier durven overslaan? Weet alleen maar dit: elke masjaal
van Christus haalt ‘gebeden’ uit de menschen: tollenaarsgebeden, én verbeten
‘gebeden’ van ‘onwetenden’, maar die verschrikkelijk

9)

Vgl. K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus, II, Goes, 1949, 289-293 v.
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blij zijn, dat ze God kunnen verwijten, dat Hij zijn zon eens heeft verduisterd; juist
toen hebben zij hun been gebroken over een steen des aanstoots!
O ja, indien het menschenhart eerlijk was tegenover Christus, zouden zij Hem
willen vragen: wat bedoelt Gij? verklaar U nader. Dit moet zelfs hij doen, die graag
den Nazarener zou willen veroordeelen als den grooten ijdel-spreker in de wereld.
Maar, wie Christus niet toestaat, zelf zijn eigen spreuken te verklaren, die ontleent
aan het raadsel, dat Hij stelt, ten onrechte een ‘argument’ voor het blijven in den
nacht der onwetendheid. Alle z.g. ‘gebeden van onwetenden’ klagen over den
masjaal: ‘daar is geen priester die Hem verklaart, - in raadselen wandelt de mensch
op aard’. Maar de ‘bidders’ zijn er heimelijk blij mee; ze noteeren het feit van hun
intellectueele oponthoud door den raadselspreker in hun notitieboekje, dat hun
straks te pas zal komen in het jongste gericht.
Dus is het Gods wil-tot-crisis, tot schifting, die den masjaal in de wereld werpt.
Het hart wordt er aan openbaar; vriendschap en vijandschap moeten zich nu nader
verklaren.
En nu de rekening opgemaakt.
Wie zijt gij, menschenkind, wie zijt gij, dichters van ‘gebeden van onwetenden’,
dat gij den masjaal in 't oordeel aanvoert tegen den Christus om zijn leermethode
aan te klagen? God zelf zal zeggen: maar zóó ben ook Ik begonnen: het proefgebod
was nauw overtreden, of Ik beproefde uw geduld met den eersten evangelischen
masjaal over vrouwenzaad en slangenzaad (Gen. 3:15). Wie zijt gij, dat gij om den
masjaal Christus' profetie durft ontloopen? Mag die masjaal u het beven verleeren?
Neen, - juist in Christus' mond is de masjaal een ding om voor te beven. Gods
openbaringsinhoud wordt er niet bedekt, om nimmer openbaar te worden. Want de
masjaal roept duidelijk uit: de spreker-God is souverein; Hij heeft gezag: blijf bij den
Medicijnmeester, ook als gij zijn recepten nog niet ontcijferen kunt. Neem Hem aan,
omdat zijn Woord het zijne is: laat het aenigma u een ‘chiffre’, een geheimschrift
zijn, op dit punt is het duidelijk: geschreven met een ‘menschengriffel’; de spreker
beveelt: grijp Mij onbegrepen aan. ‘Grijpen’ wachte niet op het ‘begrijpen’: beschrijving
niet op omschrijving. De masjaal loochent niet de klaarblijkelijkheid van Christus'
onderricht, doch onderstelt die juist in het factum zelf van het spreken in masjaal;
want het abc
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is duidelijk: God wekt geen disputanten, doch vrágers, bidders, blijvers. Zalig zijn
de ‘ptoochoi’, de ármen van geest. Eerst als voor dit abc gebukt is, komt er licht tot
xyz, - en verder. Zijn raadselspreukkatheder staat niet in den stormhoek, doch in
een asyl; geen eigen gebouwd asylum ignorantiae, doch een intellectueel Bethesda,
zóó'n asyl; en barmhartig dringt Hij u terug in dat asyl, als ge te haastig er uitgeloopen
zijt; een asyl, waar de straks wel klare Profeet allereerst als Goede Herder sprak
tot uw vermoeide ziel een woord te rechter tijd.
Sprak Christus alleen in raadselen, dán ware Hij niet het brood uit den hemel;
dan zou de hongerende ziel bij Hem geen verzadiging ontvangen. Maar nu Hij zijn
masjaal alléén dáár spreekt, waar Hij tevens in woord en in daad zich duidelijk
geopenbaard heeft, en immer bereid blijft, elken ‘armen’ vrager antwoord te geven,
nú is de masjaal een vreeselijk ding. Want Christus neemt u niet in den nacht, doch
in den dag, 's middags om twaalf uur in den openbaringsdag, den dag van het
gesproken en nu ook geschreven Woord, éven mee in de donkere kamer, en vraagt
dan: wie ben Ik: Heer van licht en duisternis, ja of neen? Wie is mijn Geest: deelt
Hij een iegelijk uit gelijkerwijs Hij wil - ja of neen? In den masjaal wekt Christus
honger; een bewust gevoel van onzekerheid besluipt een ieder, die Hem kent. Zijn
gebeden hebben Lazarus, zijn vriend, dood gemaakt (want de man moest sterven,
opdat God verheerlijkt worden zou in het teeken zijner verrijzenis). Maar zijn
discipelen en discipelinnen heeft Hij op den weg naar de plaats van Lazarus' graf en die weg nam een paar dagen! - als 't ware gemarteld met mesjalim, met
raadselspreuken: over slapen en waken, over leven en sterven, over nacht en dag,
over opstanding-straks en opstanding-nu, over ziek-zijn en gezond-zijn (Joh. 11:4,
9, 10-15, 24-26, 27-28, 40). Het is de proef: want van de plaats waar zijn tranen
vallen (vs 35) begint zijn bloed te vloeien (vs 47-53, vgl. deel I, 50 v.). Het vierde
Evangelie is stikvol van mesjalim.
En daarom is ook de masjaal nog een soms uiterste remedie in den medischen
genadedienst. De één zal zal na den masjaal vergenoegd geld uitwegen voor hetgeen
geen brood is, zielsarbeid besteden voor wat niet verzadigen kan; en de ánder zal
tot het ware brood, dat God hem reikt, te meer begeerig zijn.
Dus liggen in Christus óók als spreker van een masjaal al de schatten der wijsheid
en der kennis verborgen. Er staat trouwens (in Col. 2:3) dat zij ‘apocrief’, d.w.z.
verborgen in Hem voor-
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handen zijn. Ze zijn er, doch Hij vordert het zoeken ernaar. De schatten zijn er;
maar: dan ‘apocrief’, d.w.z. ze liggen niet zoo maar op straat: ze zijn geen ‘koinai
ennoiai’, geen commune noties (vgl. voor het woord apocrief ook Marc. 4:22, Luc.
8:17). Want niet het geïnteresseerd-zijn voor ‘een gezegde’, doch geloof in den
spreker doet hooren. Hij noopt mij, heen te gaan, of anders, Hem gehéél te
vertrouwen, en Hem te grijpen daar, waar Hij zich láát grijpen: in zijn verklarend
woord, in zijn epilyse. Christus' doorloopend profetisch onderricht, (waarop Hij zich
eerst beroepen heeft voor Annas, in het begin van zijn proces), maakte het
verborgene veelszins openbaar. Maar Christus' masjaal, (dien Hij thans in geding
hoort komen voor Kajáfas), erkent, dat in het openbare nog veel verborgen ligt,
waarnaar te delven is.
Dus mag, wie de raadselspreuk uit Christus' mond vernomen heeft, maar één
daadwerkelijke toepassing er op maken: hij moet den raadselbrief naar Hem zelf
nu brengen, vragende: breek Gij de zegels, lees mij de woorden, openbaar mij den
verborgen zin, want - zalig is hij, die aan den masjaalspreker Jezus niet geergerd
wordt. Zijn masjaal verhindert mij, Gods woord met menschenwoord te mengen,
zeggende: ik beschik er over: ik heb voor wat betreft de zon der waarheid de formules
van haar licht gevonden. De masjaal herinnert mij op de pijnlijkste - maar
-weldadigste - wijze eraan, dat ik het Woord niet scheiden mag van zijn verheven
Spreker, geen oogenblik.
Dat is de groote vermaning van den Pastoralen masjaal.

En deze vermaning lag nu óók opgesloten, en werd óók aangedrongen, in den
masjaal, dien Christus sprak, toen Hij den tempel had gezuiverd. Als men het toen
door Hem gesproken, raadselachtig woord losmaakt van zijn eigen Spreker, dan
kiest men vóór de eigen ‘epilyse’, want die is eigenwillig. Maar de masjaal zelf was
juist bij het begin van zijn optreden onder Israël een kort commando: halt, - hier is
een verbod van ‘eigen epilyse’, - toets mij aan de Schriften, maar spreek niet voor
uw beurt over of tegen mij: toets mij (Jezus) aan wat de Schriften zeggen over
Christus, den Messias, tempel en tempelzuiveraar. Geef over Jezus alleen maar
Christus-epilyse. Want de historische verschijning van Jezus kan slechts verstaan
worden uit de bijbelsche profetie aangaande Christus.
En, als dit goed tot u is doorgedrongen, let dán op Christus'
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bitter lijden: Hij vaardigt een verbod uit van alle ‘eigen epilyse’ - en zie, nu wordt
Hijzelf van 't geven eener ‘eigen epilyse’ aangeklaagd. Hij valt - om zoo te spreken
- in zijn eigen garen; de masjaal, dat prikkelende en voor het eigendunkelijke vleesch
zoo aanstootelijke leer-instrument, wordt Hem, hoewel stammende uit zijn ambtelijken
aanvangstijd nu nagehouden om aan den ambtsdienst een eind te kunnen maken.
Het verhaal is pijnlijk in zijn kortheid. Het Sanhedrin zoekt een reden, die geldig is
voor het beschreven recht: een aanklacht, die een doodvonnis kan rechtvaardigen;
en bovendien zulk een, waarbij de voor zoo'n vonnis vereischte genoegzame
eenparigheid kan verkregen worden. Maar men slaagt niet gemakkelijk: na veel
zoeken heeft men nog niets gevonden.
Maar eindelijk vinden sommige leden iets, dat indruk maakt. Weet men nog, van
die blasphemie? Ja, ja, die van het begin: al lang is deze beklaagde 't spoor bijster,
men heeft al heel lang geduld gehad. Hij heeft destijds gespeeld met den tempel
en - met God, die daarin woont. Met den tempel: ik zal, zoo citeeren ze Hem, dezen
tempel, die met handen gemaakt is, afbreken. Is dat geen spelen met een huis,
waarvan het type Mozes op den berg eenmaal getoond is? Maar ach, hij daar speelt
ook met den Heer des tempels. Ik zal, zoo sprak hij destijds, ik zal binnen drie dagen
een anderen tempel oprichten, maar dan een, die niet ‘met handen gemaakt’ is.
Niet ‘van dit maaksel’. En dat laatste is het ergste. Want alleen God kan in het
aanzijn roepen wat niet met handen is gemaakt (Marc. 15:48; 2 Cor. 5:1; Col. 2:11).
Dat is het scherpe contrast, waarop zij allen nadruk leggen: menschenwerk Godswerk; Hij maakt zich God gelijk: Ik zal doen wat God alleen vermag.
Zeker, er is bij deze openbare aanklagers een hinderlijk verdraaien van zijn
woorden. Wanneer zij Christus' woorden: ‘breekt gij dezen tempel af,’ omzetten in
die heel andere uitspraak: ‘Ik zal den tempel afbreken,’ dan is dat een vervalsching,
die geheel voor rekening blijft van de kwade getuigen. Ze moeten dan ook alle zeilen
bijzetten: ‘we hebben het zelf gehoord’: wij hebben het gehoord, staat er, met nadruk
op dat ‘wij’. Men gaat op de détails in: en dan blijken er nog wel ‘haken en oogen’
te zijn voor wat de interpretatie betreft: eenstemmig zijn ze nóg niet (vs 59). Maar
dat ééne punt geeft houvast: ‘niet met handen gemaakt’. Wat wil hij dáármee zeggen?
Op dat punt moet hij zich
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nader verklaren: maakt hij zich God gelijk? Kan hij ‘zonder handen’ werken? Is God
het subject van die praedicaten, waarvan hij zelf ook subject heeten wil: ik zal dien
10)
tempel oprichten , God zal dien tempel oprichten? Het fijne puntje is uit den wirwar
uitgeknobbeld: dáárop zal men dóór redeneeren. Men hééft hem nu in handen.
Uit alles blijkt, dat Christus' raadselspreuk lang is bewaard gebleven in de
herinnering. Drie jaren lang heeft Hij geleerd; en uit heel dien schat van
redevoeringen wordt niet één punt naar voren gebracht, dan juist die ééne
raadselspreuk van 't allereerst begin. Zoo heeft Christus, door den masjaal te
spreken, reeds in den aanvang van zijn ambtsbediening, zelf zijn einde naderbij
gebracht.
Hij heeft door dien masjaal geschift: hier blijkt dat de onwil zijn ‘eigen epilyse’ in
formule brengt. Juist hier: want ‘epilyse’ kan óók beteekenen: een strijdvraag tot
beslissing brengen. Laat hem zijn raadsels opgeven, zooveel hij wil: maar hier is 't
fijne puntje: Ik en de Vader zijn één; één Subject bij eenzelfde praedicaat. Schudt
hij soms ontkennend met het hoofd? Wel, de Hooge Raad kan de strijdvraag op het
agendum plaatsen: en laat den arrestant dan zelf zijn eigen epilyse geven: is hij nu
één met God - ja of neen? Men dwingt hem tot een uitspraak over zijn Persoon: op
de werken komt het dan niet meer áán, al wil hij zelf het steeds weer dáárover
hebben (Joh. 5:20, 36; 6:29; 7:3, 21; 9:3, 4; 10:25, 32, 37, 38; 14:10, 11, 12; 15:24),
en daaruit gekend zijn, als Persoon, naar de Schriften.
Ze hébben dus beet. Ze hebben houvast. Een probleem gaf Hij op? Dan zullen
zij de epilyse stellen: maar ze is gebonden aan de joodsche officieele theologie:
God en mensch in één Persoon, dat kán toch niet? Dat is toch blasphemie?
Lastering? Afgoderij?
Ja, Christus heeft de verbondsgemeente geschift: nu is Hij dan geconfronteerd
met zijn eigenhandig gedemaskeerde opponenten. Een Christus, die de schifting
wil, ontbindt zijn eigen moordenaren.
Aldus - Hij heeft geschift.
Hij heeft de hongerende zielen nóg meer doen hongeren, en toen onder de
schaduw van zijn vleugelen ze bijeen vergaderd, om hun bevend hart te troosten
met verzekerdheden. Zij hebben

10)

Het werkwoord ‘opwekken’ (Joh. 2:19, 21) kàn ook van gebouwen gebruikt worden (‘oprichten’),
vgl. Kittel, Wtbch. s.v. II, 333.
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hoorende wél gehoord, en ziende wel wáárlijk gezien, en opmerkende waarachtig
verstaan. Alleen maar: ze hebben op 't oogenblik Hem allen verláten.
Maar in hetzelfde uur, en door den zelfden masjaal, heeft Christus de ánderen
verhard; zij waren toch reeds ‘hard’. Het vette hart heeft Hij nóg harder gemaakt,
en zij hebben hoorende niet gehoord, en ziende niet gezien, en opmerkende niet
verstaan. Maar op het appél ontbreken ze niet. De epilyse is aan Kajáfas!
En dit is ook geweest de wil van den Borg. Zoo is 't zijn eigen werk geweest, als
hier de masjaal zich tegen Hem keert; de crisis van Openb. 22:11 is door zijn eigen
raadselspreuk ontbonden, en ál zijn dagen zijn één dag van lijdelijke én dadelijke
gehoorzaamheid aan God. Hij wordt geoordeeld, niet naar de zorgvuldig ter fine
van een goede epilyse uitgeplozen Schriften, doch naar den vooropgestelden wil
van een autoriteitengeloof: niet Hij, doch Kajáfas lost de theologische strijdvragen
op: lites finiri oportet: tenslótte moet een strijdvraag als deze in een bindende
uitspraak, een epilyse, beslecht worden. Levi's katheder zal heden het dogma
formuleeren: van een werk-met-handen-gemaakt kan niemand zeggen: het is
niet-met-handen-gemaakt. God en mensch komen niet in personeele unie. Utrum
Deus possit venire in compositionem? Dat zij verre: God is in den hemel en de
mensch op aarde (Pred. 5:1).
Dat op Pred. 5:1 Joh. 1:1 het vervolg schrijft, - dat zullen voortaan de zijnen moeten
gelooven, omdat de epilyse van den Christus bindend is - ook die aangaande zijn
Persoon-en-werken (Joh. 1:18).
Zoo blijkt het evangelisch bericht omtrent den aanvang van de zitting van het
Sanhedrin een harmonisch vervolg op dat van het einde der voorloopige zitting bij
Annas.
Voor Annas is Christus geëindigd met de blootlegging van den vicieuzen cirkel
in de autonome redeneering van wie het leven verklaren wil uit ‘het leven’, en de
door hem zelf (niet zonder willekeur) geregistreerde feiten van ‘Jezus’ uit diezelfde
alzóó geregistreerde feiten zelf. Dat registratie én benoeming der feiten zelf reeds
de autonomie en dus de zonde van den ‘ver-klaarder-op-eigen-gezag’, van den man
der ‘eigen epilyse’ dus, achter en in zich hebben en de schijnbaar objectieve
redeneering subjectief vervalschen, dat kwam Hij zeggen en deswege kwam Hij
zijn bestraffers bestraffen. Maar die zelfde zonde geschiedt
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nu óók voor het Sanhedrin. Het raadsel, dat Hij stelde, is nog voor niemand opgelost
hier; niettemin dringt men het raadsel uit het raadsel weg, en ‘verklaart’ het
onbegrepene door hetgeen de onwil ditmaal wil ‘begrijpen’. Men legt zijn raadselen
uit aan de hand der kommentaren, die het vleesch geschreven heeft en die nu nader
in détails moeten treden - maar dan ‘in de lijn’ van wat al vaststond. Nog zijn de
getuigenissen niet eenstemmig (vs 59); zakelijk gesproken, is men met Jezus nog
niet klaar; maar men grist uit het verwarde debat dat ééne punt op, waarover de
joodsche theologie reeds heeft gesproken: God en mensch kunnen in pacten treden,
maar hun naturen niet in personeele unie. De theologen mogen spreken - als zij
maar ambtenaren zijn van den vasten Onwil van het vleesch. De voorbarigheid, de
brutaliteit van den kaakslag van Annas' bediende, keert in verfijnden syllogisme-vorm
terug in 't Sanhedrin; en na dien in den strijd der geesten, dagelijks weer. Het
handgeklap van Sanhedristen na deze valsche getuigenis, de jagende pols van
deze oude heeren, die den masjaal tegen zijn spreker keeren, het is alles een
‘kaakslag’ tegen Hem, een aanslag op het hart van den hoogsten Profeet, een spot
tegen de ‘idee’, en dus tegen den Drager van het souvereine gezag; een voorbijgang
van het messiaansche ‘probleem’, hoewel het in den masjaal zich aandrong met
onvermoeide kracht. Want een ‘probleem’ is iets, dat de vleeschelijke mensch zich
zelf wel voor-legt; en dan heeft hij 't antwoord op de laatste vragen toch al in zijn
geest gefixeerd. Of - het is door Christus hem voorgelegd; maar dan heeft Hij het
antwoord hun gewezen, als in de Schriften reeds gefixeerd. Dat is dus: men gelooft
zichzelf - of God. Het debat over dien masjaal van Christus heeft dan ook een eigen plaats in het
lijdensbericht.
Annas met zijn voor-verhoor, en Kajáfas' Sanhedrin met zijn officieel verhoor, ze
vullen elkander volkomen aan. Beide willen zij ‘bewijzen’, dat de Nazarener een
vloek is.
Toen Christus zich voor Annas had te verantwoorden, begon men te onderstellen,
dat zijn spreken niet duidelijk, maar raadselachtig was. Men ging de klaarblijkelijkheid
van zijn onderwijs voorbij, om Hem de raadselspreuk te kunnen verwijten.
Thans voor Kajáfas keert men de orde om: voorzoover Christus inderdaad in
raadselen sprak, wordt het raadsel zóó besproken, alsof het in zijn grondaxioma
volkomen duidelijk was, alsof het

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

97
ook den simpelste zijn bedoeling doorzichtig had gemaakt: zonde tegen het eerste
gebod!
Heden zegt men tot Christus: Gij preekt niet in de zon, doch monkelt in de donkere
kamer.
Morgen - neen, ook nog heden - zegt men Hem: Uw donkere kamer is lek; wij
hebben er alles van verstaan en begrepen.
Op één dag wordt het mysterie, dat in den Christus is, bevestigd en geloochend,
al naar het vleesch dit wil.
En zoo heeft Jezus Christus het altijd gedaan in deze wereld; en ook altijd bij de
rechters in het Sanhedrin.
Vandaar, dat de Goede-Herder-masjaal beheerschend moment geworden is in
het proces. Niet alleen vordert de hoogepriester dadelijk een antwoord van Jezus
op den masjaal (Matth. 26:61; Marc. 14:60), maar ook komt bij het kruis van Golgotha
het thema van dezen zelfden masjaal terug (Matth. 27:40; Marc. 15:29). Zelfs na
Christus' dood en opstanding heeft men dezen masjaal gekeerd tegen zijn discipelen,
want ook nog Stefanus schijnt gevonnist te zijn, doordat het Sanhedrin, te oud om
11)
te leeren, er niet tegen op zag, den masjaal van Christus ook tegen dezen diaken
te keeren (Hand. 6:11-14).
Laat ons nu bukken voor het souvereine gezag van Christus. Heeft Hij de stormen
over Zijn eigen hoofd ontketend, Hij plaatst ook óns in den wervelwind van het
wereldproces der schifting tusschen goed en kwaad, tusschen hoorigen en
wederhoorigen.
Wij treden met Hem in eenzelfde gericht. De masjaalspreuk ligt op tafel; ze is in
zijn kleed geborduurd; ze is in leer-stellingen begrepen, zoodra ge die maar
opendoet. Dus wordt ook óns hart openbaar. Het zal eens blijken, of wij van Hem
zelf het antwoord willen bekomen op zijn eigen raadselen, dan of wij Hem
beoordeelen, bij ons eigen vermeende licht. Niet klaar met Christus zijn en toch
doen, alsof men het wel is, dat is het kwaad van het Sanhedrin. Zoo knecht, zoo
rechter. Zoo voorloopig verhoor, zoo officieel verhoor.
Wie is niet naar het vleesch met het Sanhedrin verbonden? Ach, ook ons hart
hongert van nature liever, dan dat het met Christus' brood verzadigd wordt. Ook wij
kiezen van nature den vicieuzen cirkel, en ‘verklaren’ den tijd uit den tijd, en Christus'

11)

En dat, nadat in vervulling was gekomen de profetie van vs 64b (zie hoofdstuk VII).
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tempeldaden uit hetgeen van den tempel en van Hem voor oogen treden mag met
onze eigen permissie. Ook wij interpreteeren van nature Gods Theoloog uit ‘onze’
theologie, zelfs als wij de ‘theologie’ ‘in se’ van ónze theologie netjes onderscheiden.
Want die ‘theologie in se’, in zichzelf, is ook weer óns gedachtending. Ook deze
ónze zonde wordt ontdekt in elken masjaal van Christus, die ons naar zijn autonome
gezag verwijst, terwijl ons natuurlijk hart weigert, daarnaar verwezen te worden.
Ten slotte is elk raadsel, dat wij van ons afgezet hebben met geweld, elke twijfel,
waarmee wij niet tot Christus' gezag gevlucht zijn, een applaus voor de valsche
getuigen van het Sanhedrin, een liggen aan den verkeerden kant van het strafgericht,
dat door den masjaal ontketend is.
Elke tijd kent die twijfelaars. Zij prevelen ‘het gebed van den onwetende’, en
schrijven dat op den waaier, waarmee zij zich koelte toewuiven in de óververhitte
zaal, waarin de brand staat van het gericht. Met hun gecalligrafeerden waaier
flatteeren zij zich tot voor den stoel van aller Rechter. Maar hun twijfel is camouflage
van hun trots - en de Rechter weet het; Hij ziet hun ‘twijfel’ als prosoopon, masker,
van hun ongeloof. Zij gaan voorbij aan Christus' openbaring, en weten het niet, dat
zijn eigen openbaringshoogheid den masjaal tegen hen geworpen heeft, om zijn
werk aan hen te doen: hun laatste keus moet openbaar worden.
Maar wie gezien heeft, dat Christus door zijn masjaal zijn proces zelf heeft geleid
en beheerscht, die krijgt een open oog voor zijn lijden, zijn majesteit, zijn borgtocht.
Een oog krijgt hij voor zijn lijden. Hij heeft de crisis ontketend, nu komt Hij dan er
in. Hij heeft de vuilen nog vuiler gemaakt, de ongerechtigen nog ongerechtiger doen
worden? dan spuit nu al dat vuil in zijn gelaat, het gecumuleerde en gecondenseerde
onrecht slaat tegen Hem aan. O, groote nood. Een Christus, die niets zeggen kan,
en stil moet zijn tot God! Een Christus, die onder het kaf bedolven wordt, dat Hij zelf
uit het koren heeft geschift! Maar zie nu ook zijn majesteit. De térmen van zijn vonnis
heeft Hij vastgelegd bij den aanvang van zijn optreden, na de tempelreiniging. Want
't is toch zoo: ‘opwekken’, dat is toch in den grond der zaak een praedicaat van
God? Ze hébben het fijne punt inderdaad geraakt: absolute opwekking, volstrekte
oprichting, dat is een werk alleen van God. Het triduum valt in den tijd: drie dagen.
Maar Jona komt niet uit het hart der zee, noch Christus uit het hart der aarde, tenzij
opstanding keerzij is van
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een opwekking, die Gode alleen toekomt. Het punt-in-kwestie komt tenslotte van
Hem zelf: men kan Hem duizend maal ‘verslaan’, Hij zal tienduizend maal weer
opstaan. Breek dezen tempel af, hij staat zoo dadelijk overeind. Zeker, nu spat nog
al het vuil, dat Christus los gewoeld heeft, tegen zijn gelaat, zijn kleed, zijn ziel. Maar
in dit lijden ligt zóó groote majesteit, dat het geloof er nu reeds zeker van is, dat Hij
ééns, als de hier doorgebroken crisis uitgewerkt zal zijn (Openb. 22:11), op een
rechterstoel zal zitten, zóó hoog en veilig, dat al het losgewoelde vuil, en alle
blootgelegde onrecht van de wereld, Hem nimmermeer zal smetten in zijn
heerlijkheid. Dit zal de dag des oordeels zijn; die dag is nog nooit zoo eenvoudig
geweest als nu: en 't thema is dan nog het zelfde: Ik wek op, God wekt op. Ik en de
Vader zijn één.
Tenslotte, wij zien Hem als Borg: gestraft om het geven van zijn ‘eigen’ epilyse.
Die is er wel niet bij Hem; want dat Hij met den Vader één was, ‘niet met handen
gemaakt’ noch in persoon, noch in werken, dat had Hij in de Schrift gevonden:
onderzoekt de Schriften, want die getuigen van Mij (Joh. 6, Joh. 8). Maar Hij, die
geen eigen epilyse gekend heeft, is eigen epilyse voor ons gemaakt - 't was immers
ónze zonde, dat wij de eigen epilyse hebben aangedurfd: gij zult als God zijn! De
grens uit-wisschen - het eerste gebod overtreden, handenwerk aandienen als
niet-handen-werk, dát is de ‘eigen’ en de eigenmachtige epilyse, waarmee de
zondaar strijdvragen oplost, en álle knoopen doorhakt. Wij zijn het, één voor één,
die het daarom van de openbaring en van haar klaarblijkelijkheid verworpen hebben,
en onze waaroms met valsche huichelarij uitschreien, uitsnikken bij God, alleen
maar om van zijn ‘daaroms’ af te komen en in de ‘daaroms’ onzer eigen epilyse ons
te kunnen vastbijten. Wij maakten van Gods masjaal - dat speldenkussen - een
oorkussen; we trokken er alle spelden uit. Van deze groote schuld draagt Christus
nu de straf. Hij, die eens den masjaal sprak, niet alsof de zekerheid ontbrak, maar
juist omdat zij haar loon vroeg van de menschen, Hij hoort thans alle leden van het
Sanhedrin, Hij hoort ook u en mij, in gretig haasten roepen, dat wij de waarheid
allang ontdekt hebben, dat wij genoeg van Hem afweten, dat wij klaar met Hem
gekomen zijn. Dus zweren wij, dat de mensch de boodschap van God-in-het-vleesch
wel aan kan.
En voor dit valsche roemen in het ‘daarom’ van onzen trotschen waan, moet
Christus nu zóó zwaar boeten, dat Hij straks
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zelfs eindigt in zijn diepste kruiswoord met een: waarom, waarom, waarom hebt Gij
mij verlaten!
Hier is de wel-verzekerde, die een masjaal kan werpen op den bonds-areopagus,
zelf weggezonken beneden het niveau, waarop men meeningen afweegt tegen
elkander. Hij weet niet meer. Hij vaart den nacht in. De Spreker van den masjaal
wordt straks aan het kruis zijn eigen slachtoffer. Zijn eigen masjaal, God slaat Hem
er mee dood. Zijn God en mensch in u vereenigd, personeel? Moet Ik u opwekken,
en gij zelf dat doen, na dit triduum? En de menschen sissen: ha, tempelbreker,
wanneer begint de bouw?
Dit is borgtocht. De Raadselspreker stoot op 't raadsel.
Hij heeft ook in deze pijn zich niet van God afgewend naar zichzelf. Hij sterft met bijbelteksten op de lippen. Wie zijn laatste ‘eigen’ woorden in Schriftvorm kleedt,
en zulks, eer hij het weet, die houdt zich vrij van 't kwaad der ‘eigen epilyse’: Hij
heeft den van G o d op Golgotha Hem zelf gestelden masjaal - Ik breek uw tempel
zonder handen grondig af, en als Ik breek, wie bouwt dan met zijn handen in drie
eeuwigheden? - Hij heeft Gods kwellenden masjaal slechts op willen lossen aan de
poort van Gods paleis, en met het oor aan Gods oneindig hart. Dus heeft Christus
geleden, ons een voorbeeld nalatende. Een exempel van zuivere reactie op welken
masjaal ook. Breng al uw raadselen Hem, die ze spreekt. Waarom - dat moet dadelijk
verbonden zijn met: mijn God.
Spreek voor u zelf: doet nu de masjaal nog iemand werkelijk zeer - buiten Jezus
Christus?
Neen, neen; - de pijn van den masjaal is voor niemand, die gelooft, een wee des
doods, ten doode. Hij is integendeel een paraenese tot de liefde en het leven. De
masjaal is voor elk, die zijn Profeet als Borg gevonden heeft, gezonde prikkellectuur:
ze drijft hem álmaar naar de profetie, die de zachtmoedigen leidt in den weg, en die
den hongerenden brood geeft, en van het brood niet zat laat worden in der
eeuwigheid. Die éénmaal uit zijn handen at, komt altijd naar zijn tafel weer, ofschoon
Hij al zijn spijzen kruidt met bitterheden van den masjaal...
Ofschoon?
Neen, omdat. Wie bij Hem blijft, die komt van masjaal tot sjaloom, van
raadselspreuk tot vredesspraak. Hij krijgt een tong als der geleerden; hij koos het
goede deel.
∗
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Hoofdstuk V
Christus ‘Synegor’ zwijgend onder de ‘qategorin’ uit Levi
En de Hoogepriester, opstaande, zeide tot Hem: antwoordt gij niets? Wat
getuigen dezen tegen u?
Doch Jezus zweeg stil.
Mattheus 26:62, 63a.
DE trouwste Advocaat heeft het grondigst gezwegen voor den meest
verantwoordelijken raad, die in de wereld was.
Dat zijn drie overtreffende trappen: de ‘trouwste’ Advocaat, het ‘grondigst’ zwijgen,
de ‘meest verantwoordelijke’ raad.
Wat het laatste betreft: reeds eerder werd er op gewezen, dat het Sanhedrin,
krachtens beschikking van God, den wetgever der theocratie, in de geestelijke
rechtssfeer het rechtscollege is, uit heel de wereld verkoren tot het lijden van den
zwaarsten druk. Athene, broeinest van heidensche cultuurfilosofen, heeft zich door
blinkende leugenweefsels den valschen titel weten te veroveren van: voedstervrouw
der schoonheid. En Rome, niet minder brutaal in zijn dronken waan, heeft zich
opgeworpen als centrum van de wereldpolitiek. Nog altijd evenwel staat daar
Jeruzalem, geroepen Stad-van-wereldroeping; station van Gods Boanerges, d.w.z.
1)
haard van de ingeschreven sprekers bij Gods wereld-omroep ; stad der religie, en
der openbaring, mandataris van Gods Geestelijk Gezag. Beladen met de opdracht,
om Athene te bekeeren tot den Schoonen Koning, en om Rome aan te zeggen, dat
Jahwe Despoot is in hemel en op aarde. Om Athene te zeggen, dat de
‘Kalokagathos’, de schoone-goede Mensch uit Jeruzalem via Bethlehem te wachten
staat. En om Rome voor te houden, dat de God, die Cyrus noemt ‘zijn knècht’, de
wereldmacht heeft voorbehouden voor zijn Knecht, die zaad zal zien zoodra zijn
ziel tot schuldoffer zich gesteld zal hebben.
En nóg is Jeruzalem van Gods opdracht niet ontslagen; de Centrale Wereldomroep
is nog niet gesloten, om plaats te maken

1)

Vgl. K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus II, Goes, 1949, blz. 337.
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voor de regionale stations, die men na Pinkster noemen zal: plaatselijke kerken,
bediend door Boanerges van het Nieuwe Testament. Derhalve, ook nog op het
oogenblik van Christus' apologie draagt daarom het Sanhedrin in Jeruzalem de
zware verantwoordelijkheid en de hooge eer van het eerste en uiterste rechtscollege
in de dingen der religie. Waarom het meest verantwoordelijk? Omdat de woorden
Gods, en de verbonden, en de adoptie-tot-kinderen, en de heerlijkheid en de
wetgeving en de eeredienst en de beloften daar gestationeerd zijn (Rom. 9:4); indien
reeds de heidenen van Rome en van Athene anapologeet gesteld zijn, d.w.z. indien
hun reeds alle ‘onschuld’ is ‘ontnomen’ (Rom. 1:20), hoeveel te meer is dan
Jeruzalem, en de joodsche man, anapologeet gesteld bij God (Rom. 2:1-11)? Hún
geluid, het theocratische der Woordopenbaring, is tot de einden der wereld uitgegaan
(Rom. 10:18). Alle geestelijk gezag, voorzoover het in de wereld is, vindt daar zijn
oriëntatie- en zijn uitgangspunt. Van niet-ingeschreven, niet geordende, van ‘wilde’
gezagspretendenten in het geestelijke, zooals b.v. lang geleden zekere Melchizedek
was, heeft niemand er meer eenigen last. Die man was niet ‘op de rol’ geschreven;
hij heette wel een ‘kalokagathos’, den Zoon van God gelijk, maar hij is ‘een figuur’
geworden: en wie heeft ooit een Melchizedek redivivus gevonden? Over Melchizedek
kan men alleen maar preeken en verwonderde kommentaren schrijven. Neen, het
Sanhedrin is het adres voor geestelijke verordeningen en critieken.
Zoo is dan hier in waarheid de Verantwoordelijkste Raad vergaderd. In bezet
gebied? Ja, maar - arma cedant togae: het zwaard des Geestes laat zich niet in de
scheede steken om de bajonetten van een occupant.
Maar heden zal het Sanhedrin wat nieuws beleven. Voor zijn rechters staat er
een, van wien gezegd wordt, dat hij is de Melchizedek Redivivus, den Zoon van
God gelijk geworden, neen, nog meer: de Zoon Gods zelf, Melchizedek-in-vervulling.
De kalokagathos: de schoonste aller menschenkinderen, en in deugden bloeiende.
En zóó nog bloedende, naar het heet. In dezen bij uitstek anapologeet gestelden
Raad bevindt zich heden, die de hoogste Profeet en Leeraar heeten wil. En onze
trouwste Advocaat.
Het samentreffen van die twee, van Raad en Synegor, van Sanhedrin en van
Morêh, zou dus een ieder doen verwachten, dat tusschen hen beiden het spreken
onvermoeid zou zijn. Het hoogste rechtscollege is toch tot spreken geroepen? En
de hoogste Profeet
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is immers niet minder tot spreken geordend? En als een godsoordeel gevraagd
moet worden over de vragen der laatste theocratische autoriteit, wel, dan zal
tusschen Raad en Morêh, tusschen geroepen Sanhedrin en ‘wilden’ Profeet toch
zeker voor het minst een religie-gesprek verordend worden door den president? En
over de schuldvraag met den Advocaat?
Doch, in plaats van het sterkste spreken valt hier het diepste zwijgen. Jezus zweeg
stil. - - Hij hield zich almaar stil. 't Werd pijnlijk, zoo lang heeft dat geduurd. Men kon de
stilte eindelijk hóóren.
Dat Christus in den raad en de vergadering van het Sanhedrin gezwégen heeft,
wordt door velen verklaard op allerlei gronden.
De één verzekert, dat Christus, onze Hoogepriester, zweeg uit berusting, zooals
Aäron eenmaal ‘zweeg’ voor God, toen Deze hem sloeg. Christus zou in het
Sanhedrin enkel en alleen de roede Gods gezien hebben, en dus, over het Sanhedrin
heen naar boven ziende, Gode hebben gezwegen, zonder iets aan het Sanhedrin
zelf rechtstreeks te zeggen of te vragen. Hij zou dat college dus ‘niet serieus hebben
genomen’; Hij zou reeds vóór Pinkster hebben gedaan, alsof het college niet meer
bestond. Hij zou, om niemand aanstoot te geven (Matth. 17:27) wel het ‘hoofdgeld’
aan den tempel hebben afgedragen, maar niet een woord, niet een antwoord, geen
pleitnota, geen apologie.
De ander meent, dat Kajáfas' arrestant zweeg, alleen maar uit protest tegen het
onrecht, dat Hem aangedaan werd, toen het Sanhedrin zijn rechtshandel inzette
met schending van alle rechtsregelen.
Derden zijn de meening toegedaan, dat Christus zweeg, omdat verdediging ‘toch
niet’ ‘helpen’ zou.
Het spreekt voor zichzelf, dat in deze of dergelijke pogingen tot verklaring, een
element van waarheid ligt. Zulke gedachtenketens zijn althans uit bijbelsche schakels
opgebouwd, al is de vraag, of de verbindingen goed gelegd zijn, uiteraard nog niet
beantwoord. In elk geval hebben dergelijke meeningen tenminste dit ééne voor
boven die der filosofische mystiek, die het zwijgen van Christus (ook) ditmaal
verklaart als dat van den ‘pneumaticus’, den ‘gewijde’, den ‘mysticus’, - die met zijn
zwijgen héden alle theoretische onderscheidingen verdoemt (anti-speculatief), en
mórgen alle rechtsnormen (anti-juridisch, anti-forensisch); die in een ‘heilig zwijgen’
de menschen van de dilemma's (goed
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of kwaad, uit God of uit den Satan, waar of valsch) belacht, de waarheid toch
ongrijpbaar noemt, en zóó zijn eigen ‘exousia’ of ‘dunamis’ (bevoegdheid, macht)
in antithese zou zetten tegenover Sanhedristische rechtsparagrafen als zoodanig
even goed als tegen bijbelteksten als ‘bewijsplaatsen’ vóór dan wel tegen Hem of
2)
- een ander . Zijn zwijgen zou dan neergekomen zijn op een vonnis: ook een masjaal
is nog te goed voor u - tenslotte hul ik mij in mijn voorname zwijgen. Niet als straf
zoozeer op uw ‘eigen epilyse’, doch vanwege de ontoereikendheid, ja dwaasheid
van àlle ‘epilyse’. Niet maar de ‘eigene’; neen, èlke.
Dit kan de verklaring niet zijn. Wie zóó ziet, zou zich straks verwonderen moeten,
dat Jezus het zwijgen niet volhoudt, maar daarna toch begint te spreken. Wanneer
het waar was, dat Christus alleen door zwijgen op passende wijze reageeren kon
op het gepleegde onrecht, en - op de plagen, die van Godswege over Hem komen,
dan zou daarmede zijn spreken van straks in feite veroordeeld zijn. Of, had Hij alleen
maar gezwegen, om ‘geen paarlen te werpen voor de zwijnen’, zou dan zijn spreken
straks een kwistig spelen met Gods paarlen zijn geweest? Indien Christus alleen,
of zelfs maar hoofdzakelijk, door zwijgen quintessence wordt van onze prediking,
indien ‘de zwijgende Profeet, de zwijgende Priester en de zwijgende Koning’ pas
de essentieele boodschap van het evangelie is, dan houdt ónze profetie bij de zijne
op; dan zullen ook zijn priesterschap en koningschap stranden op de klip van zijn
gesproken woord. Geen gevaarlijker toepassing van het overigens toch al dwaze
spreekwoord, dat spreken zilver en zwijgen goud is.
Neen, wij moeten de dingen laten staan in hun verband. Bij voorbaat erkennen wij
den Christus óók in zijn zwijgen als Profeet, Priester en Koning. Ook zwijgen immers
kan een daad en een getuigenis zijn; en alle profeten, als ze spreken door daden,
door gebáren, kúnnen juist daarom ‘spreken’ ook door een ‘sprekend’, een ópvallend
zwijgen (Ezech. 3:26, 27; 24:15-27). En evenzoo kunnen looze vrienden, die van
plan zijn als ‘qategorin’ (aanklagers) op te treden, onheil-spéllend zwijgen (Job

2)

Vgl. Rudolf Otto, Reich Gottes u. Menschensohn, München, 1934, 132, 136, vergeleken met
325-327; aldaar over H. Windisch, Jesus u.d. Geist, Studies in early christianity, New York,
1923, 225 v.; G. Mensching, Das heilige Schweigen, Giessen, 1926, 82, 143 v., 154 v.
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2:13). Zelfs de hemel kan door zwijgen getuigenis geven, handelen, spreken (Openb.
8:1). Altijd vervult de Menschenzoon ál zijn ambten; hetzij Hij spreekt, hetzij Hij
zwijgt, Hij doet het al ter eere Gods.
Maar wie Christus' zwijgen recht verstaan wil, moet letten op het verband van het
evangelisch verhaal. Bij voorbaat moet vaststaan - geloof is nu eenmaal van
vóór-oordeelen vol, - dat Christus' zwijgen op een bepaald oogenblik ook wel een
bepaalde bedoeling hebben móet. Driemaal wordt van Christus' zwijgen in het
‘proces’ gesproken: Hij heeft gezwegen, zoowel voor het Sanhedrin, als ook voor
Pilatus en voor Herodes. Driemaal zwijgen beteekent drie keer iets anders; de actie
verschilt, maar dan ook de reactie; het is anders vóór het Sanhedrin, dan vóór Pilatus
of vóór Herodes.
Reeds hierom kan men niet volstaan met Christus' zwijgen uit te leggen als acte
van berusting in den wil van God. Christus' lijdelijke gehoorzaamheid wordt in dezen
gedachtengang geteekend, maar let men wel genoegzaam op zijn dadelijke
gehoorzaamheid? Hij blijft actief tot in het laatste toe.
En zóó nu is het ook hier.
Zeker, negatief gezien, is Christus' zwijgen een niet eigenwillig, een niet ter
zelfbescherming, kortom, een niet op verkeerde wijze spreken, en inzooverre een
‘sprekende’ openbaring van het Lam Gods, dat zich willig laat leiden tot de
slachtbank, ‘stemmeloos’ (Jes. 53).
Maar het zwijgen van Christus is in dit verband óók een positieve daad. Het is
heerschappij. Zijn sterke wil zal gangen en wegen van het proces zelf regelen en
op de kritieke oogenblikken van het geding beslissend ingrijpen.
Want berusting tegenover Gód kan nooit beteekenen een schorsing of
buiten-werking-stelling van de roeping jegens de ménschen Dat wil in dit verband
zeggen, dat Christus zelfs aan het Sanhedrin geen onrecht doen mag. De Hoogste
Profeet mag den hoogsten Raad niets onthouden van wat ter zaligheid dien Raad
benevens het nóg door hem geleide vólk nu noodig is. Al is de Zoon door God
gedwongen, plaats te nemen niet in den rechterstoel, maar in den open kring, waarin
het Sanhedrin zijn beklaagden voor zich stelt, toch mag Christus niet bloot-passief
over zich laten komen wat komt: Hij heeft nog een taak tegenover deze ‘vergadering,
gezeten om recht te doen’. Ware zijn zwijgen voor het Sanhedrin niets méér geweest
dan een uiting
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van berusting tegenover God en niet ook tevens een daad jegens menschen, een
terugwringen van het proces naar de rechtsbaan, dan ware Christus schuldenaar
geworden aan zijn eigen schuldenaars. ‘Verachting’ (Brent) kan zijn rekening niet
quiteeren.
Wij zoeken dus krachtens ons geloofs-vooroordeel naar de daad in deze schijnbaar
passieve houding. Wij zoeken naar het spreken in zijn zwijgen. Wij zoeken naar de
dadelijke gehoorzaamheid in de lijdelijke. Naar zijn bijstand in dat stom-zijn.
Nu zijn wij overtuigd, dat voor het doorgronden van Christus' acte-van-zwijgen meer
détailkennis omtrent de rechtsspraak uit den tijd van zijn verblijf op aarde noodig is
dan ons ten dienste staat. Een nauwkeurig beeld van de gewoonten bij de balie
ontbreekt ons; ook als men in Talmud of Midrasj min of meer losse uitspraken
tegenkomt, blijft de moeilijke vraag der dateering; en in dit geval hebben we dan
bovendien nog te maken met een vrijwel geïmproviseerde zitting van het Sanhedrin;
3)
reeds de plaats en het uur der vergadering waren ongewoon . Men mag niet vergeten
dat veel voorschriften omtrent de te volgen rechtsprocedures, die later op schrift
gesteld zijn, vóór dien tijd mondeling werden overgedragen; men is maar zelden
4)
zeker omtrent de vraag, wat nu vaststond en wat nog niet was vastgelegd .
Ons past dan ook de grootste voorzichtigheid in het teekenen van de situatie in
de zitting van het Sanhedrin ten aanzien van de vraag, waar en wanneer en hoe
formeele en aanwijsbare fouten gemaakt werden met permissie van den president.
Maar op één punt kunnen wij volkomen zeker zijn: Christus reageert op de situatie
dadelijk en zonder aarzelen zuiver.
Nu treft ons in het verhaal, dat rustig gesproken wordt van ‘valsche getuigen’. De
man, die dit schrijft, is een Jood. En dan - hij schrijft voor Joden. Juist hij, Mattheüs.
Welnu, juist de Joden hebben zich formeel uitgesproken over de vraag: wat is een
valsch getuige? Als de getuigenissen werden uitgesproken, moest de voorzitter
door ondervraging (derisjah) tot het critisch uitvorschen (bediqah) probeeren te
komen: op de détails ingaan (derisjah) om zoo te kunnen geraken tot een uitspraak:
dit is het resultaat der schiftende ‘bediqah’ (vgl. Deut. 13:15). Kon een getuige een
bediqah-vraag niet beantwoorden, dan was de getuigenis ongeldig; niet alleen de
zijne, doch ook die van den

3)
4)

Schürer, Gesch. d. Jüd. Volkes, 4. Aufl. Leipzig, II, 265.
Benzinger, Gericht u. Recht bei den Hebräern, P.R.E., 6. 576.
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partner, die noodig was, omdat in den mond van twee getuigen pas een woord kon
‘bestaan’ (Deut. 17:6). Ook als bij derisjah en bediqah de getuigen elkaar
5)
weerspraken, gold de uitspraak als ongeldig . Dit geval deed zich hier voor (vs 59;
zie ook Marc. 14:56).
Maar dáármee waren de getuigen nog niet eens als ‘valsche getuigen’
gedoodverfd. Eerst dan worden ze als valsch genoteerd, als ze zelf voor het bewijs
gezorgd hebben. Een getuigenis kan op zichzelf waardeloos zijn, en ‘objectief’
onwaar, maar als het berust op een vergissing b.v., dan is de getuige zelf nog niet
als valsch ontmaskerd. Maar (om een voorbeeld te nemen): als een getuige
beweerde: A heeft B gedood daar en daar, en toen en toen, en anderen kunnen
hem toevoegen: ge zegt maar wat, want op den genoemden datum zijt gij in ons
gezelschap op een heel andere plaats geweest: ge kunt dus niets gezien hebben,
6)
dan zijn zúlken ‘subjectief’ valsche getuigen, en moeten gedood worden .
Op dit punt waren de voorschriften bizonder streng. Was een zaak van dood of
leven aan de orde, dan waren de beschermende voorschriften al bizonder vele.
Beginnen moest men met wat vóór den aangeklaagde pleitte. Wie vóór hem
gesproken had, mocht dat later niet veranderen in een getuigenis tegen hem: wél
omgekeerd. Een vrijsprekend vonnis kon denzelfden dag geveld worden; maar een
7)
veroordeelend niet vóór den volgenden dag .
Belemmeringen genoeg dus voor een hoogepriester-praeses, die graag ‘klaar
komen wil’ op korten termijn met een beklaagde, dien hij gedood wíl zien (Joh. 11).
De man mag razend geweest zijn om die tegenstrijdigheid der getuigenissen, hij
moet er toch mee rekenen. Temeer, omdat de getuigen afzonderlijk worden
8)
verhoord . En hij moet ook aan zijn eigen naam denken: er worden toch acta
opgenomen? Het is een moeilijk geval: er zijn vele van die valsche getuigen (de
loop der dingen is bepaald ongelukkig!). En het ziet er naar uit, alsof niet zoozeer
de Nazarener, als wel zijn beschuldigers in aanmerking zullen komen voor een
doodvonnis. Immers, een handboek schrijft: als getuigen

5)
6)
7)
8)

Strack-Billerbeck, Komm. z. N.T. I München, 1922, 1002.
Strack-Billerbeck, a.w. 1003; vgl. Joann. Lightfoot, Horae Hebraicae, Roterodami, 1686,
382b/383a.
Schürer, a.w. 266.
Strack-Billerbeck, 1003.
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verklaren: Ruben heeft Simeon vermoord; en later komen Kohath en Husjim, en die
ontkrachten hun getuigenis; en als dan vervolgens andere getuigen opkomen, die
hetzelfde beweren als die eersten, nl. dat Ruben Simeon hééft vermoord; en Kohath
en Husjim ontkrachten ook hún getuigenis; al zou er dan een tweede, derde, vierde
groep, ja al zouden er duizend voor den draad komen, - als die twee dat kunnen
ontzenuwen, dan moeten ze allemaal sterven op het getuigenis van die twee. Dat
kan (bloot theoretisch overigens hier in bezet gebied!) een bloedbad worden zoo
om ende bij het paaschfeest - en dat om dien Nazarener. Allemaal verwarde
getuigenissen en dan ‘valsche getuigen’, wier valschheid is bewezen...
Wij weten niet, inhoeverre al zulke overwegingen hier een rol gespeeld hebben
en móesten spelen. Maar de juridische term (van jood tot jood): ‘valsche getuigen’,
die wil ons niet uit den zin. Weten wij, hoeveel later ‘gemompeld’ is over dat proces?
Er zijn nog altijd bezwaarden in en onder de hiërarchie: ze kunnen den mond niet
houden; al bijten ze niet, ze blaffen toch. Weten wij hoeveel stom protest er lag
achter het feit van maar enkele weken later, dat nl. een flink getal priesters ging
gelooven (Hand. 6:7)? Wie wordt wèl, en wie niet Pilatus uitgeleverd?
Hoe dit zij: de vergadering dreigt te verloopen. Men had zijn best gedaan voor
valsche getuigen (vs 59). Dat ze in een inderhaast bijeengeroepen zitting al zoo'n
groot getal hebben kunnen opdiepen, geeft te denken. Maar het wil niet. Tenslotte
echter zijn er twee! De befaamde twee, die noodig zijn. En die twee heeten óók
valsche getuigen (Marc. 14:57, 58); ze leggen er den nadruk op, dat ze zelf er bij
waren, toen de befaamde woorden gesproken zijn: maar óók nu nog ontbreekt de
eenstemmigheid; de ééne lezing is: ik KAN den tempel afbreken en in drie dagen
herbouwen (Matth. 27:61), de andere is: ik ZAL het doen. Op dit punt zijn ze het
nog niet eens. De impasse! Maar één punt komt uit de verwarring naar voren
springen: blasphemie. Wie zóó iets KAN, beschikt over goddelijke kracht; te meer,
waar hij zegt, dat zijn binnen-drie-dagen-bouwsel ‘niet met handen’ gemaakt is.
Op dat punt stevent de praeses af: dát slaat in.
Maar die lastige impasse moet eerst weg.
En nu moet de Nazarener zelf maar over die impasse heen helpen. Spreek dan
toch: hoort ge niet wat dezen zeggen? Als uw aanklagers, als uw qategorin? - - -
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Zie, dat is wel de hoofdzaak. Volgens recht lag de bewijslast op de aanklagers.
Maar de aanklacht is gestrand: geen eenstemmigheid, ook niet bij de twee, die later
voor 't bankje geroepen waren. En nu wil Kajáfas den aangeklaagde zelf van den
masjaal tekst en uitleg laten geven. Op het hoofdpunt is hij klaar: godslastering. De
uitleg, die komt wel voor elkaar. Maar de tekst? Wat is precies gezegd? Ik kan? Ik
zal? Ik zal conditioneel? Ik zal absoluut? Aangeklaagde, hoort ge niet wat deze
getuigen à charge tegen u inbrengen?
Met dit laatste bedoelt hij ‘den ernst van den toestand’ Christus onder het oog te
brengen. Man, dit is een zaak-van-blasphemie, en ge weet wat daarop staat. Verklaar
u nader: wat hebt gij precies gezegd?
Doch Jezus zweeg stil. Want een rechter mag geen zware aanklacht in
behandeling nemen zonder feitelijken grondslag. En dat is hier: de preciese tekst.
Bij een masjaal komt alles precies op den tekst aan; daar is het juist een masjaal
voor: als Simson zijn raadsel opgeeft, moet men precies onthouden wat hij zei en
hoe hij 't formuleerde. Met profeten-raadsels moet men dan des te meer den tekst
vóór alles nauwkeurig vastleggen. Maar dát ontbreekt hier. Het ontbreekt over heel
de linie. Geen van die menschen hier heeft de moeite genomen, over dien preciesen
tekst, toen het de tijd ervoor was, zich nauwkeurig te laten informeeren. Dat wil
zeggen: ze hebben van dezen profeet zich geen zier aangetrokken, en over de
vraag of hij van God gezonden was, zich niet bekommerd. Ieder begreep, dat een
man-met-op-vallende-gebaren, een man-met-vreemde-raadselspreuken van zichzelf
zei: ik ben een profeet. God heeft mij gezonden: onthoud dit woord, dezen ‘tekst’,
later geven d e f e i t e n den uitleg.
De feiten!!
En wie anders maakt de feiten dan God alleen?
Heeft Ezechiël soms Jeruzalem verwoest, toen hij door een masjaal (hfdst. 24)
zijn gehoor op die verwoesting voorbereidde? Neen, God deed het - en Hij zei
daardoor alleen maar: Ezechiël sprak uit Mij: hoort hem, hoort hem! Heeft Jesaja
soms den buit van Samaria en Damascus tezamen (Jes. 8) naar Assyrië gesleept?
Neen - dat deed de Heere; en die zei daardoor alleen maar: Jesaja sprak uit Mij; Ik
zond hem; hoort hem, hoort hem! De feiten geven den uitleg van den masjaal. En
God alleen maakt die feiten.
Ezechiël ware schuldig geweest, als hij ook maar één steen van
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den tempel te Jeruzalem had afgebikt. God slechts mocht dien tempel (dien
oogenlust) breken. Jesaja ware schuldig geweest, indien hij ook maar één tapijt uit
Damascus of Samaria had gesleept naar Assyrië. Een eigen ingreep zou
landverraders gemaakt hebben van Ezechiël, Jesaja, en zooveel anderen.
En zoo zou Christus God en mensch verráden hebben, indien Hij zijn eigen dood
eigenwillig verhaast had, door den praeses van het Sanhedrin uit de impasse te
hélpen. God alleen mag ‘dezen’ tempel breken (den tempel van Christus' vleesch)
door deze instrumenten; zélf mag Hij dat niet doen (Joh. 2:19). En daarna zal God
dien tempel weer herbouwen. Dat deze profeet zegt: ‘Ik zal hem herbouwen’ (Joh.
2:19), dat is juist het fijne puntje: God zal het doen, en dús zal Hij het doen, want
Hij en de Vader zijn één.
Maar Hij mag als gehoorzame mensch God niet voor de voeten loopen. Van a
tot z zal de gang van braak en bouw de gang des Heeren moeten zijn: en daarom
zwijgt Jezus Christus al maar door. Hij geeft geen ‘materiaal’ aan den rechter, die
kwaad wil. Noch aan getuigen, die den masjaal gebruiken willen ten betooge, dat
deze man van God niet KAN gezonden zijn. Hij mag zijn masjaal niet voor de zwijnen
werpen; want die bedoelt te dwingen tot onderzoek, en aan de zelfverzekerden alle
onschuld te benemen. Als Hij den tekst van den masjaal nog eens zou leveren,
nadat de qategorin (aanklagers) gebleken zijn in een vonnis-van-blasphemie te
willen uitkomen, dan zou Hij, hen dáártoe helpende, den rechter óók hebben
gehólpen, om het obstakel van 't optreden van ‘valsche getuigen’ maar te negeeren,
en meteen zijn dood verhaast hebben, zelfmoord hebben gepleegd. Maar niet een
zelfmoord, doch alleen een offerande wordt van Godswege beloond in de feiten
eener glorieuze opstanding na drie dagen: een zelfmoord niet. 't Lam moet naar 't
altaar, niet naar 't abattoir.
Dus: Christus volgt den rechtmatigen gang der procedure. Hij zweeg stil. God
moet Hem dooden. Zij moeten het doen. Maar Hij zal stil zijn als een lam.

Zwijgen voor den rechter is hier, zoo zeiden we, het stil zijn van het lam. Want het
9)
is ook nog in den Talmud een legale factor . Maar dan van zeer opvallende
beteekenis: wie zwijgt stemt toe. Een bekende regel, die ook bij de Joden wel in
formule

9)

Vgl. The Babylonian Talmud, Seder Nashim, Yebamoth II, transl. into English, ed. Rabbi Dr
I. Epstein, London, 1936, 595 v., 831, 920.
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10)

is gebracht . Want alleen door te zwijgen kan nu de aangeklaagde den rechter
dwingen, op de hoofdzaak af te gaan.
Let maar op.
10)

Epstein, Seder Nashim, Yebamoth II, a.w. 594/5 v. Het gaat daar over een aan een vrouw,
wier man dood gemeld is, verstrekte machtiging tot een nieuw huwelijk ‘on the evidence of a
single witness. Thus it clearly follows that one witness is trusted. Furthermore, we learned:
The practice was adopted of allowing a marriage (bovenbedoelde machtiging) on the evidence
of one witness reporting (lit., ‘from the mouth’) another single witness...from which it is obvious
that one witness is trusted. Furthermore we learned: [The man to whom] one witness said,
‘You have eaten (noot: unwittingly) suet’ (noot: forbidden fat), and who replied, ‘I have not
eaten’; is exempt (noot: from bringing a sin-offering, cf. Lev. IV, 27ff). Now the reason [for his
exemption is] because he said: ‘I have not eaten’; had he, however, remained silent (the
witness) would have heen trusted (noot: and a beast would have been offered as a sin-offering
though its sanctity was entirely dependent on one man's word). From this it is clearly evident
that one witness is trusted in accordance with Pentateuchal law (noot: had such evidence
been Pentateuchally inadmissible, the sin-offering would consist of a Pentateuchally
unconsecrated beast which must not be offered on the altar and is also forbidden to be eaten
by the priests); whence is this deduced? (noot: this, nl. the admissibility of one man's evidence).
- From what was taught: If his sin...be known to him (noot: Lev. IV, 28; only then must he
bring a sinoffering); but not when others have made it known to him. As it might have been
assumed that even where he does not contradict the evidence he is exempt, it was expressly
stated, If...be known to him in any manner. Now, how is this statement to be understood? If
it be suggested [that is refers to a case] where two witnesses appeared, and he does not
contradict them, what need then was there for a Scriptural text! (noot: Two witnesses are,
surely, always relied upon). Must it not then refer to the case of one witness, and yet [we see
that] when the accused does not contradict him he is trusted. But whence it is inferred that
[the reason - (noot: for the obligation of an offering - is] because he is trusted? Is it not possible
that it is due to the fact that the other had remained silent, silence being regarded as an
admission! You can have proof that this is so, since in the final clause it was stated: [A man
to whom] two witnesses said, ‘You have eaten suet’, and who replied, ‘I have not eaten’ is
exempt; but R. Meir declares him guilty. Said R. Meir: This (noot: that the evidence of the two
witnesses is accepted despite the denial of the accused) may be inferred a minori ad majus.
If two witnesses may bring upon a man the severe penalty of death, should they not be able
to bring upon him the minor penalty of a sacrifice! The others replied: What if he desired to
say, ‘I have acted presumptuously’! (noot: For a presumptuous sin no sin-offering is brought.
In such a case the evidence of the witnesses would be of no value. They can only testify to
one's action but not to one's motive or state of mind. Since the accused could annul the
evidence by such a plea he is also believed when he simply contradicts the evidence). Now,
in the first clause (noot: where the accusation comes from one witness), on what grounds do
the Rabbis declare the man liable? (noot: to an offering, if he did not contradict the evidence).
If it be suggested: Because he (noot: the one witness) believed; surely [here it may be
objected], even in the case of two witnesses, who in all other cases are trusted though the
accused contradicts them, the Rabbis have exempted him (noot: because his word is more
than the evidence of two witnesses. How much more then should he be trusted when the
evidence is only that of one witness!). The reason (noot: for the obligation of a sin-offering in
the first clause) must consequently be because the accused remained silent, and silence is
regarded as admission!
Deze passus is leerzaam; het thema komt nog terug op p. 83. Daar is de vraag, of een vrouw,
wier man naar het buitenland ‘over de zee’ vertrokken is mag hertrouwen, in een geval als
dit: de ééne getuige zegt: hij is dood; de ander: hij is niet dood. Of: indien één vrouw verklaarde:
hij is dood en een tweede: hij is niet dood. In zoo'n geval mag die tweede vrouw niet
hertrouwen. Nu de gemara: The reason, then, is because she said, ‘he is not dead’; had she,
however kept silent she would presumably have been allowed to marry again: but [it may be
objected], no rival may give evidence on behalf of her associate (noot: her rival). It was
necessary (to teach the case where the other wife said), ‘he is not dead’ (noot: there was no
need to mention the case where she remained silent, which is obvious). Since it might have
been assumed that [their husband] was really dead and that by stating ‘he is not dead’ she
evidently (noot: since she went of her way to contradict her rival and was not content to remain
silent) intended to inflict injury upon her rival in the spirit of Let me die with the Philistines
(Richt. 16:30), we are informed [that she is nevertheless forbidden to marry again] (noot: she
is prepared herself to lose the right of marrying again in order that her rival also may thereby
be deprived of her right).
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Het laatste wat officieel te constateeren valt is: de getuigen - ook de laatste z.g.
oog- en oorgetuigen - zijn niet eenstemmig. Als Christus er maar één tegen zich
had zien opkomen, dan zou zijn zwijgen dien ééne hebben in het gelijk gesteld: wie
zwijgt, stemt toe: hij had een valsch getuigenis dan laten gaan, en ondersteund, en
zelfs gelegaliseerd, - dat ware, zie boven, zelfmoord geweest. Nu er twee zijn, die
elkaar weerspreken, is zijn zwijgen geen toestemmen voor getuige A, noch voor
getuige B. Hij laat door zwijgen noteeren: als ik hier veroordeeld word bij dezen
stand van zaken, dan ben ik onschuldig veroordeeld. ‘Onschuldig veroordeeld onder
den kerkelijken rechter’; het is God alles waard, dat dit latere credo der kerk verwijzen
kan naar de kerkelijke acta zelf. Christus helpt B niet tegen A, noch A tegen B;
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de president blijft zoo in de impasse, en mag niet verder. Hij moet den gevangene
loslaten: gebrek-aan-bewijs zal dan de conclusie luiden.
Maar zulk een loslating zou den Menschenzoon hebben laten gaan op een manier,
die de kerk haar látere credo onthield. Haar credo immers is niet slechts: deze
mensch is onschuldig; doch ook: deze mensch is God. Hij is inderdaad Gode gelijk.
En onze Bórg.
En nu zie ik Christus' majesteit.
Negatief laat Hij de getuigen in hun naaktheid staan voor wat ‘de feiten’ betreft:
zij kunnen Hem daarop niet vangen. Wil de president op zoo'n basis veroordeelen:
hij drage den doem voor alle eeuwen.
Maar positief wil Hij der waarheid getuigenis geven: uit heel den wirwar komt één
punt naar voren: Hij maakt zich Gode
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evengelijk: Hij is subject waar God het is: ‘met handen’ (als een mensch) verricht
Hij toch werk-zonder-handen (als God).
En op dit punt, op deze quintessence, stemt Christus toe. Hij zwijgt, en - wie zwijgt
stemt toe.
Zijn zwijgen levert de kerk haar credo:
a. Hij is onschuldig onder den kerkelijken rechter veroordeeld;
b. nu kan Hij ons van het strenge oordeel dat over ons gaan zou, bevrijden. Of,
anders gezegd:
a. Hij is een mensch zonder zonde: homoihosios en homoiousios: op
God gelijkend in heiligheid en in wezen;
b. Hij is waarachtig God: homohosios en homo-ousios: Gods gelijke
in heiligheid en wezen. Mijn Heer en mijn God. Hij is geen mensch,
die een ‘narrow escape’ voor zich verovert door zwijgen, doch kóópt
een ruimen ingang voor ons met zijn borgtochtelijk zwijgen, dien
wèl-afgewogen duren wetsprijs.

Dus beheerscht de aangeklaagde heel dat Sanhedrin met zijn verheven zwijgen als
legalen factor. Zij kunnen Hem niet aan; niet in zijn spreken, en ook niet in zijn
zwijgen.
Het Sanhedrin zou Hij door den letterlijken tekst van den masjaal te repeteeren,
uit zijn dwang- en verlegenheidspositie hebben uitgeholpen: het getuigen-materiaal
is onvoldoende, maar - de arrestant zorgt zelf wel voor bezwarend materiaal. Nu
Hij zwijgt - láát Hij hen in hun schande. Doch de doorloopende prediking: Ik ben
Gods Zoon, die kome vrij in geding: en door te zwijgen dwingt Hij hen van een
onzekeren tekst heen naar den meer-dan-zekeren, duizendvoud gepredikten ‘uitleg’:
Ik ben Gode evengelijk. En wat dien masjaal betreft: laat hen daar alsnog hun tanden
maar op stomp bijten. Zijn zij geen Egypte geworden hier in Jeruzalem (Openb.
11:8)? Welnu, ook tot den Farao van Egypte spreekt God: ‘hiertoe zijt gij geboren,
hiertoe heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zoude en opdat Mijn
naam verkondigd worde over de gansche aarde’ (Ex. 9:16, Rom. 9:17). Ook met
dit woord kan elke farao twee kanten uit. Gods kracht kan bewezen worden, zoowél
in farao's opgang, als in zijn ondergang; in zijn bekeering, maar ook in zijn verharding.
En Gods naam kan over de gansche aarde verkondigd worden, niet alleen over het
graf van een farao heen, maar ook bij de opneming van een farao, die proseliet wou
worden, in het Vaderhuis. Nooit geeft God aan eenig mensch een voorspelling
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van diens toekomstig verderf. Dit zou het verantwoordelijkheidsbesef afstompen,
hetgeen God juist wil prikkelen. Het zou te kort doen aan de majesteit van God, die
in het Woord roept met ‘ernstige roeping’, en daarin elk verantwoordelijk stelt
tegenover zijn ultimatieven oproep, om te bukken voor zijn gezag, dat onderwerping
eischt op leven en dood.
Nu dan, staande voor de rechters van Israël, die van Jeruzalem een Egypte gaan
maken - want dáárop komt het immers neer, als men ‘dezen tempel’ af wil breken?
- wáárzegt de Christus niemand en dicteert Hij geen teksten-van-détail. Hij zwijgt.
Hij geeft ook geen ‘uitleg’ aan wie klaarlijk bewijzen, den meerdere-van-Mozes te
willen uitleveren aan wie zij houden voor ‘Egyptenaren’. Hij dwingt hen alleen maar
naar de messiaansche profetieën toe: opdat zij zich beraden, of zijn werken zijn,
gelijk de profetie die van Messias heeft geteekend.
Zoo is zijn zwijgen - die juridische figuur - aan Gods paedagogie getrouw. Want
toen de zaken eenmaal zóó stonden, dat de ééne getuige beweerde: hij zei: ik KAN,
en de andere verzekerde: hij zei: ik ZAL, toen moest de Christus kiezen. Hij wist:
zij, deze rechters, ZULLEN; zij zúllen den tempel breken. Maar Hij mocht hun dat
niet zeggen. Hij moest tot op het laatst zich van individueele lotsvoorspellingen
onthouden, en hen binden aan wat geopenbaard is: de wet van den tempel te
eerbiedigen, en de belofte, die haar vergezelt. O neen, ook nú nog ontneemt de
goede Herder den kwaden herders niet het uitzicht op bekeering, door bij voorbaat
hun van haar uitgesloten-zijn verzekering te doen. Wel wéét de Christus, dat Levi's
Sanhedrin voor Hem, den Synegor (advocaat, voorspraak) van het ware Israël, zijn
zal wat eens Assur was in de oogen van Jesaja: de roede, waarmede God slaat,
de zaag, waarmede God Israëls boomen velt, en zulks door middel van ‘valsche
getuigenis’, door ‘qategorin’ (officieele aanklagers), die optreden durven, met
voorbedachten rade, tegen Hem in Gods praesentie. Maar, dat het Sanhedrin den
kwaden Assyriërs-dienst aan den waren, grooten, eenigen Israëliet verrichten zál,
dat wordt aan het Sanhedrin niet voorspeld als een fatum, waaraan het onderworpen
ligt, opdat de Hooge Raad van Assur, gezeten op den stoel van David en van Mozes,
niet zeggen zou: zijn wij gepraedestineerd, om Assyriërs te zijn? komt, láát ons dan
Assyriërs zijn. Zal het G o d s schuld soms wezen, als ‘de zaag straks pochen gaat
tegen dien, die ze trekt?’ Zal het voor Christus' rekening komen, als in den
oordeelsdag ‘de roede
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trotsch is, en zich beroemt tegen dien, die er mee slaat’? (Jes. 10:15). Neen, neen,
tot de hybris van dézen valschen roem zal Christus Levi's Sanhedrin niet prikkelen,
en niet porren, en niet sarren: de theodicee van den jongsten dag mag niet op
Christus' daden breken: een ‘aanstoot’ zal Hij hun niet geven (Matth. 17:27). Dies
slaat Hij zijn mantel toe, en houdt zich stil: hij zal den scriba dezer Heilige
Vergadering geen perkamenten strookje ter hand stellen met de boodschap: gij zult
zoo straks dezen tempel breken en over drie dagen, let op: aanstaanden
Zondagmorgen, zal Ik hem weder oprichten. Zondagmorgen? Wel, dan gaat Hij toch
allen voor naar...Galilea? O neen - er komt geen theatraal spectakel in de metropool
- die is haar naam straks kwijt. Hij houdt dit bedorven college aan zijn wettigen naam.
Hij spreekt niet tot Levi's epigonen: ‘gij zijt gepraedestineerd tot de groote, acute
tempelverwoesting’; doch Hij zegt enkel maar: ‘Ik houd u aan uw taak: uw roeping
is alleen maar: tempelwácht te zijn.’ En Hij zegt niet tot Israëls uitgelezen ouden:
‘gij zijt toch Assyriërs, in slagorde tegen den Zoon gesteld,’ neen, Hij houdt hen aan
hun naam en zegt dus enkel: ‘gij zijt Israël, daarom wil Ik u zeggen, dat Ik de Messias
ben; en weet nu, wat gij met Hem doen wilt; om Gods wil en om uws levens wil:
wórdt geen Assyriërs; wacht u voor uw zielen.’
En zoo laat Christus de verantwoordelijkheid ten volle rusten op den Hoogen
Raad. Hij gehoorzaamt den praedestineerenden God in zijn volstrekte zwijgen. Dit
is beven voor den God, die in verkiezing is: God láten doen, wat Godes is. Zoo
dwingt Christus zijn rechters, de verborgen dingen voor den Heere te laten en de
geopenbaarde voor zich te nemen.
Het zwijgen van Christus tegenover het Sanhedrin is dus strikt conform het
bondsrecht. Neen, neen, Hij wordt niet door een eigen misgreep het struikelblok,
waarover zij gaan vallen. Eén ‘onvoorzichtige’ uitlating - hoe berooid is hier toch
onze taal - één voorbarige exegese van den niet eens op hun verzoek of bede
tekst-critisch vastgestelden masjaal, één voorspelling in futurum indicatief: gij zúlt
nu breken gaan, vanavond, stráks, en zie, Hij ware de ongevraagde Voorspeller
geworden ter plaatse van Belofte-en-Dreiging, die van voorspellingen fundamenteel
verschillen. Maken zij al van Jeruzalem een Egypte, Hij zal er geen Groot-Endor
van maken. In Endor verschijnt geen Samuël met een voorspelling, gij zúlt, nog
zooveel uren hebt gij maximaal, tenzij door God gezonden; en dan nog naar een
Saul, die
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naar Endor is gekómen. Doch Jezus Christus is gezonden, niet om zijn ‘qategorin’,
zijn aanklagers, de keel toe te nijpen met een voorspelling van hun verdoemenis,
doch om zijn eigen ambt van ‘Synegor’, van Voorspraak, Pleiter, te verkondigen en
aan schriftuurlijke toetsing over te geven, ten einde toe.
Nu is het Christus' majesteit geweest, dat Hij op den weg, dien alle menschen en
alle duivelen met struikelblokken bezaaien, en dien zij met aanstoots-steenen
plaveien, geen enkel struikelblok aan eenig mensch heeft in den weg gelegd.
O hooge majesteit; o groote Christus, eeuwig licht. Uw weg is bezaaid met steenen.
Gretige menschenhanden werpen ze voor uw voet, heete duivelenlist schikt ze voor
Uw moeizaam grafwaarts gaan. 't Eeuwig Edict verbiedt Gods engelen, Uw voeten
heden van aanstoot te bewaren...Niettemin hebt Gij, Christus, met geen enkelen
aanstootssteen gespeeld, Gij hebt er niet één gelegd. Gij hebt genoeg gehad, meer
dan genoeg, aan Uw ontzaglijk ambt: gezet te zijn tot een val en tot een opstanding
veler in Israël. Gij waart zóó verzadigd van Uw ambt, dat Gij geen enkel gezapig
spel ermee gespeeld hebt in Uw dagen van zonneschijn, noch het verloochendet
in los geworpen woorden, toen stieren en bokken op U aandrongen, de ‘wilde
beesten’ van Jeruzalem, die ‘rammen-van-Egypte’ gingen worden. Gij hebt gezucht
onder dit ambt: gezet te zijn ook tot een val; - en Gij hebt nooit in 't ambt Uw willekeur
gevoed. Die wás er bij U niet. En dus hebt Gij gezwegen. Om straks te rechter tijd
te spreken. Noch door uw spreken, noch door uw zwijgen; noch door een valschen,
noch door een ontijdigen uitleg; noch door tekst en uitleg tegenover elkander te
plaatsen, noch ook door tekst en uitleg uit elkaar te rukken, hebt Gij, mijn Heiland,
den steen gelegd. Gij waart DE steen; en dit was U genoeg, het was U zwarigheid
genoeg.
Hierin vindt Gij genade, Heiland, bij God en bij de engelen. Al prijzen zij U nog
niet in uw aangezicht, zou er daarom geen gedenkboek zijn bij God? Zou dat niet
geschreven staan, daarboven, dat Gij, hoewel van rondom aanstootssteenen ziende
liggen, niet één er van achteloos hebt verschopt in de richting van Kajáfas'
presidentsstoel, of van één dier andere stoelen van gericht? Gij hebt uw rechters
recht gedaan.
En door hun recht te doen, hebt Gij hen ook geoordeeld.
Want de masjaal zegt nu tot hen: indien gij den tijd verklaren
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wilt uit den tijd, en Christus' woorden wilt ontleden, zonder die ze spreekt, wandelt
dan in de vlam. van het vuur, dat gij ontstoken hebt (Jes. 50:11).
Hier raken we Jesaja 50: en vinden meteen het dieptepunt.
Want in dit hoofdstuk is juist datgene aan de orde gesteld, wat hier concreet aan
de orde is: de ‘Knecht des Heeren’, d.w.z. de groote Borg, de Voorspraak, de
Voorbidder, de Synegor van Jesaja 53, komt daar zijn recht opeischen van zijn
beschuldigers, zijn qategorin, en daagt hen uit, nu maar eens voor den dag te komen
(vgl. Micha 6) met hun aanklachten. De profeet zelf, zich vereenzelvigend met Gods
getrouwe volk, en beide ziende in eenheid met den Grooten ‘Knecht des Heeren’,
den Ebed Jahwe, begint in Jes. 50:4-9 de ‘procedure’. Een vertrouwde figuur: men
brengt zijn zaken voor het gerecht, voor ‘de goden’ (rechters), voor het bondsforum.
Er zijn officieele ‘aanklagers’ (qategorin) en voorsprekers (pleiters, helpers,
synegorin). Nu is de Ebed Jahwe zelf in geding: Hij, de groote Synegor der zijnen,
de Advocaat-Paracleet der Bondsgemeente, één met zijn bode Jesaja, één met zijn
miskende volk, en dragende hen allen:
Ik bood mijn rug dengenen die slaan
en mijn wangen hun, die tot kaalwordens toe de haren uittrokken.
Mijn gelaat verborg ik niet
tegen hoon en speeksel.

Daar hebt ge ze: zijn persecutoren, zijn aanklagers, die niet eens op een uitspraak
wachten: ze loopen er op vooruit.
Maar de Synegor zwijgt stil, ál maar door:
Ik heb mijn gelaat gehouden als een kei,
en ik weet, dat ik niet beschaamd uitkomen zal.
Hij die mij rechtvaardigt is vlakbij,
wie wil den strijd met mij opnemen?
Laat ons samen ieder zijn positie kiezen:
11)
wie is mijn opponent voor de balie?

Als nu de Ebed Jahwe, de groote Synegor, Helper, Voorbidder,

11)

Sidney Smith, Isaiah, Ch. XL-LV, London, 1944, 71: Let us together take our stand. Who is
opposing me at law? Reeds in vs 1, 2a zijn we in de rechtbank, staan voor de balie:
scheidingsprocedure? Vgl. 41:1-5, 21-29; 43:8-13, 22-28; 44:6-8; 47:1-11:
Begrich...distinguishes the summons of an accused party or debtor to a legal decision, the
speeches of both parties in court, the judge's summing up, and the description of the procedure
in court (p. 95). G. Hoffmann argued from the similarities to Job he found in 40:2; 50:9; 51:8
(p. 96). Ook N. Johansson, Parakletei, Lund, 1940, 53, legt den nadruk zoowel op het
forensische klimaat van Jes. 50:4-9 als op de parallelie met Job, die trouwens zelf
onophoudelijk rechtstermen gebruikt: melits, synegor, qategor etc. Zie ‘De Reformatie’,
15/5/'48.
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vraagt: laat ons procedeeren, maar dan ook de stúkken op tafel, - dan vinden we
daar het goddelijk proces: de Synegor staat onder de qategorin - Hij spreekt als de
stúkken op tafel komen (wacht maar, straks zweert Hij zijn rechtsgeldigen eed!), en
als Hij zwijgt, dan is ook dat nog een rechtshandeling, om de valsche qategorin, de
valsche aanklagers met den president, te dwingen te komen tot de eigenlijke stukken,
de groote hoofdzaak: het messiaansche ambt van den Ebed Jahwe.
En zie, als dát geschied is, dán komt de schifting: niet tusschen ras en ras, Jood
en Romein, Kajáfas en Pilatus, doch tusschen geloof en ongeloof; tusschen de
ongeloovige Joden en het zich bekeerende ‘overblijfsel’: Wie is er onder u? zoo
vraagt vs 10, die Jahwe vreest en naar zijn Knecht, den Ebed, die Israël tot Synegor
wil wezen, wil luisteren, langdurig en geduldig: eerst de tekst, dan de uitleg? Die
12)
vraag: wie is er onder u? is de schiftingsvraag: wie wil en wie wil niet? Die willen,
worden behouden. Maar (vs 10), wie den brand der eigenwilligheid in smaad en
valsche getuigenis ontsteekt, zijn eigen vuur zal hem verteren (vs 11). En dat zal
straf zijn vanwege den hemelschen President van den Hoogen Raad hierboven.
Zoo zwijgt de Christus: achter den president ziet Hij den President, achter het
aardsche consistorie het Hemel-Consistorie.
Ja, die masjaal is nu de groote list van den Profeet in boeien: wie den Synegor niet
lijden mag en het vuur der valsche qategorin tegen Hem als zoodanig werpt, die zal
vergaan. De Synegor zwijgt. Dat zwijgen slaat hen dood. De masjaal riep tot den
zachtmoedige, die er maar niet uit kon komen: ‘Wie is onder u den Heere vreezend?
hoorend naar de stem van zijn knecht? die in duisternissen wandelt en geen
lichtstraal ziet? - hij vertrouwe op den naam des Heeren en steune op zijn God!’
Maar ook roept de masjaal den anderen kant uit, tot de lieden, die zich zelf
handhaven, zelfs als ze in de netten van den masjaal gevangen liggen: ‘Ziet, gij
allen, die een vuur doet branden en vlammen ontsteekt! wandelt in den gloed van
uw vuur en in de vlammen, die gij ontstoken hebt! Van mijne hand geschiedt u dit;
13)
in smart zult gij nederliggen!’

12)

13)

Vgl. Psalm 34: de commandant der guerillastrijders vraagt individueele keus van den rechten,
theocratischen weg naar de belofte-goederen (vs 13). Smith, 189: vs 10: call of the prophet
for followers; vs 11: threat by Jhwh to those who stir up dissention.
Vertaling Dr J. Ridderbos, Jesaja, II, Kampen, J.H. Kok, blz. 107, 108.
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En heden is dit laatste oordeel door den zwijgenden en verzwijgenden Christus over
het Sanhedrin gekomen. Hij laat den masjaal liggen, waar men er mee wil wezen:
in den vicieuzen cirkel van een ‘wereldsche’ ‘egyptische’, ‘assyrische’ rede, die
weigert, ván bóven genezen te zijn. Want zaligheid zal alle om den masjaal
geschreide tranen afwisschen, alle vragen beantwoorden. Maar een onopgeloste
masjaal is de aanvang van het oordeel - hùn, die geen sleutel wilden, passend op
zijn slot.
En alzoo doet Christus' zwijgen in dit punt des tijds recht óók aan Hem zelf.
Neem eens aan, dat Christus zonder omwegen had gezégd, wat Hij precies
bedoelde met dien masjaal over den tempel, dien men breken kon, en in drie dagen
zien herrijzen. Dat Hij dus den masjaal van den eenigen authentieken kommentaar
voorzien had, vóórdat en zonder dat men - naar de bedóeling van allen profetischen
masjaal - de zaak van spreuk en Spreker had gebracht voor het forum van de Schrift
- voor de rechtbank dus, waar de geschreven woorden ter tafel liggen, open en
14)
bloot. Dan zou juist Hij zelf de menschen hebben uitgelokt , om straks te hoop te
loopen naar de plaats, waar Jezus was begraven, en te gaan zien, wat er van dien
waarzegger nu worden zou. Wanneer Hij zelf, staande voor het Sanhedrin,
nadrukkelijk had gezegd: ‘Mij moet gij begraven, binnen drie dagen sta Ik toch weer
op,’ dan...
Ja, wat dan?
Dan zou de Profeet Christus zijn gekruist en begraven als de hoofdpersoon in
een waarzeggers-proces; en niet als de Messias in zelfaankondiging. Hij zou als
Hoofdpersoon in de Eéne ‘Causa Dei’ gemeene zaak hebben gemaakt met den
eersten den besten ‘ziener’, die in discussie kwam, niet zoozeer om zijn
legitimatiepapieren, als wel om zijn wonderdoeners-capaciteit. Hij zou Gods
evangelie- en belofte-rechtsgeding hebben laten doodloopen in het slop van een
spectaculaire zelf-ostentatie; de Ebed Jahwe, die zijn ziel ‘zwijgend’ als een lam tot
schuldoffer had te stellen (Jes. 53), ware afgezakt naar het niveau van den
oosterschen fakir, die met zichzelf en met zijn lichaam spelen laat, niet om met de
wonderen te wérken tot behoudenis, doch om de kracht

14)

Het komt hier aan de de daad van Christus zelf. Want onkundig van Christus' eigen
aankondiging der opstanding waren de joodsche leiders niet. Zie Matth. 27:63. Velen denken
hierbij aan plaatsen als: Mt. 12:39 v., 16:4; 21:42; 26:61, vgl. 27:40 (Zahn). Anderen denken
ook met een ‘misschien’ aan Joh. 2:19 (Grosheide, Komm.).
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daarvan zichzelf tot eigen lof te annexeeren. Had Christus den zwaren last der
volledige verantwoordelijkheid afgenomen van het Sanhedrin, en had Hij de
doorbraak van zijn opstandingsleven dwars door den gepraedestineerden dood
heen gebracht in de sfeer, waar men naar een wonder kijken mag, zónder dat men
daar in algeheele aansprakelijkheid bij betrokken is, als bij een alles rakend gericht
van vrijspraak of verdoemenis, dan zou Christus de majesteit van de evangelische
profetie hebben geschonden, om ze in te ruilen voor de holle ostentatie van een
veel-vermogend toovenaar. Dan had Hij zichzelf verwerpelijk gemaakt in de oogen
van God. Want Hij moet den dood, de persoonlijke tempelafbraak, volledig
aanvaarden uit Gods hand, niet als demonstratiemiddel in de patefactie, doch als
offerande in de satisfactie. Krachtens Gods verborgen wil heeft Hij tot God te zeggen:
breek vrij den tempel van mijn vleesch, en doe het, Rechter, door deze valsche
qategorin: uw zwaard sla uw Herder, den Synegor der kerk door deze
gepraeoccupeerde qategorin. Maar den geopenbaarden wil heeft Hij aan zijn volk
te bedienen: breekt in der eeuwigheid den tempel van mijn vleesch niet; het wordt
uw oordeel, als gij 't doet! En daarom mag Hij door een ontijdige onthulling van den
masjaal niet de ‘overheden van zijn volk’ verleiden tot een sacrificium oboedientiae,
een vroolijk offerfeest, waarbij de lastbrieven hunner foederaal-forensische
verantwoordelijkheid in het vuur geworpen worden. Welk vuur? In het vuur der
lastering van de door de hel ontstoken tong der qategorin; en daarna in het andere
vuur van de daarop vólgende en reeds zelf daarin meekomende oordeelsvlammen
(Jes. 50:11). O neen: Hij zal niet zelf permissie geven tot een verwonderlijk
begrafenisfestijn: een fakir laat zich begraven-op-proef; maar een Schuldoffer komt
niet in proef, het komt alleen in de Be-proeving, de keuring, voor de wet. Dus, Jezus zweeg stil: ‘de last des Heeren’ ligt hier! Had Christus dien last verlicht, door
de aandacht af te leiden van den geopenbaarden naar den verborgen wil, dan was
Hij, die de meerdere van Mozes moest zijn, zich gaan vergezelschappen en
vermengen met de egyptische toovenaars, die Mozes tegenstonden. Dan was Hij
de derde geweest, of eigenlijk de groote eerste, in de onzalige coalitie van Jannes
en Jambres, die Mozes tegenstonden en de waarheid (2 Tim. 3:8). Dan was door
Zijne schuld Jeruzalem geworden tot ‘Egypte’ (Openb. 11:8, vgl. bl. 113/4). Dan zou
Golgotha, die schrikkelijke plaats van recht en van heilige noodzaak, verlaagd zijn
tot een schoone
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occasie-van-spel, een luchtige invitatie voor een interessant experiment in het
laboratorium van Satan, en van God. Dan zou de opstanding van Christus niet
geweest zijn de doorbraak van den nieuwtestamentischen Sabbath, die door de
schaduwen van Israël heenbreekt, maar dan zou tegen het uur, waarin God Zijn
nieuwtestamentische Sabbathsklok te luiden zette, een menigte van nieuwsgierigen
zijn samengestroomd naar de plaats van Christus' graf; om eens te zien of inderdaad
de nazareensche fakir uit den dood verrijzen kon. Dan zou Gods heilige
Sabbathsvreugde aanstonds besmet zijn geweest door het profanum vulgus, dat
echter dán geciteerd, of neen, minzaam geïnviteerd ware geweest door Christus'
eigen woord. Kruis en opstanding waren dan proefnemingen geworden, inplaats
van gericht. Ze waren dan in Christus' eigen aankondiging voorgesteld als een
steekspel tusschen Geest en Beest, tusschen dood en leven. Doch niet om een
kijkspel te zien, doch om te liggen onder het oordeel, mogen wij den heuvel
beklimmen, den heuvel van zijn borgtochtelijken dood. Had Christus ‘objectief’ den
masjaal verklaard, zonder vertrouwen, d.i. geloof te eischen, eer Hij den kommentaar
gaf, wel, de spotkreet: ‘laat ons zien of Elia afkomt’ zou een vervolg hebben genomen
in den anderen oproep: ‘laat ons zien, of Elia hem komt halen op zijn vurige wagens.’
En die spotternij ware dán gevallen onder Christus' eigen verantwoordelijkheid. Wee
Hem - een ontijdige, een op Gods zonder-handen-geschiedend werk in feiten
vooruitloopende exegese van den masjaal kan Hem beschadigen voor de
eeuwigheid; - als Hij zelf het gericht, den bergrede-druk in dit proces gaat
camoufleeren, dan zal zijn werk door Hem zelf van kracht nu zijn beroofd, dan zal
Hij mét ons vergaan. Met Gods bliksemstralen experimenteert men niet; dat mag
met náme de Christus niet vergeten.
Geloofd zij God - Hij kon het niet vergeten.
En daarom zien wij Christus wórstelen om de handhaving van de heiligheden van
Gods Huis. De grondwet is: geloof.
Hij haalt den strik van zijn masjaal niet van hun hals vandaan.
Hij legt daarmede den kinderen der duisternis hun obligatie onder de oogen, die
hen verplicht, met al hun open vragen tot niemand anders dan tot Hem zelf te gaan.
In dat geval - ze mogen Hem daarin ‘beproeven’ - zal Hij ook nu nog in dit eigen uur
hun Synegor zijn, en heden zullen zij met Hem in het paradijs zijn. Maar vóór alles
zorgt Hij, dat de hoogheid van het Hof dat
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God tot President heeft, wordt ontzien, zooveel het ligt aan Hem, Gods Synegor.
Want in dit kromme uur schrijdt God door al de luchten heen, om de krachten te
ontbinden van wet en evangelie. Het groote heilsfeit staat geboren te worden van
den rampzaligen dood en van de volzalige opstanding van Christus uit de dooden.
En het is een groote vreugd, te weten, dat Christus' zwijgen voor Kajáfas en voor
't Sanhedrin den masjaal masjaal gelaten heeft. Geen ontijdig gesproken woord
heeft de zédelijke kracht der profetie van 's Heeren gerichtsdag gebroken. De lof
der zotheid bazuint in Christus' redenen zich nimmer uit. Zijn evangelie biedt zich
nooit aan voor experimenten. Jezus Christus handhaaft, voorzooveel het aan Hem
ligt, het karakter van de groote verborgenheid der godzaligheid: God is geopenbaard
in het vleesch, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is geloofd
in de wereld (1 Tim. 3:16). Uit kracht van dit wezen der verborgenheid zal zijn
verrijzenis, de restauratie van den tempel van zijn lichaam, moeten blijven het
mysterie, alleen te openbaren door het intransigeerend Woord. Zij zal haar kuische
heiligheid nimmer prostitueeren voor de oogen van een volk, dat van den
wonderdoener van Nazareth zijn laatste grootste kunststukje wel eens zou willen
komen zien. Al zal die opstanding een wonder van een wereld-bewegende almacht
zijn, ze zal toch eerst een rechts-beslissing zijn: een vonnis-van-vrijspraak voor den
Synegor, die in de groote kerkprocedure betrokken is, en ten aanschouwe van alle
qategorin is gerechtvaardigd. Juist daarom wordt dit wonder niet geprostitueerd
voor de oogen van wie uitgegaan zijn...om een toovenaar te zien. Het wonder komt
met gezag naar de wereld toe, en vraagt erkenning, enkel en alleen door het
gepredikte Woord. Nooit wordt het een bewijsstuk, dat God zou willen óverleggen
aan den mensch, als ‘argument’ voor eenige vredesonderhandeling van God met
wereldsch ongeloof.
Weer zien wij nu den afgrond gapen tusschen kanoniek en apocrief evangelie.
15)
Meermalen wezen wij er op dat het apocriefe evangelie een wellustigen Jezus
wonderen laat doen, alleen maar om te pronken. Dáár is het wonder een
sensatie-ding, waaraan elk heilsdoel vreemd is; een wonder zonder heiligheid, en
zonder noodzaak, een wonder, dat louter spel is en geen vreese-

15)

Zie het eerste deel van dit boek, blz. 141 v., 501 v., vergelijk blz. 503.
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lijke ernst. Waarlijk, in de lijn van de apocriefe gedachte zou het gelegen hebben,
als Christus zichzelf en zijn wonder van de mirakuleuze tempelrestauratie te pronken
had gezet.
Doch Jezus zweeg stil.
Zijn hooge zwijgen is mede zijn legitimatie: het trekt de scheidslijn tusschen
kanonieke en apocriefe evangeliebeschrijving. Van zijn komende verrijzenis moge
bij Hem de klare kennis wezen; nochtans lókt Hij niemand...ook niet met de uiterst
16)
geraffineerde reclame van een nog wel afgeperste aphoristische masjaalparafrase.
Paschen wordt geen pronk en praal, maar de groote rechtsuitkeering aan Hem zelf
en aan de wereld. Paschen wordt geen doel in zichzelf, maar enkel feit van heil en
van gericht. O hooge majesteit, o zwijgende Christus, die den masjaal van Uw
verrijzenis niet ‘toelicht’ in een ontijdig spreken als tot vleeschelijken, maar die de
raadselspreuk verklaren zult uit de feiten, waarin God sprekend en oordeelend komt
tot de wereld!
Ook hier is wederom de doelbewuste Christus, die bij het begin van zijn ambtswerk
17)
den Satan afwees, toen deze de suggestie opwierp, een wonder, dat verbluft, ,
den tempel te doen beleven. Ook thans acht Hij den tempelgrond te heilig voor een
wonder, dat verbluft, doch niet naar 't evangelisch Woord terugleidt, en dus geen
mensch dient ter bekeering.
Het zwijgen van Christus is zoo sober als het kanonieke evangelie, dat ons er
van spreekt: het handhaaft den kánon van Gods volstrekt gezag, allereerst tegen
apocriefe joodsche verbeeldingen, die den Messias als éclatanten wonderdoener
18)
uit zijn verborgen hol plots te voorschijn lieten springen ; en voorts ook tegen het
bengaalsche vuurwerk, dat de zieke verbeelding van de ongeloovige wereld zoo
graag ontsteekt, zoo vaak zij een messias gaat ontdekken op eigen wijze; en vooral
tegen den dikken mist van mijne zonden, mijn Heere en mijn God.
Breekt nu maar áf dien tempel; een tempel is het toch.
Ja, meer dan de tempel is hier; hier woont in dezen Christus God; God en de
Geest, en niet met mate. Hier is het allerheiligste, hier is het tempelhuis in zijn
vervulling.
Christus heeft door den masjaal juist in zijn majesteit van gezaghebbend
geloofsbevel te handhaven, het evangelie als gezags-

16)
17)
18)

Vergelijk deel I, blz. 126-128, 134, passim.
Springen van de tempeltinnen.
Zie het hoofdstuk over Christus' apologie voor Annas, blz. 25/6v.
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woord gered en de heiligheden Gods verhinderd, profaan te worden. Hij heeft zijn
rechters gedwongen, naar de hoofdzaak weer te keeren, en zich te werpen op de
centrale boodschap, die onverbloemd, zonder eenigen schijn of schaduw van een
masjaalwoord, is gesproken: dat Hij n.l. waarlijk is de Messias, de Zoon van den
levenden God.
En zóó maakt Hij zichzelf bereid als deze Man van Smarten, die zich zwijgend,
stemmeloos, gééft in den dood. Hij heeft zijn ambt behouden: het blijft aan Hem
‘gezet’, de raadselspreuk van tempel-afbraak en tempel-herstel, waar te helpen
maken: zijn handen, Gods ‘handen’ in braak én bouw.
Dus wordt Hij nu gestraft voor hetgeen geen zonde van Hemzelf toch was. Nu
moet Hij voor zijn deel dat verzekerd spreken over tempelbraak en tempelbouw
waar maken, door den tempel van zijn lichaam te láten breken, en hem zóó ook
weer te bouwen, volledig, van den grond op, van den áfgrond, van den dood op.
Het spreken heeft Hij versmaad, toen dit zijn dood zou kunnen verhinderen of
vervlakken. En het zwijgen heeft Hij versmaad, toen het er op aan kwam, te belijden
zijn messiasschap.
En zoo is Hij in spreken èn in zwijgen gewillig tot den dood.
Nú is dit zwijgen berustend tegenover God. Nú staat Hij daar, een lam, stemmeloos
voor Zijn scheerders. Nú is Hij Aärons meerdere, die, hoewel zonder zonde geslagen,
berust in den wil van God, en zich laat leiden, waar Gods wet Hem voert. Nú is Hij
de zwijgende Profeet, die Levi's laatsten de oogen laat neerslaan, opdat er straks
maar één geluid klinke: dat der messiaansche zelf-openbaring: ‘Ik ben het.’ Nú is
Hij de zwijgende Koning, die rustig verklaart: ‘Wie Mij nog niet verstaat, wie den
masjaal niet heeft doorgrond, die strekke zijn hand naar Mij niet uit.’ Nú is Hij ook
de zwijgende Priester, die zich gehoorzaam geeft op de wegen van het kruis.
Door Satan is Christus voor het Sanhedrin verzócht geweest. Want groot was de
verzoeking, zich door een enkel woord-van-afweer, dat valsche profeten schaakmat
zetten zou, te vrijwaren tegen den zoo vroegen dood, of anders, tegen den dood
zonder eenigen licht-schijn, zelfs zonder dien van het experiment: ‘een’ ‘godsoordeel’.
Een dood, niet zóó verschrikkelijk als Gods Oordeel. O, de verzoeking: met
paaschglorie te prónken, en den doodsgang daarmee op te nemen in het
programma-van-blinkende opvaart: wacht maar, de wagen Israëls, en dan
één-Mans-bedie-ning! In anderen vorm ligt in Kajáfas' vorschen naar den masjaal-
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tekst (een ‘bediqah’ immers?) voor Christus eenzelfde beproeving als op den
19)
metamorfoseberg, den berg-van-de-verheerlijking . Ook op dien berg toch reeds
de groote vraag, of Hij door een ontijdig spreken, of door een ontijdig zwijgen, af
zou gaan van de wegen der voor Hem vastgelegde ambtsbediening.
In deze verzoeking heeft Christus volkomen getriumfeerd.
En die triumf voegt aan zijn kruis een nieuwe verschrikking toe.
Neen, niet alsof Hij enkel door dit zwijgen ‘verschrikkelijk’, om niet te zeggen:
‘horribel’, zou zijn geweest. Want - en nu voor het laatst - zijn zwijgen legt voor Hem
den weg, om te komen tot het spreken van de hoofdzaak, straks: ‘Ik zweer u, dat
Ik de Messias ben.’
Neen, aan het kruis wordt geen nieuwe verschrikking toegevoegd door de
ondoorzichtigheid van den onopgelosten masjaal, doch door de doorzichtigheid van
zijn zelfopenbaring als Messias.
Jezus zweeg stil, omdat Hij genoeg gezegd had.
Straks zal boven dit gemarteld hoofd een opschrift staan: I.N.R.I., Jezus de
Nazarener, de Koning der Joden. Dat zal de ‘titel’ zijn, dien Pilatus Hem geeft. De
Joden zullen een ánderen ‘titel’ begeeren, een ánder opschrift boven zijn hoofd.
Tenslotte zal ieder zijn eigen ‘titel’ willen bedenken voor den gekruisten Christus.
Maar boven elken ‘titel’, dien het gierig haten van ons vleesch alvast voor het
kruis bedenkt, zal altijd weer het stille verwijt staan van den met ons goedvinden
onverklaarden masjaal.
Straks gaat Hij 't rechthuis uit. Men zendt Hem heen, en ieder weet: ‘omtrent
dézen ligt er nog een raadsel-zonder-antwoord, tenzij dan dat we naar den bijbel
grijpen. Afgezien van dézen is die masjaal nog steeds niet opgehelderd. De tekst
staat niet vast, de uitleg ook niet. Hoeveel innerlijke onzekerheid verbergt de
president straks in zijn voornáme: ‘wat hebben wij nog voor getuigen noodig?’
Oordeel dien president niet eigenmachtig. Belijd veeleer uzelf, dat Christus' sterven
in de wolk van een onverklaarden masjaal, het groote vraagteeken plaatst, niet
boven zijn hoofd (daar heeft Hij door zijn eed straks wel voor gezorgd) doch boven
de koppen van wie Hem driftig aan de schandpaal slaan. Ze waren niet klaar, en
toch - ze beginnen en ze zetten door. Elk vonnis, dat het

19)

Deel I, blz. 20-33, 85-113
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vleesch velt over Christus, heeft in zichzelf de verdrongen zekerheid van een raadsel,
welks oplossing niet werd afgewacht. Voor zijn ‘qategorin’ neemt Hij - en dat is op
hun eigen standpunt zoo gezegd - neemt Hij zijn masjaal mee naar het graf. Maar
voor de anderen gaf Hij door den Geest in de Schriften na Pinkster de duidelijke
solutie. ‘In dien dag’ behoeven ze Hem niets meer dienaangaande te vrágen (Joh.
16:23): zij staat gedrukt, die oplossing, in Joh. 2:21.
In Gods geestelijken tempel, straks gebouwd, is niet een vraag (die rest na den
masjaal) obstakel voor een antwoord. Veeleer is het voorópgaand en wederkeerend
goddelijk antwoord incitament voor de duizend nieuwe vragen der wétende zielen.
In alle eeuwigheid roepen zij: wij zijn het vragen der onwetenden te boven, wij weten:
Gij zijt het, Gij zijt het, Gij zijt de Messias, de Zoon des levenden Gods; en omdat
Gij het zijt, moet Gij het al meer blijken; en omdat wij het weten, willen wij het eeuwig
doorzoeken, de geest is vast. Gij hèbt U zelf verklaard, en hèbt ons God verklaard,
verklaar U daarom nader en verklaar Uw God daartoe nader en nader.
Dan zwijgt de Christus nooit meer stil. Zijn zwijgen was de wérving van Zijn eeuwig
récht-van-spreken. Het dwong de pen zijns Vaders, die in de boeken boven schreef
en schreef, toen zwijgend engelen op zijn handen letten.
Hij schreef van Jezus Christus, dat Hij Hem alle spraak zou geven in hemel en
op aarde, nu Hij de gehoorzaamheid geleerd had uit hetgeen Hij had geleden, en
het spreken uit hetgeen Hij had - gezwegen. Hij zweeg, toen men Hem preste: zoudt
ge wel kúnnen? Maar Hij verbrak zijn zwijgen toen het de tijd werd, niet voor een:
ik kán dat, maar voor het: Ik ben het, ego eimi. Zijn kúnnen ként men uit Hem zelf;
en Hem zelf, dien kent men slechts uit al de Schriften. Ik ken den advocaat slechts
uit de rede, die Hij voor mij hield, de Synegor, die zijn qategorin beproeft, en schift,
en nochtans voor mij pleiten wil. Hierboven, voor de Balie, zwijgt Hij nooit (Hebr.
7:25); om dáártoe te geraken, zweeg Hij beneden voor de balie.
Want de hoogste Profeet was de trouwste Synegor: de Advocaat van onze zielen.
∗
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Hoofdstuk VI
Christus Synegor zwerende bij God tegenover de qategorin uit
Levi
En de hoogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer u bij den
levenden God, dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zone Gods.
Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd.
Matth. 26:63b, 64a.
VAN het zwijgen in de vierschaar van de kerkelijke rechtspraak komt Christus nu
tot het aldaar spreken. En gelijk Hij in het zwijgen zijn gehoorzaamheid bewezen
heeft, zoo doet Hij het ook in 't spreken. Christus staat dan onder eede.
Dat vórderen van den eed ontleent evenzeer als het afleggen ervan wel een
bijzondere beteekenis aan het feit, dat we te doen hebben met de laatste vergadering,
die het Sanhedrin naar het recht Gods beleggen mocht. Zoodra straks de
tempelgordijnen ‘zonder handen’ zullen zijn gescheurd, zal het Sanhedrin van God
zijn afgezet.
Daarom is deze vergadering een eindpunt in Israëls leven. Wij zijn in de vólheid
van Israëls kerktijd. Profeten, priesters, koningen hebben het pad der kerk tot hiertoe
gelegd, ten laatste zond Jahwe den Zóón. Kerk en Koning treden officieel in
confrontatie. En als het dan op het ‘determineeren’ aankomt, dan blijkt de kerk met
‘hém daar’ niet gereed. Ze moet Hem zelf bij monde van Kajáfas vergen op een
eed. Laat Hem nu zelf toch zeggen, onder 't oog van God, wie Hij nu eigenlijk is.
Men komt er anders niet meer uit.
Nu, de Synegor (die Advocaat en Voorspraak) van de kerk, wil zóó degenen onder
haar, die zich opwerpen tot zijn ‘qategorin’ (officieele aanklagers), wel helpen uit de
impasse, waarin de vijandschap, die graag haar naam verbergt, hen heeft gedrongen.
Hij hakt hun knoopen door, maar dan met het zwaard van zijn gerechtigheid. En
daarom zweert Hij met een duren eed, dat Hij waarachtig de Messias is, de Zoon
van God, die leeft.
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Nooit stonden de gordijnen van de vergaderzaal zóó strak gespannen als in dit uur.
Nooit is een woord zóó op zijn plaats geweest, als dit laatste woord. Die eed was
de ontknooping van het drama, dat Johannes' Evangelie aanduidt met deze woorden:
de wereld heeft Hem niet gekend, de zijnen hebben Hem niet aangenomen (Joh.
1:10, 11). Die eed van Christus, dáár, en tóen, heeft het openbaringsvolk,
vertegenwoordigd in zijn Hoogen Raad, en aan de spits van alle volkeren gesteld,
gedwongen tot de beslissing: in Hem den zin van eigen bestaan erkennen, of - Hem
als volks en kerk-vreemd wegdoen en verdoemen.
Neen, nooit is een woord zóó op zijn plaats geweest, als deze eed. Geen woord
zóó explosief.
Maar deze kerkvergadering, die Hém niet kent welke haar bepaalt, kent ook zichzelf
niet, noch haar tijden. Niets van den zin van dit ééne groote uur is door het Sanhedrin
verstaan. Het wist er niet van, dat het gewicht van ál Gods openbaringstijden op
zijn vergadering drukte. Het notulenboek der eerwaarde vergadering had nog blanco
ruimte genoeg.
Van Kajáfas' zijde gezien was dan ook de weg, die hem ertoe bracht, met Jezus
Christus in de eedkamer voor God te gaan staan, vlak menschelijk geweest. 't Was
alles heel gewoon in zijn werk gegaan: er móest wel zoo iets als een eed worden
opgelegd, want - men zat vast; het getuigenverhoor was in een impasse verloopen.
En toch wil men verder. Opschorten? Verdagen? Geen sprake van: het zit op het
niet-aannemen vast (Joh. 1:11). Men heeft zich eenmaal in het hoofd gezet, dat
‘deze mensch’ weg móet. Het oproepen van valsche getuigen bracht geen baat?
De gewenschte eenstemmigheid is niet verkregen? Tekst noch uitleg is nog gegeven
van dat zonderlinge tempel-aphorisme: afbreken-opbouwen in een minimum van
tijd? Toch moet er schot in het proces komen: 't is gauw paschen. En dus vordert
Kajáfas van den aangeklaagde den eed: hij gebruikt de officieele formule: ik bezweer
u.
Het vraagt - voor wat het thema van dien eed betreft - de aandacht, dat de
hoogepriester-president direct zonder omwegen het ‘messiaansche probleem’ in
zijn concreten vorm aan de orde stelt. Hij vraagt niet, of de aangeklaagde ‘een’
messias is; en ook niet of hij een voorlooper is van dén Messias; en ook niet of hij
in sommige punten zich al of niet conform den Messias acht
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te zijn in wandel en leer en dagelijksche beïnvloeding van Gods volk; neen - hij
vraagt zijn arrestant, of hij in eigen persoon en welbewust Messias zegt te wezen,
de eenige, de groote, de gepraedestineerde, op wien alle wereldwegen uitloopen,
en die de groote missie draagt.
Dat Kajáfas tot het vragen van den eed nu komt, en ook tot deze vraagstelling,
was te verstaan. Hij is de priester, die ieder voor moet houden, dat al de eeden, die
1)
Israël bij den Sinaï gezworen heeft, elken Israëliet nog steeds verplichten .
Wat dien eed betreft, hij moet er wel toe komen, dien te vergen. Uit de bekomen
getuigenissen bleek niets te winnen. En dat brengt den hoogepriester, die blijkens
het slot van Joh. 11 den dood van zijn gevangene wilde, in groote verlegenheid. De
joodsche wetgeving van later tijd is op dit punt zeer streng: het recht van deductie
2)
uit getuigenissen was aan beperkende voorwaarden onderworpen . Geen wonder
ook; want ijdele, inhoudlooze, ‘ledige’ woorden ‘keeren ledig weder’. Als, in dezen
zin, een woord ‘ledig wederkeert’, is dat niet best; daarom beroemt de Bondsgod
zich erop, dat zijn woord nooit ‘ledig wederkeert’ (Jes. 55:11). Want, waar moet een
ijdel woord-van-eedzwering heen, indien het ‘ledig wederkeert’? Naar den Sinaï?
Want daar

1)

2)

We zullen hier eenige citaten geven uit den Talmoed (I. Epstein, The Babylonian Talmud,
London). De Talmud kan niet dienen als bewijs voor een situatieteekening, die men zou willen
geven voor wat betreft het begin onzer jaartelling. Maar men kan er toch veel uit leeren omtrent
ideeën en gestalten ook van die periode. - Een passage uit ‘Yoma’ luidt in de genoemde
vertaling: Why should he be culpable? Surely he stands committed to the oath from Mount
Sinai on! (noot: Israel swore their allegance to the Torah, and that oath binds every Israelite),
Epstein-Jung, a.w. Seder Mo' ed. V (Yoma, 1938, 354).
Epstein, Seder Nezikin V, Sanhedrin I, 185/6: The above text [reads]: ʿThe evidence of
witnesses cannot be combined unless they simultaneously saw what they state in evidence.
R. Joshua b. Korha said: It is valid even if they saw it consecutivelyʾ. Wherein do they differ?
If you wish, I might say, in the interpretation of a Biblical verse: alternatively, in a matter of
logic. On the latter assumption, [the first Tanna argues,] the [loan of the] maneh to which the
one testifies, is not attested by the other, and vice versa. (noot: E.g., if A claims a mina from
B, and C testifies that he saw B receive a maneh from A on the first day of the month, while
D testifies that he saw B receive a maneh on the second of the month, notwithstanding that
both testify that A gave B a maneh, it is evident that they do not refer to the same transaction,
and therefore there is only one witness for each alleged loan, and therefore the evidence is
invalid). Whereas the other [Tanna] [argues that, after all,] both testify to a mina in general.
Alternatively, they differ in respect to a Biblical verse. For it is written, And he is a witness
whether he has seen or known of it (noot: Lev. V, 1, referring to witnesses who were adjured
by parties in a case to testify before the court in their favour). Etc. (verwijzing naar Deut. 19:15;
vgl. bl. 235 over Deut. 17:6).
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3)

is de plaats van origine van den eed . Als getuigen voor een hoogepriester ‘ledige’
woorden spreken, dan krijgt juist die hoogepriester er moeite mee voor Jahwe: speelt
men onder zijn oogen met den ‘schrik des Heeren’, den schrik van Sinaï?
Met die getuigen is niets te winnen dus. En het zwijgen van den beweerden rabbi
uit Nazareth dwarsboomt hem: over dien masjaal-van-vroeger komt men niet tot
overeenstemming; en op een nieuw gezegde kan men een zwijgend man niet
vangen.
Maar zou een hoogepriester een beweerden rabbi niet áánkunnen? Hij kan toch
in dit geval de kwestie zóó stellen: is er soms partieele admissie? ‘Hoort gij niet, wat
dezen zeggen?’ Die vraag hielp niet. Een bekentenis kan zóó niet worden afgeperst:
de beklaagde zwijgt. Maar als hij eens gedeeltelijk bekende? Dan kon men verder
zien.
Een gedeeltelijke bekentenis toch is een rechtsfiguur, die met name dézen keer
zeer wel aan te grijpen zal zijn; zoo redeneert de hoogepriester allicht. Of dacht u
soms, dat de man, die al geruimen tijd op dit uur gewacht heeft, niet van te voren
alle ‘knepen’ die in een procedure den vakkundige open staan, heeft overwogen?
De man op den praesidialen stoel is geen kind. Laat het getuigenmateriaal
onvoldoende zijn, er ‘zit toch wel wat in’. Want - hoe men dien krankzinnigen masjaal
van ‘hem daar’ ook wendt of keert, toch komen de onderscheiden lezingen van
wat-hij-dan-werkelijk-gezegd-moet-hebben op één punt overeen: ze komen allemaal
toch neer op een verbloemde zelfaanduiding als Messias, Zoon van den Gezegende.
Nietwaar - dat bouwenzonder-handen is toch een praedicaat voor God? Ik wil dien
tempel herstellen - is dat geen messiaansche taal? Ik zal hem restaureeren - verraadt
dat geen messiaansch bewustzijn? Of anders: den schijn daarvan? Ik zal dien tempel
bréken - is dat niet zooiets als een messiaansche uitdaging tegenover leiders, die
den Messias niet erkennen, een uitdaging tot een Godsoordeel? Een publiek aanbod
om - als een andere en meerdere Elia - publiek zijn legitimatiebewijs te toonen?
Als nu de president eens op dat fijne puntje aanstuurde en hem den eed oplei
om zich te verklaren over zijn al-of-niet gedeeltelijk bekennen? ‘Hij daar’ - de
Nazarener - kán bij den

3)

Shebu'oth, 273 (misjnah): If both are suspect, the oath returns to its place; vgl. p. 288: The
oath returns to its place. Whither does it return? - R. Ammi said: Our Masters of Babylon said,
the oath returns to Sinai [noot:...its place of origin...]; our Masters of the Land of Israel said,
the oath returns to him upon whom it devolves.
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oogenblikkelijken stand van zaken den dans ontspringen, omdat de getuigen niet
eenstemmig zijn; een president kan dat feit niet negeeren. Maar de rechter kan de
situatie veranderen door de kwestie te stellen van een partieele admissie: een
bekentenis althans voor éen deel. En hij mag in bepaalde gevallen een eed opleggen,
- kom, ‘daar zit wat in’. Voorziet de wet niet zelf in die mogelijkheid, dat, bij gebrek
aan bewijs op grond van getuigenissen de rechter den eed oplegt op althans één
punt uit de aanklacht (Ex. 22:7-8 volgens bij rabbijnen niet ongebruikelijke parafrase)?
Men heeft, b.v. in schuldvorderingskwesties, soms van die gevallen: niet voor alles,
4)
wat geëischt wordt, doch wél voor een deel stelt de beklaagde zich aansprakelijk .
Waarom zou ook ditmaal niet de figuur eener partieele admissie kunnen helpen om
uit de impasse te komen?
Als president heeft hij het recht zulk een eed te vorderen. Hij kan met den besten
wil ter wereld het lastige feit niet uit de acta lichten: de getuigen waren niet
eenstemmig. Maar als hij uit de getuigenissen één punt abstraheert, en dáárop den
eed vordert,

4)

I. Epstein in: The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, London, 1935, p. 8 uit Baba Mezi'a: In
the case of a [partial] admission [of a claim] you might say that the Divine Law has imposed
an oath upon him for the reason indicated by Rabbah (noot: verwijzing naar Baba Kamma
107a). Vergelijk in hetzelfde werk, p. 327: No oath is required by Biblical law unless part of
one's claim is admitted. This admission must be for at least a perutah or its aequivalent. De
plaats Baba Kammah 107a (Epstein-Hertz-Bab. Talmud, Seder Nizikin, London 1935, p. 625)
geeft deze bizonderheden: On what ground did the Torah lay down (noot: in Ex. XXII, 7-8)
that he who admits a part of a claim has to take an oath (noot: whereas for total denial there
is no biblical oath)? Because of the assumption that no man is so brazen-faced as to deny
[outright] in the presence of his creditor (noot: who was his benefactor) [the claim put forward
against him]. It could therefore be assumed that he (noot: who admitted a part of the claim)
was desirous of repudiating the claim altogether, and the reason that he did not deny it outright
is because no man is brazen-faced [enough to do so] (noot: The fact that he admitted a part
of the claim is to a certain extent a proof that he found it almost impossible to deny the claim
outright). It may consequently be argued that he was on this account inclined (noot: lit. ʿwillingʾ)
to admit the whole claim; the reason that he denied a part was because he considered: Were
I to admit [now] the whole liability, he will soon demand the whole claim from me; I should
therefore [better] at least for time being get rid of him (noot: at least so far as a part of the
claim is concerned), and as soon as I have the money I will pay him (nooit: for the whole of
the claim). It was on account of this that the Divine Law (noot: Ex. XXII, 7-8) imposed an oath
upon him so that he should have to admit the whole of the claim (nooit: as he would surely
be loth to commit perjury). Vgl. I. Epstein, a.w. Seder Nezikin V, Sanhedrin I, 72/3: R. Meir
imposes [an oath on the defendant] (noot: as in case where there is partial admission of the
claim, cf. Baba Kamma 107a, and though an oath is not admitted in cases of immovable
property). Over ‘oath in partial admissions’ zie nog Shebu'oth (Epstein, Seder Nezikin VIII),
171, 220, 231 v., 272 v., 282 v.; in total denials 171v., 220, 232 v., 264, 266.
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dan kunnen de latere lezers van het protocol hem niets verwijten. Eerder kunnen
ze hem prijzen om lofwaardige objectiviteit en accuratesse.
Trouwens, met goede reden zou niemand hem kunnen verwijten, dat hij dat
element der messiaansche zelfaankondiging om zoo te zeggen ‘er bij de haren had
bijgesleept’. O neen - het is terdege in ál de varianten van den masjaaltekst
aanwezig. Want op één punt waren ze eenstemmig: het liep destijds over
miraculeuzen tempelbouw. En, let op, had niet de oude profetie als kenmerkend
werk van den Messias onder meer genoemd, dat Hij den tempel bouwen zou? Er
stond geschreven: alzoo spreekt de Heer der Heirscharen, zeggende: Zie, een man,
wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel
bouwen. Ja, hij zal den tempel des Heeren bouwen en hij zal het sieraad dragen,
en hij zal zitten en heerschen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon? (Zach.
6:12, 13). De klank reeds van dit profetisch woord was al doordringend genoeg, om
aan dat enkele gegeven, dat Christus zich tempelbouwer had genoemd, een
toepassing van het vraagrecht vast te knoopen, waarvan Kajáfas zich hier bedient.
Is Christus nu Messias, officieele tempelbouwer, vervulling van de profetie, ja of
neen?
Het is niet onmogelijk, dat deze plaats uit Zacharia's profetie inderdaad in Kajáfas'
gedachten geweest is. Al staat het niet rechtstreeks in den tekst, toch is het te
verstaan, dat tusschen Christus en het Sanhedrin veel meer woorden gewisseld
zijn, dan ons tekstverhaal ons uitdrukkelijk mededeelt. Het Evangelie geeft slechts
in hoofdtrekken de gebeurtenissen weer; het accent valt telkens op de beslissende
factoren. Best mogelijk dus, dat Kajáfas zelf wel dien tekst uit Zacharia gememoreerd
heeft. Dit ware te meer begrijpelijk, omdat de profetische uitspraak, die wij zoo even
citeerden, den Messias doet zien als ‘Spruit’, en dan in de Hem door Zacharia in
woord en in symbool toegekende aanstaande heerlijkheid. Die heerlijkheid is door
Zacharia lang geleden - in Zerubbabels dagen nl. - afgebeeld, doordat hij in opdracht
van den Heere Jozua, den hoogepriester uit Aärons geslacht, een ‘kroon’, d.w.z.
een krans, op het hoofd drukt. Een krans, die niet als kóningskroon bedoeld is, doch
5)
als sieraad, ‘een teeken van glans en blijdschap’ . Die krans op

5)

B. Holwerda, De Priester-Koning in het O.T., Terneuzen, 1946, 22.
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het hoofd van Jozua zegt tot Aärons priestergeslacht: heb goeden moed - de dag
van uw feestelijke vervulling, van uw doelbereiking, is aanstaande. ‘Want de Spruit
is komende, en Die zal op zijn troon ook Priester zijn; Hij zal den tempel bouwen’
6)
en ‘velen’ zullen ‘onder dezen Priester-Koning als tempelbouwers zich stellen’ . In
en door de Spruit ‘zal Aäron tot zijn glorie komen, tot den dag van zijn groote
7)
sieraad’ . Die Spruit zal den tempelbouw rekenen als het Hem toegewezen werk;
in zijn tempelwerk laat Hij het sieraad van den ambtsdienst opklimmen tot Gód,
opdat Die alles zij in allen. Gekranst, en dus getooid met ‘het kostelijke’, dat de God
aller genade geeft aan zijn verkoren volk, zal Hij het groote, tot de voleinding
doorstootende jubel-jaars- en sabbathswerk verrichten van den definitieven
tempelbouw. God zelf zal Hem sieren, en tooien in vol ornaat; een troon zal God
voor Hem gereed zetten; groot zal Hij zijn en heerschen. En Haggai krijgt dan gelijk:
de ‘heerlijkheid van Aärons laatste tempelhuis zal grooter zijn dan die van zijn eerste
8)
woning’ : Haggai 2:10.
En nu is Kajáfas' gedachtengang, en misschien ook wel het schema van zijn
redevoering, te volgen..
De ware Messias zal den tempelbouw verrichten, in heerlijkheid. Maar wat zal
deze Nazarener? Kijk toe, de boeien knellen om zijn polsen. Hij heeft noch gedaante
noch heerlijkheid. Een kráns? Het mócht wat. En dan: de Messias van Zacharia's
profetie zal in qualiteit van Priester zijn troon bestijgen. Maar alle tronen hebben tot
nu toe den Nazarener in hun kansspel genegeerd. Tusschen priesterschap en
koningschap zal volgens Zach. 6:13 de ware Messias een brug kunnen slaan, Hij
zal priesterambt en koningschap in zich verbinden; de priester zal den koning niet
verdringen, door de politieke macht aan zich te trekken, noch de koning den priester
knevelen en beknotten. Maar heeft deze Nazarener niet alle priesters tegenover
zich? En is het geen kwestie van uren, of ook Rome's koningsmacht laat zich in een
actie tegen hem meetronen? Is het niet waar, mijne heeren, zoo vraagt de president,
is het niet waar, dat het priesterschap met dezen Nazarener niets heeft uit te staan?
Laat Hem nu maar eens zeggen, of Hij inderdaad de man is, die de orakels van
Zach. 6:13 en 13 op zich durft toepassen, - met ons voor oogen, en met het

6)
7)
8)

Holwerda, a.w. 22. B. Gemser, Psalmen III, i.l., Holwerda critiseerend, verwaarloost het
probleem: afval-dan-wel-ontwikkeling, 137.
Holwerda, a.w. 22.
Holwerda, a.w. 22.
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gezicht op zijn geboeide handen. Een Spruit in boeien - wie ziet een ‘krans’ hier?
Nog eens, - wij weten het niet, of deze oudtestamentische uitspraak van Zacharia
door Kajáfas rechtstreeks is aangehaald; maar onwaarschijnlijk is het niet. Temeer
niet, omdat op deze wijze ook verklaard zou worden, hoe Christus straks zegt, dat
men van nu af aan zal zien, dat Hij toch waarlijk zal zitten op Zijn troon, verheerlijkt
door Gods kracht, de glorie van het ‘kóningschap’, voor zich ontvangen zal uit de
handen van den God aller ‘priesters’.
Hoe het nu voorts met die bizonderheden moge zijn, zéker is toch wel, dat heel
Christus' publiek optreden zelf de vraag, of Hij al of niet Messias was, heeft laten
opkomen. Wel is het voorgekomen, dat Christus aan zijn hoorders en aan de
begenadigden, die de myrrhe zijner liefde nog aan hun kleeren hadden, verbood te
zeggen, dat Hij de Messias was, - maar in lateren tijd heeft Christus zelf zich
ondubbelzinnig als Messias aangeduid. In meer dan één publieke redevoering, die
Christus tegenover de Joden heeft uitgesproken, kwam het thema van den waren
en den valschen messias scherp en klaar naar voren, en dan zóó, dat Christus zelf
zich als den waren Messias aankondigde. En Kajáfas weet, wat op het spel staat.
Indien die man daar de Spruite wezen zou, dan zou de vrijmaking, de verheerlijking,
de restauratie óók van Aärons huis aanstaande zijn? Och, het knaagt aan Annas'
en Kajáfas' hart, dat van een eerherstel van Aärons huis niets is te zien: men moet
voor een executie verlof vragen bij den Rijkscommissaris: het ratificatierecht voor
kerkelijke besluiten van Aäron is bij de ‘wereld’: bij Pilatus, en den Keizer van Rome.
‘De dag der kroning’ zou aanstaande zijn? Politieke rotten laten zich niet zoomaar
vangen door overspannen enthousiastelingen. En - al zou die dag der vervulling
van Aärons Huis aanstaande zijn, dan zal het feest toch zéker niet van dézen
gebondene afhangen. Een kroon? Een krans? Wacht maar - een doornenkrans,
zoo straks. Kajáfas zou zich gêneeren voor een zaligverklaring van Godswege onder
assistentie van ‘dien man daar’...
Want wát dit tweetal Annas-Kajáfas ook zou verdragen: niet eens de idée kan
het verkroppen, dat déze, of een dergelijke in de dagen van hún episcopaat de zon
van den voleindingsdag zou laten opgaan. Trouwens, over die voleinding heeft
Kajáfas, heeft ook Annas, zoo zijn eigen gedachten. Zij gaan in de richting niet van
een buigen van het hoofd voor een Bekranste, doch veeleer
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in die van: zelf als priesterlijk bekranste beschikken over en spelen met de kronen
van de koningen der aarde.
Dus leidden de ‘omstandigheden’ haast van zelf daarheen, dat Kajáfas plechtig
opstaat van zijn zetel, en Christus bezweert bij den levenden God, dat hij nu zeggen
moge, ronduit en zonder omwegen, of Hij de Christus is, de Zoon van den levenden
God. Durft Hij zich Spruite noemen: Archeeg en Vrijmaker van het Eerwaarde
Sanhedrin?
En hoor, toen de kerkelijke overheid een bekentenis vroeg aangaande den
Nazarener-naar-de-Schriften, toen heeft de Christus het zwijgen gebroken en
geantwoord. De verbreking van het zwijgen immers is nu voor Christus het eenige
bij de nu ontstane situatie passende gehoorzaamheidsbetoon geweest. Nú móest
Hij spreken.
Maar laat ons niet vergeten, dat dit spreken geen ‘lucht geven’ was aan zijn
geplaagde ziel. Het liet veeleer het lijden dóórgaan, het lijden en den arbeid, zoowel
in zwijgen als in spreken.
Maar ziet gij het niet, hoe deze ambtelijke vordering van den eed dóór ‘Levi’ ván
‘Melchizedek’ voor Christus een triumf was? Met z'n allen hadden al die kerkelijke
rechtsinstanties nog niets kunnen beginnen; en daarom vraagt, noodgedwongen,
de hoogepriester een eed.
Het lag nl. in zichzelf volstrekt niet voor de hand, den aangeklaagde op een eed
te vergen. Men moet van de israëlietische rechtspraak zich steeds weer een
nauwkeurig beeld vormen, wil men den vaak ingewikkelden rechtshandel verstaan.
Wij in onze westersche wereld weten vaak zoo handig de ‘sferen’ en ‘kringen’ van
het leven uit elkaar te houden; zoo ook die van de ‘objectieve’ en van de ‘subjectieve’
waarheid, en voorts de ‘kringen’ van ‘waarheid’ en ‘recht’. Getuigen worden daarom
bij ons verondersteld ‘neutraal’ en ‘objectief’ te willen spreken en te kúnnen spreken.
9)
Maar in het Oosten zijn ‘waarheid’ en ‘recht’ op het nauwst verbonden . Wie
‘waarheid’ spreken moet, b.v. als getuige, en dan zegt: ik kán dat wel, die heeft
daarmee al, behalve in de aletheïsche, ook in de ethische sfeer zich geplaatst aan
één kant: pro of contra. De ‘getuigen’ zijn geen

9)

Vgl. B.A. van Proosdij in: Ex Oriente Lux Deel I, Leiden 1938, bl. XXXV, v.
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‘objectieve’ leveranciers van informaties, maar leggen hún autoriteit in de
weegschaal: ze zijn dan ook van den aanvang af ‘synegorin’ (pleiters vóór) of anders
qategorin (pleiters tégen). De vraag is voorts alleen maar, wie in dezen
kamp-van-geesten de weegschaal kan doen doorslaan. Daarom moet de rechter
10)
beslissen, wie van de partijen zal hebben te zweren .
Maar in dit geval besliste hij, dat de aangeklaagde 't zelf zou moeten doen. Hij
moet den rechter helpen, ‘er uit te komen’ in dezen nacht. Ook al kost het den
aangeklaagde het hoofd? Ja zeker; zóó ernstig staan vannacht de zaken zeker.
Want partieele admissie op het punt van messiaansche pretentie is ruimschoots
voldoende, niet alleen om de Joden met afschuw, doch ook om de Romeinen met
wrevel te vervullen. Vooral als daar een aanbod van mirakuleuze ostentatie bijkomt.
11)
Zoo iets geeft gauwer oproer dan men denkt . En een voorzichtig gouvernement
blijft liever aan den veiligen kant.
Maar in dezen nacht wordt van elken penning ook de keerzijde getoond. Moge
de vordering van een eed door den priester een triumf voor Christus zijn (Hij kan
nu zélf het doodsoordeel naar zich toehalen, en eigen priester zijn) toch is die
vordering ook voor Hem een zware vernedering. Feitelijk ligt reeds in die paar
woorden: ik bezweer u, de felste Christusverloochening, die zich denken laat. Ze
passen bij den aangeklaagde, niet bij de Spruit van Zach. 6. Wie gelooft, dat een
vrij te maken zoon van Aäron zijn eigen Vrijmaker (de Spruit) zou durven aanblaffen
op deze manier?
Bovendien - de eed is slechts te vorderen, daar waar de eed geen regel is.
Maar het kenmerkende van Jezus Christus is juist, dat van zijn zijde alle woorden,
die Hij spreekt als een eed zoo zwaar geladen zijn.
Reeds hebben wij enkele malen de bergrede van Christus in herinnering gebracht:
ze bleek ons afkondiging van de wet van het rijk der hemelen te zijn. En óók om
zijn onverminderde hand-

10)
11)

Pedersen, Israël, I-II. London-Copenhagen 1946, 408 (vgl. 407).
Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah', Grand Rapids, Mich., 1947, II,
559, noot 3: Besides other movements, we refer here specially to that under Theudas, who
led out some 400 persons under promise of dividing Jordan, when both he and his adherents
were cut down by the Romans...At a later time an Egyptian Jew gathered 3.000 or 4.000 on
the Mount of Olives, promising to cast down the walls of Jerusalem by the breath of his
mouth...Another impostor was Simon of Cyprus,...and, of course, Bar Kokhabh.
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having van de absolute eischen, die in de bergrede zijn gesteld, is Christus
gekruisigd.
Ja, die bergrede, klopte ze wel op onze bestaande wereld? Geen enkele mogelijke
of werkelijke vorm van menschelijke samenwoning schijnt immers plaats te kunnen
inruimen voor een leven, dat aan de in die rede gestelde normen beantwoordt; laat
staan, dat eenige gegeven samenleving zèlf daarvan het spiegelbeeld vertoonen
kan. De bergrede lijkt wel de grootste oratorische slag in de lucht. Ze heeft veel weg
van een rechtstreeks marcheeren met vliegende vaandels en slaande trom in - een
slop. Onder kommando van een fantast of fanaticus.
Toch is de bergrede hierin duidelijk, dat zij ons voorschrijft het leven in het klimaat,
en onder de wet van 't koninkrijk der hemelen. Zij laat ons zien, hoe Christus de
dingen, die er thans zijn, niet als maatstaf neemt voor den opbouw van zijn rijk,
maar hoe Hij, omgekeerd, het rijk der hemelen zijn eigen wetten laat schrijven en
behouden; en hoe dit hemelsch rijk alles, wat in den tijd bestaat, wil onderwerpen
aan de absolute eischen van onzen eenigen Wetgever.
Welnu, - in dit redebeleid, kwam in de bergrede de eed ter sprake. De Joden
waren gewoon, te zweren om de geringste nietigheden. Aan den éénen kant waren
(zooals uit den Talmud zich laat afleiden) de voorschriften omtrent den eed legio;
12)
men kende verscheiden soorten , en had allerlei bepalingen omtrent

12)

Verscheiden soorten van eeden vindt men in volgende citaten: Epstein, Seder Nezikin, a.w.
20: although no oath is to be imposed on the defendant who denies the whole claim, a
Rabbinical oath is put on him in order to induce him to admit the truth, as it is assumed that
no one will sue a person without case (mogelijkheid van ‘a Rabbinical ʿoath of inducementʾ
where no Biblical oath is due). The ʿoath of inducementʾ can only be given in cases where in
ordinary circumstances a Biblical oath would be imposed. Over den ‘oath of inducement’ (‘of
equity’) ook: S. Nashim VIII (Kiddushin) 218. - Een ander citaat:
[Now, according to R. Jose] what is the difference between a Torah oath and a Rabbinic oath?
- There is a difference in the case where the opponent is suspected of swearing falsely; in
the case of a Torah oath, where the opponent is suspected of swearing falsely, we transfer
the oath to the other one; but in the case of a Rabbinic oath, it is an enactment, and we do
not institute one enactment on top of another enactment (Shebu'oth, 411/412). Vergelijk over
het onderscheid tusschen beide eeden: Seder Nashim IV (Kethuboth II) 553.
Over den eed in geval van ‘partial admission’ Seder Nashim IV (Kethuboth II) 553 v., 694 v.
(Mishna: since he admitted a portion of the claim he must take an oath); 695 over ‘an
admission’ al of niet ‘of the same kind as the claim’; vgl. Seder Nashim VII (Gittin) 230/1.
Over eeden in verband met beloften: Epstein-Freedman, Seder Nashim V (Nedarim) a.w.
1936, 1 v., 43, 35, 39, 45 v., 49 etc.
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13)

de toelaatbaarheid, al of niet, van het officieel opleggen van een eed, ja dan wel
neen. Maar mede daardoor werd aan de andere zijde met den eed gespeeld; al die
menscheninzettingen maken altijd Gods gebod krachteloos: reglementencultus
doodt de reverentie voor de wet. Vandaar die typische slordigheid van den ‘joodschen
gewonen man’ in 't zweren; zonder de klèm van de goddelijke praesentie te voelen,
bij ‘alles-en-nog-wat’ immers, zwoeren zij zonder blikken of blozen de duurste eeden,
doch wat wáren ze goedkoop! De kracht van den eed werd zoo gebroken. De ‘Naam’
(van God) werd gecoördineerd met wat niet-God is; het wónder was er uit weg. En
- de schrik.
Maar dan komt de Goede Herder in de bergrede tegen dit alles op ten strijde. Hij
leert, dat men moet aanvangen van den anderen kant: Gods openbaring in de
Schriften schiep daartoe de mogelijkheid. Men mag niet Gods naam, of tempelhuis,
of residentie, of werken naar beneden halen om ze te acclimatiseeren aan het
wereldsche bedrijf. Want het beginsel der wijsheid is, dat men

13)

B.v. Epstein, Seder Nezikin, a.w. (Babyl. Talmud), 337 (= Baba Meziʿa 56 b): If A maintained
that B had undertaken to sow his soil with six measures of grain, with which he had supplied
him, but had only used five, whilst B pleaded that he had used five and a half, dan slaat op
zulke kwesties de vraag: is an oath taken concerning it or not? Antwoord: Is it as though he
had placed it [the seed] in a pitcher, and therefore an oath must be taken; or perhaps, he
assimilated it to the soil, and so no oath is taken (noot: no oath is imposed for a claim of land).
Een ander voorbeeld levert Epstein, Seder Nezikin, 342: a gratuitous bailee does not swear,
472: if a man [a bailee] moved a barrel from one place to another and broke it, whether he is
a paid or on unpaid bailee, he must swear (noot: that it was due to negligence). R. Eliezer
said: [I too have learnt that] both must swear, yet I am astonished that both can swear (noot:
to be freed from responsibility: daarna volgt uiteenzetting van the grounds for his astonishment).
Vgl. p. 5, 561, 563, 570, 572, 587, 642v. en Epstein Seder Nezikin III, Baba Bathra, 1935, p.
279-281, 532, 535; zie ook: Epstein, a.w. Sanhedrin, I, 132, 160; Seder Nashim III (Kethuboth
I), 100v., 237, 324/5; idem (IV, K.I) 504, 531, 533, 537/8, 546/7, 623, 627, 686/7; Seder
Nashim VII (Gittin) 142 v., 216, 229 v., S.N. VIII (Kiddushin) 124, 131 v. Over ‘valsche’ eeden:
Seder Mo'ed I (Shabbath I) 2 en noot 14 op bl. 186. Voorts weer in 't algemeen: Seder Mo'ed
III ('Erubin) 208.
Een ander voorbeeld: Epstein, a.w. Seder Nashim, III, Kethuboth I, 101: All claims [consist
of] a claim [made] by others and one's own admission. (Noot: [All cases for which an oath is
imposed are such as where the one against whom a claim is made makes a partial admission]).
Rabba said: Why did the Torah say [that] be who admits a part of the claim must take an
oath? [Because] it is a presumption [that] no man is insolent in the face of his creditor. He
would [indeed] like to deny the whole [debt], but he does not do it because no one is [so]
insolent. [Indeed] he would like to admit the whole of it (noot: the whole debt), only he does
not do it in order to slip away from him [for the present] (noot: i.e. to postpone the matter),
and he thinks, ʿas soon as I will have money I will pay itʾ (noot: the whole debt). And [therefore]
the Divine Law said: Impose an oath on him, so that he should admit the whole of it (noot:
now).
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juist al wat aardsch is, op laat klimmen tot God, in den volstrekten levensernst,
waartoe Hij obligeert.
In die lijn voortgaande stelt Christus zijn: ‘uw ja zij ja, en uw neen neen’ tegenover
het lichtvaardig eedzweren. Wie bij allerlei dingen van - in eigen oog! - de geringste
beteekenis gaat zweren, bewijst, nooit te beven voor de tegenwoordigheid van God,
die groote Tegenwoordigheid, die zwijgende immanentie, dien stillen concursus.
Hoe kunnen die dagjesmenschen bij marktbedrijf en veehandel, bij ieder discours,
zoo dádelijk zweren? Omdat ze 't eigenlijk nóóit doen. Wie in heel bizondere uren
zegt: maar nú moet God erbij te pas komen, die dringt de vraag op, of soms aan
zijn alledaagsche bedoening God niet te pas komt. Dat is óók verkeerd; maar - hier
is de grootheid Gods althans erkend. Maar wie bij alle dingen Gods naam aanroept,
zonder evenwel onder den druk te staan van Gods praesentie en stille begeleiding,
die is doorloopend in overtreding: hij is erg druk, maar roept God niet aan, en roept
Hem ook niet uit; hij roept Hem zelfs niet óp. De eerste man zondigt, omdat hij God
slechts voor uitzonderings-gevallen ‘in reserve’, d.w.z. op een afstand houdt. De
tweede man zondigt, omdat hij, schoon God in de alledaagsche dingen ‘betrekkende’,
in feite Hem niet eens meer ziet, en dus nergens in betrekt.
In de bergrede nu is Christus de worstelende Messias, die zijn volk, weggezonken
beneden den vloer, waarop de voeten van den Wetgever in opening van
bondsverkeer zijn gaan staan, weer òp wil voeren tot op dien ‘vasten grond’. Tot al
14)
die drukke menschen, die niet meer onder hoogspanning willen staan (Hebr. 12:19,
25), spreekt nu als Tolk van den eenigen Wetgever de Christus: uw ja zij ja en uw
neen neen, en wat boven deze is, dat is uit den booze.
Boven!
Niet: tegen!
Meestal hooren wij, ‘brave’ menschen, in deze woorden als ondertoon: wat tégen
een eenmaal gesproken of te spreken ‘ja’ of ‘neen’ is, dát is uit den booze. Wanneer
het ‘ja’ moet zijn, of blijven, en men zégt dan ‘neen’; óf, wanneer het ‘neen’ moet

14)

Niet willen: in Hebr. 12:19 legt het grieksche woord, door ‘verwerpen’ weergegeven (‘van zich
áf wenschen’) daarvan getuigenis af; het motief komt in den Pentateuch herhaaldelijk naar
voren; het kan ook beteekenen: zich excuseeren (ter vermijding van ongewenscht contact,
Kittel, Wtbch., Beza, etc).
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wezen, en men roept dan ‘ja’, dán pas vinden wij, dat de dingen verkeerd gaan.
Apert óngeloof, een uitgesproken ketterij, een ingaan tegen het autoritair
vastgestelde, dáár begint bij ons vaak de zonde pas.
Maar Christus zegt iets anders, hier. En wat Hij spreekt, is zeer beschamend: het
woelt overal onzen bodem op.
Bij Hém begint het kwaad reeds, als men zijn ‘ja’ en ‘neen’ onttrekt aan de ‘zône’
van het absolute. Ons ‘ja’ en ons ‘neen’, ze mógen daar niet buiten willen liggen;
bewering en ontkenning, toezegging en ontzegging, moeten permanent op zulk een
niveau staan, dat men er niet meer bóven uit kan komen. Wie over zijn ‘ja’ en ‘neen’,
eer hij begint te spreken, heeft gebroed in worsteling met God, die behoeft niet hard
te roepen, en behoeft ook niet met eeden te ‘werken’, want hij tracht te verkeeren
met den Auteur van het eerste gebod; hij zoekt in ‘ja’ en ‘neen’ de spanning te
leggen, bij hem gewerkt door de groote Tegenwoordigheid. De zonde is niet in de
eerste plaats, dat een belofte gebróken wordt, maar, dat men den handel van geloften
doen en geloften schenden opzet buiten de tegenwoordigheid Gods. Dáár begint
het kwaad. De feitelijke normgeving voor het elkaar ontmoeten in verkondiging en
belofte geschiedt dan naar de bij onderlinge afspraak alleen naar de behoefte
getroffen regeling van het straatverkeer in de groote stad: er moeten geen
ongelukken gebeuren, die ons met ónze politie in conflict brengen, of die onzen
wederzijdschen supervisiedienst stóren. Maar aan het wandelen-met-God is niet
gedacht bij instelling en instrueering van onze verkeerspolitie. De mensch regelt
zijn verkeer naar - den mensch. Maar in de stad der menschen moet het verkeer
zich richten naar den opgeheven arm van God. De tweede tafel der wet is van de
eerste geen oogenblik te scheiden. De zonde, zoo wil Christus zeggen, begint niet
dán pas, wanneer een ketterij indruischt tégen de rechtzinnigheid, maar zij is dán
reeds chronisch, wanneer men het pleit van orthodoxie en heterodoxie, van ‘ja’ en
‘neen’, losmaakt van het ‘staan voor God’. Niet pas de ketter is zondaar, maar reeds
de orthodoxe, die niet ‘gespannen’ staat voor God. Die laatste is de eerste overtreder
in Gods huis: alle zonde van den éérstgenoemde begón met de zonde van den
laatstgenoemde. Farizeërs speuren naar ketterijen, en ze doen wèl; maar als ze
vergeten, hun waarheids- en leugenprocedure op te zetten voor Gods forum, dan
hebben zij bij voorbaat de lucht bedorven voor hun gunstelingen zoowel als voor
hun verworpelingen. Dát is de
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eerste en de groote ketterij, de haeresie van het hart, waarvan de uitgangen des
levens zijn.
Zóó sprekende heeft Christus den eed als incidenteele acte buiten werking gesteld,
voor zoover het de vrije onderlinge oefening van gemeenschap van de burgers van
het rijk der hemelen betreft. Het was de worsteling van den Messias, om zijn volk
weer op te tillen naar het niveau der theocratie; het was het warm stoken van den
vloer, waarop hun voeten stonden.
Aan dit zijn eigen woord is Christus zelf getrouw geweest.
Hij heeft zijn woorden gezegd onder de open zon, recht naar God gekeerd. Hij
kende geen apart woordenboek voor plechtige gelegenheden, teneinde dan verder
in ‘normale’ oogenblikken te spreken in een of ander los jargon. Doch Hij heeft al
zijn woorden gemaakt tot hoorbare reactie op de onzichtbare praesentie Gods. Zijn
situaties waren voor Hém altijd Situaties.
Dus waren al zijn woorden eeden, zonder dat Hij zijnerzijds daarvan de ‘vormen’
zocht. Nimmer legde Hij in bestudeerd gebaar de hand op den bijbel voor een rede
of verbintenis. Want de bijbel is in zijn hart en spreekt uit zijn mond. Zelfs groeit die
bijbel in en met het spreken van zijn mond. Converseerend met ons, converseert
Hij met God, en brengt en houdt de conversatie tusschen God en ons in 't aanzijn.
Hij bezweert zich elk oogenblik in gedachte; dus heeft Hij de formule nooit noodig.
Hij is altijd in eeden, omdat Hij ook altijd in Eden is. Hij ‘stelt’ zich voortdurend ‘in’
op het paradijs, al is Hij in de woestijn.
Nú zien we pas, hóezeer Kajáfas Hem vernederd heeft, door van Hém een eed te
vergen. Dat was in feite geen loochening van de ‘Christus-idee’, dat arme ding, doch
verloochening van Jezus Christus, den Concreten Menschenzoon. De consequentie
van de loochening eener mógelijke personeele unie van goddelijke en menschelijke
natuur, en dan zéker bij Hém.
Nu kón dié rechter Hem niet anders dan veroordeelen. Hij struikelde juist op zijn
‘béste’ moment: toen hij den eed ging vragen. Geen spuwen, slaan, en stompen
was zóó mis, als juist de eisch: zweer mij bij God. Als Messias heeft Christus de
bergrede gegeven: fundamenteele bediening des Woords aangaande de ‘stoicheia’,
het a b c van 't spreken coram Deo. Maar hier in het Sanhedrin, waar God zelf Hem
plaatst tegenover de theocratische overheid, voelt men zich thuis, ‘chez soi’, maar
niet bij
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God, coram Deo. Ter plaatse van het gericht, aldaar is eerst de God-loosheid en
van daar straks de goddeloosheid.
Dat God den Zoon aan zúlk een overheid prijsgeeft, is voor den Auteur der
bergrede een ongekende smart geweest. Hij, die niet noodig heeft bezworen te
worden, wordt nu bezworen. Dit was het dieptepunt voor Hem in 't Sanhedrin.
Stél eens, dat Kajàfas naar dezen Christus had geluisterd in voorname rust; droom
dan eens éven, dat men Hem om zijn door hen gevergden eed als Messias erkend
had, dat Hem al de vuistslagen gespaard gebleven waren, dat men gezegd had:
welnu, Gij zijt dan de Messias, en om Uws eeds wil gelooven wij het, laat ons nu
samen eens gaan spreken over ‘Davids’ en ‘Levi's’ en Israëls toekomst, - óók dan
ware de Zoon van God beleedigd geweest, en zwaar verdrukt. Oók dan had men,
door den eisch van den eed te stellen, principieel miskend, dat Hij altijd in eeden
was geweest. Elke ‘beraadslaging’ van zulk een gezelschap met Gods Christus op
dezen grondslag, zou in den wortel miskenning zijn gebleven, ongehoorzaamheid,
15)
ongeloof .

Niettemin heeft Christus den eed gehoorzaam afgelegd.
Niet alleen bracht Hem daartoe de van God gestelde eisch van onderwerping
aan de overheid, maar ook zijn eigen directe messiaansche wil.
Wat het eerste betreft, in het Sanhedrin ontmoette Hij nú nog de overheid, de
rechtbank in zaken van theocratie. Dus brengt Hij den eed; want deze is nu niet in
strijd met het recht van God. De zonde is bij de rechters, niet bij Hem. Toen de
overheid het recht schond, toén heeft Hij geweigerd, daarin haar te volgen. Zijn
stilzwijgen was veroordeeling. Hij liet de overheid niet toe, de door Hem zelf
geplaveide openbaringswegen op te breken; denk aan zijn masjaal. Maar nu zij
Hem een eed oplegt, die Hem gelegenheid geeft de goede belijdenis van zijn
Personeele Unie als de Immanuël af te leggen in een oogenblik, waarin het
theocratische moderamen zegt: voor ditmaal, denk eraan, God is

15)

De zonde van ongeloof kan het sterkst worden bestraft, als men den tekst ontleedt van Kajáfas:
ik bezweer u. Ter sprake komt dan in de lijn van het bovenstaande het verschil tusschen de
eeden, die God zweert bij zichzelf, om onzer zwakheid wil (dus krachtens eigen wil,
Hebreërbrief) én de eeden, die wij onzerzijds van Hem vragen, ons ‘sterk makende’ tegen
Hem. (Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt). Ook het vrágen van
teekenen, het begeeren van zekerheid buiten het Woord om, komt zoo in het rechte licht te
staan. - Over ‘David’ en ‘Levi’: Jer. 33:17-22.
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tegenwoordig, nú is Hij bereid. Eindelijk staat Hij op de eenige plaats, waar Hij ook
zelf wil staan, onder de pressie van Gods alomtegenwoordigheid. En door zijn
spreken en zwijgen alzóó te verdeelen, gelijk Hij hééft gedaan, kan Hij het Sanhedrin
de eenvoudigheidskennis leeren. En tot een val en opstanding worden, óók in het
Sanhedrin; in dezen stal zijn schapen nog, al verscheuren ze den Herder. Als déze
aangeklaagde alleen tot spreken te brengen is, wanneer de eed tusschen hem en
den rechter komt te liggen, dan spreekt Hij daarmee uit, dat de rest van den handel
geschied is buiten het gezicht op God.
Doch ook om zich zelf en om zijn messiaansche ambt wil Christus nu wel zweren.
Eindelijk heeft Kajáfas de ééne vraag gesteld, waar het op áánkomt in de heele
wereld. Niet langer is het de vraag, of Jezus soms een voorlooper is in den
messiaanschen drom, een mogelijkheid, die ook de Dooper eens onder de oogen
zag (Matth. 11:3). En ook is het nu niet meer de vraag, of Hij mogelijk toch nog een
behoorlijk figuur zou kunnen maken in de beeldengalerij van profeten en
messiaansche typen. Neen, de vraag luidt, of Hij de eenige Messias is. Is het waar,
Nazarener, dat met u de einden van de eeuwen op ons zijn gekomen? Dat gij de
tijden consummeert? Dat God ‘voortijds door de profeten, nu in deze laatste tijden
tot ons heeft gesproken door u?’ Zijt gij de Zoon?
Indien Christus nu gezwegen had, zou Hij verraad hebben gepleegd aan zich zelf
in al zijn qualiteiten; en aan de wereld, die Hem ter redding werd opgedragen; en
vooral aan God, die Hem zond.
Maar zulk verraad is Hem vreemd. Hij zwoer te allen dage, zonder stemverheffing.
Ook in den nacht, die de ure was der duisternis. Dat wil nu zeggen: Hij zag God
zitten in den voorzittersstoel. Gód zei tot Hem: zweer van en om en uit de Personeele
Unie.
Toen zwoer Hij van de Unie: ik zie achter Kajáfas mijn God, gij hebt in Mij uw God
te zien.
En die daad werd nu om feit én inhoud de doorbraak van den cirkel, dien de
Prediker beklaagde. Met het feit van dat zweren van dezen éénen rechten eed
waren de einden der eeuwen op Kajáfas gekomen: men kón nu niet meer van het
Dogma zich ontdoen: het artikel van de Personeele Unie móest nu in de Acta komen.
De groote Jona meldt zich: ik heb mij nooit verstoken voor mijn God. Nu brengt Hij
de volheid des tijds tot de vol-

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

144
drágenheid: het ja of neen van Israël zal na dit uur niet niet-beslissend kunnen
wezen.
Hun ja en neen blééf contra 't zijne. Zij bleven wat ze waren: zijn ‘qategorin’
(verklagers-onder-eede) voor God.
Doch Hij bezwoer, dat Hij ‘Synegor’ wilde zijn voor al de armen, die van dezen
Patronus cliënt willen wezen. Hij heeft het zóó geschikt, dat de herders met Hem
móesten treden ‘voor God’. Daar zwoer Hij: Ik bén de Herder. Zij zwoeren: wij zijn
de herders. Hij móest de schapen toen wel in protectie nemen door ze af te scheiden
van de kwade herders. Hij zwoer, - nu zal de maat der zonde worden volgemaakt,
en het eindgericht zijn ‘kairos’ vinden. Hij zwoer, want de ongerechtigheid der
Amorieten was tot nu toe niet volkomen (Genesis 15:16); van nu aan is die der
Hebreën vol. Hun vader wás een Amoriet (Ezech. 16:3).
Hij sprak twee kleine woorden maar, eenvoudig als ja en neen: ‘gij hebt het gezegd.’
Maar die twee simpele woorden hadden óók volgens joodsche beschouwing in
dit verband de kracht van den eed. Door antwoord te geven op de vordering van
den eed, aanvaardde Christus die vordering zelf, en zwoer dus nu, dat Hij Gods
Zoon was.
Dit is dan ook geweest de laatste en volgroeide profetische ambtsvervulling van
Christus in vernedering ten aanzien van de oversten zijns volks. In het hoogste uur
grijpt Hij nu in den hoogsten raad naar 't hoogste woord, en zoo belijdt Hij nu God
met en in zich zelf. Men heeft de procedure geopend met te vragen naar zijn
discipelen en zijn leer, zijn invloed en zijn prediking. Thans wordt gevraagd naar
zijn wezen. Die vraag brengt de beslissing. De vicieuze cirkel, die is nu door broken
door den lumineuzen cirkel. Want wel zwoer Jezus Christus - knechtelijk - bij God.
Maar krachtens de Personeele Unie, die trouwens werd bezworen, was Hij één met
God. Hij zwoer dus eigenlijk ook bij zichzelven. De cirkelgang van den Eenvoudige
is dat: God appelleert aan God. Wat zou Hij anders kunnen doen? Het simpelste is
het geweldigste. God zweert bij God, wat heb ik nu eigenlijk nog te beweren in de
wereld? Wat is redelijker dan erkenning van volstrekt gezag?
Niemand trok de schoenen van de voeten: men zag geen brandenden
braambosch. Niettemin was hier een uur van hooger beteekenis, dan dat andere,
waarin Mozes Jahweh ontmoette.
Toen heeft God ook gezegd, wat wel zijn naam is; en de ge-
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weldigste naam koos toen voor zich den vorm van den simpelsten volzin: ik ben,
die ik ben. Kan het eenvoudiger? Wat ter wereld zal God anders zeggen? Hij is, die
Hij is; en nu is alles uit. ‘Gij hebt het gezegd.’
Doe tòch de schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilig
land. God heeft met menschentong bij God gezworen, die eed is in geen vreemde
taal gesproken. Hij is, die Hij is. En nu die vreeselijke naam in de wereld is geworpen,
nu rukken de plagen aan over Egypte, nu wordt Israël uitgeleid, nu staan wij allen
voor onze Roode Zee, en voor de glazen zee, met vuur gemengd.
Gij hebt het gezegd - het knetterde op hetzelfde oogenblik in den hemel. De
engelen sloegen achteruit, de zaligen hielden van zuchten op.
Want Hij heeft het gezegd. De eed is tusschen Hem en mij. Wás zijn ‘admissie’
wel ‘partieel’? O neen, in dezen eenvoud is geen ‘compositie’ van ‘geheel’ en ‘deelen’.
16)
Hier zijn ‘stoicheia’ ,
En dus heeft Hij ons allen in zijn kielzog meegetrokken. Zijn eed was niet die van
17)
een getuigenis, maar van de ééne Getuigenis, den joden een ergernis, den grieken
een dwaasheid. Hij heeft gezworen, onder de ‘qategorin’: Ik ben de Synegor. Wie
na dezen eed Hem niet vertrouwt, die heeft Hem positief gehoond. Het is geen
blasphemie, doch iets anders: onze Advocaat meldt zich bij de balie en de Balie:
de Personeele Unie legt zich ten grondslag aan de charismatische, van Hem met
óns. Hij is beeedigd, onze Advocaat: en God wist wel, dat wij zondaars waren, toen
Hij dezen Synegor den beroepseed in zijne hand heeft af doen leggen. Den
elementairen eed, schrikkelijk wegens zijn eenvoudigheid. Vader heeft het gezegd.
Gij hebt het gezegd. ∗

16)
17)

Vgl. bl. 141; en o.a. H. Diels, Elementum, 1899, en G. Vos, The Pauline Eschatology, Princeton,
N.J., 1930, 282/3.
Vgl. J.R. Cramer, Constitutiones de Primitivis R. Mosis F. Maimonis, Lugd. Bat., 1702, 47.
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Hoofdstuk VII
Christus, van bekentenis voortschrijdend tot belijdenis
Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: van nu
aan zult gij zien den Zoon des menschen, zittende ter rechterhand der
kracht Gods, en komende op de wolken des hemels.
Matth. 26:64.
CHRISTUS' spreken en zwijgen voor den kerkelijken rechter werd, gelijk wij zagen,
door Hem afgewogen naar het gebod. Van zwijgen kwam Hij tot spreken. Dat spreken
had eerst den vorm eener afgeperste bekentenis. Thans geeft Hij aan deze een
expliceerende aanvulling: Hij gaat souverein van bekentenis over in belijdenis.
Bekentenis en belijdenis, men kan de woorden nauwelijks uit elkaar houden, noch
in de kerkelijke, noch in een andere taal. Pogingen tot een eenigszins scherpe
grensscheiding tusschen beide begrippen zijn in de woordenboeken vaak
ondernomen; en een gedétailleerde biechtpractijk weet er nog wel wat meer van.
Maar zélfs háár woordenboeken weten de woorden niet uit elkaar te houden. Geen
wonder ook: want de bekentenis van zonde is méde een stuk van de belijdenis van
ons geloof.
Als wij het desondanks ondernemen, hier de woorden tegenover elkaar te plaatsen,
zeggende dat Christus bekentenis omzet in belijdenis, dan meenen we geen gevaar
voor misverstand te moeten duchten.
Onder bekentenis toch laat zich gereedelijk verstaan een woord van toestemming
eener ons aangewreven of toegedichte handeling of qualiteit, zóó, als een ander in
den vorm van vraag, of van bedenking, of beschuldiging zijnerzijds ze geformuleerd
heeft. De ander had daarbij het initiatief. Hij vraagt: is het niet zóó én zóó? Dan zegt
de bekentenis: ja. We geven antwoord op de vraag van den ander; vraagt die te
weinig, dan zéggen we met onze bekentenis óók te weinig. Wij blijven met ons
bekennend ‘ja’ staan binnen de grenzen van de vraag van dien ander.
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Maar bij een belijdenis springt spontaan ónze mond open. Wij zelf trekken de grenzen
van wat er nu naar buiten komt, en in het licht treedt. Wij hebben zelf het initiatief.
In de bekentenis zijn we afhankelijk, we loopen aan den leiband. In de belijdenis
zijn we vrij. De bekentenis is een positie-kiezen tegenover de formuleering van een
ander: het ja zeggen regardeert een oordeel, aanvaardt een praedicaat, dat die
ander als mogelijk-juist en als misschien ons passend opwierp: we ontmoeten hem
daar waar hij ons hebben wil. In de belijdenis worden we zelf fonteinen: wij spuiten
en spuien, en de ander moet maar weten, hoe hij erop reageeren zal. In de
bekentenis zijn we object, in de belijdenis subject van de ontmoeting met ‘den ander’.
Nu, de Christus was zóó diep vernederd dat een man-van-Levi Hem kon vórderen
op een eed. Toen móest Hij bekennen. En Hij deed het. De priester gebruikte de
1)
officieele formule voor de eedvordering , de Groote Apostel moest dezen ‘gewitten
wand’ nú wel antwoorden.
Maar we zagen het reeds: de formuleering van de vraag wás tóch al beheerscht
door den in geding gebrachten masjaal. Bovendien: de Schriften waren den
hoogepriester bekend; en ook op wie ze ‘onder een deksel’ leest oefenen ze invloed.
Dat wil zeggen: het initiatief was toch al voor wat de formuleering van het onderwerp
van den eed betreft, aan God en aan den Christus zelf geweest. Temeer daarom
opent Hij nu den mond, om zijn vrijheid aanstonds te hernemen. De eed was niet
2)
meer ongedaan te maken . Maar dat wilde Hij, die hem zwoer, ook niet: had Hij niet
zelf den president ertoe gedwongen, met Hem in de eedkamer te gaan? Niemand
zal ooit tot Christus kunnen zeggen: ‘mufar lak’, met dien eed hebt gij nu verder niet
3)
meer te doen . Hij

1)
2)

3)

Epstein, a.w. Sanhedrin, I, 139.
Epstein, a.w., Seder Nashim IV (Kethuboth II) 468: (in verband met Joz. 9:18): the oath could
not be annulled because it was taken in public. - En: p. 448: The Holy One, blessed be He,
said, ʿIf he ever had an oath of his annulled (noot: ʿto ask a competent authority for absolution
from an oath or a vowʾ) he must return (noot: His present oath can also be annulled). Over
‘annihilare’ G. Vos, a.w. 295.
I. Epstein, Seder Nezikin III, Baba Bathra, I, London, 1935, p. 293: When I came before the
Rabbis, they said unto me: ʿEvery Abba is an ass and every Bar Hana is a fool. You should
have said, Mufar lak' (noot: = thy oath, or vow, is void, a formula used by an authorised person
for remitting vows and oaths). He (noot: Rabbah b. Bar Hana), however, thought that perhaps
it was the oath in connection with the Flood (noot: That oath was in favour of mankind. Cf.
Isa. LIV, 9: For as I have sworn that the waters of Noah shall no more go over the earth etc.
Cf. also Gen. IX, 11 ff. And the Rabbis? - If so (noot: if the reference were to the oath of the
Flood); why, ʿwoe is meʾ?
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wordt eraan gehouden, en dat wil Hij zelf ook zoo. Daarom is het, dat Hij nu dadelijk
de sluizen openzet: Hij komt tot ‘de goede belijdenis’ (1 Tim. 6:13), die, naar de
alsdan veranderde ‘gelegenheid des tijds (vgl. blz. 105) in anderen vorm ook voor
Pilatus zal uitgesproken worden.
Die belijdenis mócht niet ontbreken. Want gelijk in Christus' messiaanschen arbeid
de gehoorzaamheid nimmer bloot ‘lijdelijk’ kan of mag wezen, doch de lijdelijke ook
weer altijd met de ‘dadelijke’ gehoorzaamheid heeft saam te gaan, ja
inééngestrengeld er mee te liggen, zoo moet ook hier de bekentenis, die Hem de
passieve rol laat accepteeren, overgaan in belijdenis: waarin Hij actief wordt.
Maar dit niet alleen. Als Hij in de bekentenis de door den president van Levi's
Huis gegeven formuleering aanvaardt, en dan niet meer doet, dan is zijn eed wel
niet valsch, maar toch wel ijdel. En ijdele eeden worden even als de valsche strafbaar
4)
geacht .
Waarom die eed dan ‘ijdel’ wezen zou?
Wel, Kajáfas, Levi's uiterst kind, heeft zoo zijn ‘Christus-begrip’. Het is het zijne.
Bij dat ‘begrip’ ‘Christus’ dénkt hij ook uiteraard ‘het zijne’. En dus: dien naam gebruikt
hij wel, doch dat is niet genoeg. Het komt er maar op aan, wat men daarbij denkt,
wat men daaronder gelooft, wat men als den inhoud van dien naam aanvaardt. Het
naamwoord (‘Messias’ of ‘Christus’) moet zijn praedicaat ontvangen: denk aan ‘het
deksel’ op het aangezicht, bij 't lezen - juist door Levi - van het Oude Testament.
Een Christus, die ja zegt op een formule van Kajáfas, en niet meteen van zijn kant
aan die formule de goddelijke interpretatie, en aan den Christus-naam den waren
inhoud geeft, verzuimt alsnog in 't laatste uur den dienst des Woords. Maar
Melchizedek laat Levi niet zonder laatste woord afzetten. Hij spreekt dus: en Hij
spreekt niet analytisch (zeggende wat al gezegd wás) doch synthetisch: Hij voegt
er iets aan toe. Melchizedek kan Levi

4)

Epstein-Slotki (Seder Mo'ed III, ʿErubin) 150: Rabe made the following exposition: What [are
the allusions] in the Scriptural text, Come, my beloved, let us go forth into the field; let us
lodge in the villages, let us go up early to the vineyards; let us see whether the vine hath
budded, whether the vine-blossom be opened and the pomegranates be in flower; there will
I give thee my love? (noot: Cant. VII, 12 f.) ʿCome, my beloved, let us go forth into the field:
the congregation of Israel spoke before the Holy One, blessed be He: Lord of the universe,
do not judge me as [thou wouldst] those who reside in large towns who indulge in robbery,
in adultery, and in vain and false oaths.
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niet in zijn huis noodigen, Hij is de arrestant van Levi in het huis van Levi. Maar
niettemin zet. Melchizedek brood op tafel. Het brood des levens. Het Woord van
God. De dienst des Woords is na dien verlossenden eed weer vrijgekomen.
In dezen Woorddienst wordt de eed van Christus daarom expliciet gemaakt. Hij
vindt, dat de mensch bij namen alleen niet leven kan, doch bij het Woord, dat van
den mond van God is uitgegaan. God gaf geen namen en geen losse aphorismen,
doch Hij gaf openbaring van zichzelf en van zijn werken in een samenhangend
geheel, van verhaal, van profetie, van leer. En van zóó'n openbaring is de Christus
nu diaken. Dus moet ook Hij den naam Messias inhoud geven, opdat Levi noch met
een impliciet, noch met een valsch geloof naar de sjeool zou gaan. Ook Kajáfas
dient zijn ‘ja’ of ‘neen’ te richten op Gods geopenbaarde werkelijkheid, niet op een
joodsche utopische idee, al of niet gehypostaseerd in een ‘persoonlijk’ gedachten
Messias.
Hoor dus wat Christus-Melchizedek tot Levi zegt: van nu aan zult gij zien den
Zoon des menschen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de
wolken des hemels.
Het eerste, dat hier tot ons doordringt is dit: hier spreekt de Christus over zijn
koningschap, zulks in de taal der oude profetie.
Dat Hij zich nu ging uitdrukken in de taal der profetie, werd in den kring van deze
geleerden aanstonds begrepen. Niet alleen omdat in dit kader de Heiland zich
bedient van den overbekenden naam ‘Zoon des menschen’ (ontleend aan de profetie
van Daniël), maar ook, omdat zij verwáchten mochten, dat de beklaagde, ná die
eedzwering, naar de thora, de leer der vaderen, de Schrift zou beginnen te verwijzen.
Immers, toen de hoogepriester de officieele formule gebruikte: ik bezweer u bij den
levenden God, toen plaatste hij, juist door die toevoeging ‘bij den levenden God’
(en niet bij ‘iets anders’) den Nazarener voor de Tegenwoordigheid van den God
van Israël, en voor de thora (de ‘wet’, de Schrift) waaruit Hij immers aan zijn volk
5)
bekend is . Welnu, door ‘de

5)

[If he said] ‘I adjure you’; ‘I command you’; ‘I bind you’; they are liable [noot: If he uses any
of these forms when adjuring the witnesses, they are liable, if they deny knowledge of
testimony]. ‘By Heaven and earth!’: they are exempt. ‘By Alef Daleth’ (noot: If he adjures them
by the Name Adonai); ‘by Yod He’ (noot: The Tetragrammaton); ‘by Shaddai’ (noot: the
Almigthy); ‘by Zebaoth’; ‘by the Merciful and Gracious One’; ‘by the Long Suffering One’; ‘by
the One Abounding in Kindness’; or by any of the substitutes [for the Name]: they are liable
(Shebu'oth, 202/3) (vgl. bl. 204/5). Shebu'oth, 203: ʿI adjure youʾ what does he mean? - Rab
Judah said: Thus he means: ʿI adjure you by the oath stated in the Torah'; ʿI command you
by the command stated in the Torah'; (noot: using forms of adjuration mentioned in Scripture).
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handschoen op te nemen’, door te spreken: ‘gij hebt het gezegd’, of ‘amen’, of
‘voorwaar’, had de Christus ook zijnerzijds beleden, de confrontatie met ‘Alef Daleth’
(Adonai, naam voor ‘God’), ja, met ‘Jod Hé’ (Jahwe, naam voor den ‘Bondsgod’) te
6)
aanvaarden . De eed was nu als bijbelsche eed ook zijnerzijds aanvaard. En dan
kon men verwáchten, dat na de bekentenis een belijdenis zou volgen: nu zal de
Arrestant de Tora laten spreken - op zijn manier. Hoor maar, hoe forsch die inzet
is: Ik zeg u: nu komt los, wat Daniël gesproken heeft: die profeet, die van den
Menschenzoon ons volk heeft leeren spreken.
Ja, zij doorzagen de situatie meteen: een man, die een masjaal durft spreken,
stelt zich reeds daarin aan als een profeet; de masjaal is immers typische
profetenspraak? Ze overzien den toestand: de hoogepriester heeft den zwijger den
mond opengebroken. Die masjaal van ‘hem’, wat wás hij er zuinig op. Het bleek,
dat hij niet nóg eens op een schrijftafeltje in besloten zitting den tekst ervan ter griffie
wilde deponeeren. Hij had, vond hij, hem op de publieke tafel, het stedelijk
7)
aanplakbord, van het tempelplein, geschreven , en dát docht hem genoeg. Maar
toen die eed werd opgelegd, toen moest hij eindelijk wel spreken. Het werd een
zware eed, één van de groep der meest imposante: een eed-vaneersten-graad. Nu,
na zóó'n biecht, na zóó'n bekentenis (‘ik houd mij voor Messias!’) moest de thora
open en op tafel: men krijgt, na de apologie voor Annas, nu zeker een tweede
apologie voor Kajáfas. Die eerste was voorloopig, en bleef formeel: een verwijzing
naar de sfeer, waarin men spreken moest met ‘hem daar’. Die tweede echter zal
zijn definitieve, zijn laatste woord zijn: Hij zal nu zelf de Schriften moeten openslaan,
en zeggen moeten, den vinger bij een tekst: kijk, daar is nu het fijne puntje: de

6)

7)

Samuël said: He who responds ‘Amen’ after an oath - it is as if he uttered the oath with his
own mouth, for it is written: And the woman shall say, Amen, Amen (noot: Num. V, 22: the
previous verse states that the priest shall cause the woman to swear; but the priest himself
pronounces the oath, and the woman merely responds, ‘Amen’) (het gaat hier over ‘the oath
of utterance’). - Epstein, Seder Nezikin VIII, Shebu'oth, London, 1935, p. 162. That responding
‘Amen’ to an oath is like uttering an oath oneself, as Samuel states (163, noot 7). Vgl. p. 164,
210 (R. Jose b. Hanina said: ‘Amen’ implies oath, acceptance of words, and confirmation of
words), 215-217, 304-307. Over de beteekenis van ‘Amen-zeggen’ ook: Seder Nashim VIII
(Kiddúshin) 131.
Vgl. Habakuk (begin van hoofdstuk 2), Jesaja (begin van hoofdstuk 8).
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matèrie van mijn zaak; daar en daar staat het woord, waarop ik mij beroep: het staat
er zoo en zoo. Houdt stil, laat ons eens hooren, of zijn confessie komt, en hoe ze
luidt. Houdt stil: de profeet zal zich nu nader gaan verklaren.
Dat ze den geboeiden man daar voor zich als profeet-in-eigenoogen bezien en
taxeeren, dat blijkt ook achteraf. En wel uit de manier, waarop zij stráks met Hem
den spot gaan drijven. Wanneer na Christus' dienst des Woords uit Daniël 7:13 het
Sanhedrin den prediker bepaald begint te hónen, en Joden kúnnen dat, denk aan
Jesaja (28:8-13), dan is het thema van den spot dier sanhedristen toch weer een
ánder, dan wanneer nog later voor Pilatus gelijke hoon den Christus wondt. Hier
voor het Sanhedrin wordt het juist het profetisch ambt, waarmee de spot gedreven
wordt. Voor Pilatus' soldaten wordt Hij als kóning bespot: denk maar aan rietstok,
doornenkroon en karikatuurmantel. Zeker, ook wel het koningschap van den
Nazarener wordt door de sanhedristen ‘in de maling genomen’: straks gaan ze
spuwen en slaan, alsof zij willen zeggen: is dit soms ‘van nu aan’ uw opvaart met
en tot den Gezegende, Alef Daleth, is dit uw aandeel in de glorie van Jod Hé?
Niettemin, wat in hun hoon domineert, dat is Christus' profetisch ambt. Zij grijnzen:
‘profeteer ons, Christus, wie het is die U geslagen heeft; een ziener kent zijn
menschen toch?’ Hoe duivelsch die spotternij ook zijn mag, zij heeft althans één
‘verdienste’; zij toont, dat Israëls leidslieden begrepen hebben, dat Christus profetisch
stond in den raad der sanhedristen. Als Hij nu zegt, dat Hij als de Menschenzoon
zal binnentreden in de wolk van de sjechina, de heerlijkheid van ‘Jod Hé’, den God
van Israël, en in Diens glorie deelen, dan legt Hij een profetie uit, die van ouds
gegeven was; Hij doet dat naar zijn recht van eersten en uitersten uitlegger van de
Schriften; Hij appliceert dit woord van ‘Christus’ op zich zelf, dien ‘Jezus’, en zegt:
heden wordt deze profetie voor uwe oogen vervuld.
De profetie, waarnaar Hij wijst, is die van Daniël 7:13. Wie dit vers in zijn verband
leest, ziet dezelfde lijn daar liggen, als in onze voorgaande hoofdstukken telkens
aangewezen is: wij hooren n.l. Daniël zingen van de overwinning, die de
heilsgeschiedenis zal nemen over den vicieuzen cirkel van het tot zijn zelfbevrijding
incompetente wereldleven. Wij hooren Daniël spreken van een doorbraak. Er komt
een doorbraak van het messiaansche rijk; genadig breekt het in de wereld in, om
door haar machteloosheid heen te breken. - - -
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Het zevende hoofdstuk der profetie van Daniël bevat een droomgezicht, dat de
profeet ontving in het eerste jaar van Belsazar, koning van Babel. In handen van
8)
Belsazar waren, nadat zijn koninklijke vader in ballingschap gegaan was, de teugels
van het bewind over het babylonisch wereldrijk gelegd; en - in het eerste jaar nu
van het tijdperk, door dezen nieuwen zonsopgang ingeleid, neemt God den geest
van Daniël in beslag, en toont hem den wonderbaren gang van de verschuiving èn
òpschuiving der bij de oecumenische wereldpolitiek betrokken machten. Lijkt Daniëls
God, de Eeuwige, de Oude-van-dagen, Jod Hé, en lijkt zijn volk, het gedeukte en
verstrooide Israël, van dit oecumenisch politiek bedrijf voor goed uitgeschakeld?
En schijnt de messiaansche verwachting, gevoed en geleid door alle profeten, niet
meer dan een ijdele droom te zijn geweest? Maar dan zal de Geest der profetie
Daniël wel beter onderrichten: al die successief opstuwende wereldmachten zijn
stuk voor stuk toch onderworpen aan den wil van Israëls God, die in den Messias
toch tot zijn erfdeel op weg is. Ziedaar de kern van het gezicht van den profeet.
Daniël is dan ook door dat grootsch visioen zeer vertroost. Hoe zwaar had hij
geleden, juist onder den aanblik van al die machtsconcentraties bij het heidendom.
Het thema van het boek De Prediker werd hem dagelijks voorgezongen, en het
levende heden zelf zorgde er wel voor, dat het in zijn geest fugatisch werd uitgewerkt.
IJdelheid der ijdelheden, al wat beneden is! IJdelheid der ijdelheden, hoort ge van
boven de ruïnes der eeuwen den geest van Salomo alzoo niet klagen? Rachel
beweent bij de intrede der ballingschap haar kinderen, en wil niet vertroost wezen.
En Salomo beweent bij den voortduur der ballingschap zijn helden en wil niet
vertroost zijn - want ze zijn niet meer. Wat is van Salomo gebleven? Salomo's
krachtig rijk, het is vernietigd. De heiden, die in Salomo's dagen eerbiedig opzag
naar Israëls grooten koning, had thans zich óp dat rijk van Salomo geworpen, de
kracht ervan gebroken, zijn sieraad opgesmolten. De króón gebroken, de kráns
verdord.
En toch, geen nood.
Met den dooden Salomo van gisteren kan een levend profeet van heden niet
blijven weenen.

8)

Wij volgen hier, zonder tot zelfstandig onderzoek c.q. controle (in de ingewikkelde
chronologische dateeringskwestie) een poging te wagen, de constructie van Dr G.Ch. Aalders,
K.V. op Daniël, Kampen, 1928.
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Hij mag den dag van morgen zien rijzen! God toont hem, hoe dit proces van ‘opgaan,
blinken en verzinken’ voor het Huis en voor het rijk van David-Salomo gestuit wordt:
zulk een proces, als naar een ‘natuurwet’ heet te verloopen, was het trouwens nooit
geweest. En is de Heere al niet bezig, de pionnen op het schaakbord van de
wereldpolitiek te verschuiven? Let op, - nauwelijks is de machthebber, die Israël in
boeien sloeg, van zijn verwoestend werk teruggekeerd, of hij gaat zelf in ballingschap.
Dit eerste jaar van Belsazar's regeering heeft op scherpe wijze de ijdelheid van den
cultuurgang der heidenen gedemonstreerd. Maar Abrahams zaad blijft leven: de
lamp van David gaat niet uit. De toekomst is voor den Messias.
En nú ontvangt de profeet een visioen, waarin alles, wat hier beneden wriemelt,
in openbaringshistorisch licht komt staan.
Hij ziet vier dieren opstijgen, ‘uit de zee.’ Waarom die zee? Och,
de zee, de zee klotst voort in eindelooze deining; - - zij wischt zichzelve af in eeuwige verreining,
en wendt zich altijd om, en keert weer waar zij vliedt.
Zij drukt zichzelve uit in duizenderlei lijning,
9)
en zingt een eeuwig blij en eeuwig klagend lied .

Ook Daniël, ook Israëls profetie kende de zee als type, figuur, beeld van den niet
door menschenhand geleiden golfslag óók in wereldpolitieken zin. De zee, om niet
te zeggen: de oceaan, dat duister bodemlooze slagveld, waarin de leviathan slaat
naar Hem, die land en oceaan geschapen, en het een in het ander besloten heeft,
is dan een beeld hetzij van den duisteren schoot, waaruit de wereldmachten, de
volkerenwereld opkomen, hetzij van die volkerenwereld zelf.
Uit dien geboorteschoot der wereldmachten, uit de zee dus, ziet Daniël vier niéuwe
dieren opkomen (na Babel en Assur).
Die vier dieren zijn symboien van vier wereldrijken. Dat zijn: ten eerste het
neo-babylonische rijk, ten tweede het medo-perzische rijk, ten derde het
10)
grieksch-macedonische rijk, ten vierde het romeinsche rijk .
Deze nieuwe eenheidsstaten - aldus schouwt Daniël - zullen

9)
10)

Willem Kloos.
Aalders, a.w., vgl. B. Holwerda, ‘De Reformatie’, Goes, 25e jrg., nr 11, bl. 86.
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in vaste orde, en in déze volgorde, verschijnen over de landen. Geen van die vier
kan zijn wereldbestuur consolideeren: een oecumenischen sabbath kan geen der
vier doen lichten over de landen. Geen van de vier vermag de zee tot rust te brengen.
Het eene dier knauwt het andere; de ééne groote bouwt zijn rijk op de ruïnes van
den anderen, ten laatste slokt de vierde alles op.
Daar is in het visioen dat eerste dier: een leeuw met gierenvleugels; zijn vleugels
moet hij weer verliezen, en hij verandert van een viervoeter in een tweevoeter:
treffend beeld voor de verzwakking van de babylonische macht, die wel begon met
vervaarlijke sterkte, doch zienderoogen achteruitsloeg. Het heen-enweer-proces!
Vervolgens dat tweede dier, ‘een beer gelijk.’ Drie half afgekloven ribben van zijn
overweldigden tegenstander zijn nog tusschen zijn vraatzuchtige tanden. Ook deze
geweldenaar echter, hoe lenig hij ook tot den sprong gereed staat, zal de macht
verliezen, en het veld moeten ruimen, om in de sjeool neer te zinken (Jes. 14, Ezech.
32). Wat houdt hij nog in handen? Niets. Het heen-en-weer-proces!
Dan volgt het derde dier: een panter met vier koppen en vier vleugels. Ook dit
veelkoppig monster, dat nog wel vliegen kan, vervalt aan de sjeool; het panterrijk
wordt straks gesplitst en valt uiteen in vieren. Het heen-en-weer-proces!
En eindelijk, daar is het vierde monster, waarin het romeinsche rijk verzinnebeeld
wordt.
Zoodra in Kajáfas' rechtszaal naar de profetie over dat vierde beest ook maar
met den vinger gewezen wordt, gaat iedereen overeind zitten. Dat vierde beest, het
beest uit Rome, wel, daar ligt men heden ónder. Denkt de Nazarener er het zijne
11)
van? Maar de president-van-heden, Kajáfas niet minder. Hij kent zijn bijbel óók!
Hoe weet die oude Daniël dat vierde dier te schilderen! Met geen ander dier kan
men het vergelijken. ‘IJzeren tanden.’ ‘Sterke pooten.’ ‘Tien hoornen.’ Ja, zeker, Kajáfas weet er alles van: Pilatus woont vlakbij, het romeinsche beest zal toeslaan,
als men 't tergt, en ook wel zónder dat, heel onverwachts soms.

11)

Het zou te ver gaan Kajáfas b.v. de exegese Aalders in de schoenen te schuiven. De joodsche
apocalyptische litteratuur, ook de niet door ons erkende, sprak minstens een hartig woordje
mee. Dat hij in Rome's wereldmacht Daniëls vierde beest zag, zou niemand mogen beweren.
Maar dat hij er een manifestatie van de beestelijke macht in zag, schijnt ons onbetwistbaar.
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Hij zelf loopt, in zijn ambt, te broeden over de vraag, hoe men dat (vierde) monster
ooit de baas kan worden. Reeds heeft in den tijd der Makkabeën juist een
12)
priesterfamilie zich met succes tegen de resten van de macht van een ander
‘beest’ verzet, en 't beest-van-Rome toen parmantig onder de oogen durven komen:
13)
de kóningsmacht, scheen die terug te komen onder priesterleiding? Ja, ja, Kajáfas
kent het vreemde beest: ook hij leest Daniël. Toen deze president (blijkens Joh. 11)
‘het voorstel deed, om den Nazarener de boeien aan te leggen, opdat het beest
(van Rome) niet zou toeslaan met zijn klauw, toen verhief zich in hem de (joodsche)
apocalyptiek’ op zijn manier tegen een dreigend gevaar: men moest in bezet gebied
dat (vierde) dier niet ontijdig tarten, dat gaf maar nazareensche ongelukken. Zijn
tijd afwachten, is dat geen wijs parool in bezet gebied?
Daniël, dus! Wel, wil de Nazarener daar naar toe? Meteen komt er spanning in
de zaal: want ook Kajáfas gaf (in alle stilte) zijn ‘epilyse’ van de profetie van Daniël.
Ook in dezen priesterlijken president ‘verhief zich de apocalyptiek met haar droom
14)
van den priester-vórst’ , tegen den gevaarlijken dweper uit Nazareth, en tegen de
idee zelfs van den Priester-Kóning. Wie zal het vierde beest kunnen aanvallen en
overrompelen, op tijd, en ‘met verstand’? Kajáfas denkt: dát moet een
priester-consistorie doen. Maar dan op tijd, als de politieke hemel gunstig is. Ook
Kajáfas gelooft in Daniël, alleen maar - hij doet het op zijn manier. Een tweede
Makkabeëropstand, onder priesterlijke leiding, misschien zal ‘Jod-Hé’ dat middel
eenmaal zegenen, om het vierde beest den dood in te jagen. Wie zal het instrument
zijn van zijn ondergang? Kajáfas' dynastie? Zóó iets ligt in de lijn van rede en
verstand. Maar dan geen Nazarener's concentratie - dat nooit. Er ligt nog steeds
die profetie: het vierde dier, dat zál verdwijnen. Lees Daniël: te midden van zijn tien
hoornen rijst eens een nieuwe, kleine hoorn op, - en die wil groeien. Om daarvoor
ruimte te maken, moeten er van de overige hoornen aanstonds drie worden uitgerukt.
Het heen-en-weer-proces! Wie weet, wanneer en hoe?
Ja, werkelijk, de lucht werd heet in de zaal. Kajáfas - de oude rot - hij heeft de dingen
toch maar goed gezien, toen hij destijds

12)
13)
14)

B. Holwerda, De Priester-Koning in het O.T., Terneuzen, 1946, 23.
B. Holwerda, 23/4.
B. Holwerda, 24. ‘Vorsten’ zijn machthebbers in den staat (geen koningen, maar graag hen
ringeloorend).
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na die historie van dat graf van Lazarus zijn medebroeders toesprak: dit
nazareensche stroovuur moeten wij uittrappen: verzet tegen 't vierde beest is thans
niet aan te raden. Sommigen hebben toen gedacht: dat gaat te ver, en Nikodemus,
raadslid, dorst wel niet op te roeien tégen den stroom, maar was tóch niet tevreden:
hij taxeerde den nazareenschen rabbi anders en welwillender dan de rest (Joh.
3:1-9; 7:50; 19:39). Maar men had hem afgesnauwd: is u soms ook al zoo'n galileër?
Wil men soms 't romeinsche beest met dorschvlegels van een boerenbevolking
prikken? Neen - áls 't Verzet eens bovengronds komt, dan moeten Judeërs,
aristocraten-van-de-metropool, het sein geven voor den V-dag; dag van victorie,
Kajáfas - of een ander uit zijn huis, wie er maar káns krijgt om Daniël's profetie over
het romeinsche beest te vervullen onder priesterlijke leiding met, als blijvende winst,
een priesterlijk bestuur, eer ‘David’, de groote, de nieuwe koning, zich uit
priesterhanden een kroon laat reiken. En nu, heeft, achteraf gezien, Kajáfas geen
gelijk gehad, toen hij den Nazarener rijksgevaarlijk noemde? Hoor nu dien
aangeklaagde daar...ook hij neemt zoowaar den tekst van Daniël in den mond. Hij
zegt, dat hij het is die Israël van onder de beesten uit het visioen van Daniël weg
zal halen. Kajáfas krijgt gelijk: die man daar is rivaal van onzen president, als hoofd
van 't priesterhuis, waarop alle verzetslieden - en die zijn er vele - 't oog geslagen
hebben. Terwijl de priesters zeggen: wij doen het straks, daar zegt de Nazarener:
Ik doe het - en dan dadelijk. VAN NU AAN zult gij 't zien..! Gij zult van nu aan ‘V-Day’
zien, Victorie-dag. Bevrijdingsdag. Ik ben het, van wien Daniël zeide: met hem is 't
lot van 't laatste Beest bezegeld. De dag van zijn verschijning is de dag van den
ondergang van 't residu van al die beestelijke machten.
Ja, dat zag Daniël. God kwam van boven de zeeën aangetogen. Hij nam zijn hoogen
zetel in en liet de boeken openleggen. De dagen van de Beesten waren nu geteld.
En in Messias, in den Zoon des menschen, daagde een nieuwe heerschappij. Al
die beesten verbeeldden slechts een beweeglijk koninkrijk. Men kon het uit zijn
plaats ‘bewegen’. Maar de profeten zien naar boven. Ook Daniël laat zijn oogen
den hemel afzóeken, en zie, daar is het: wij ontvangen een onbeweeglijk koninkrijk.
Op de wolken verschijnt de eeuwige God. Hij stelt zich voor onder het beeld van
een Oude van dagen: Rots der eeuwen. Rustig en hoog verheven
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boven het gewriemel van de volkerenwereld, zit Hij ten troon, niet als een Deus
otiosus, die van de wereld zich niets aantrekt; noch als een ‘Wezen’, dat alleen maar
woont in menschenharten; neen, de God van Daniël heeft met zijn arme volk een
vast verbond gemaakt; en om het tot zijn executie te brengen, legt Hij de hand aan
't roer der universeele geschiedenis. En daartoe laat Hij zich bedienen van zijn Zoon,
die ook ‘des menschen Zoon gelijk is,’ een wezenlijken mensch. Neen, neen, de
hemel heeft niet enkel feest voor zich: hij brengt het naar beneden toe, en zamelt
zijn kinderen van noord en zuiden, uit de graven, en ook uit de diepe zee. En doet
dit door den Menschenzoon, dien Menschencollector. Tusschen den Oude van
dagen daar boven, en het gewoel van de menschen beneden, staat daar die ééne,
die Menschenzoon genoemd wordt. Hij mag naderen voor God, frank en vrij; want
Hij weet zich Gode gelijk; en ook is Hij, als Menschenzoon, den menschen gelijk.
Hij is de Middelaar, Hij is Messias. Hij legt verbintenis tusschen de schatkamer van
winden, die hierboven is, en de schepen op, en de machten in de zee die beneden
is, en waarover die winden uit komen schieten. Hij legt verbintenis in den
Menschenzoon, en nú is 't waar gebleken:
God is geen Koning, op een troon aan 't pralen,
met rond hem, eng'len-stoeten, wijd uit zwierend,
die, diep door gouden loftrompetten gierend,
één enkel ding steeds aan elkaar herhalen.
Daarna, bij hellen klinkslag van cymbalen,
ter rei geschaard, in de ether feesten vierend,
terwijl Zijn hand, des hemels dans bestierend,
het al regeert, tot de allerverste palen. -

Want Hij regeert in den Geliefde, die den beestenkamp beslecht, den storm der
zeebewoners stilt. En daartoe neemt Hij dezen Menschenzoon, kroont Hem met
eere, geeft op zijn hoofd den zegen, legt op zijn hart de hand, en plaatst Hem, niet
in het midden van die engelenreien, opdat Hij centrum zijn zou van een feest
daarboven, doch van een werkzaam, een ultimatief koninkrijk-in-worsteling beneden.
Straks treedt die menschenzoon den kreits van 't volkerenleven binnen, zijn voeten
zetten zich op den van bloed gedrenkten bodem, die nog natrilt van het
oorlogsstampen van die vier vergramde dieren, sticht zich en ons een koninkrijk,
welks autoriteit van boven is, en waarvan
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de bloei ook wel pralen zal voor den Oude van dagen, maar dat niettemin zich op
aarde, onder de menschen, binnen den cirkel van het eertijds ijdele, leege,
machtelooze menschenleven handhaven zal. En zoo zal Hij dat onbeweeglijk rijk
hier stichten, geautoriseerd door den Oude van dagen, dat is: door God. Voorzien
van zijn goddelijken constitutie-brief, zijn lastbrief, treedt Hij op de aarde toe en
ontvangt zijn eer uit alle volken, die voor zijn nieuwe rijk zijn nieuwe menschen Hem
moeten baren.
Terecht is in de kerk dit woord uit Daniël 7:13 steeds erkend als machtige profetie
van den Messias, die iure suo treedt voor God, en tot de wereld komt met een
autoriteit als die van God. Ook de Joden hebben er acht op gegeven en den tekst
15)
als messiaansche voorzegging aangenomen . Hen móest wel boeien de plaats,
waar in de glorie die aanstaande was, ook zij begrepen werden, die in Daniëls
profetie zijn aangeduid met den heerlijken naam: ‘de heiligen des Allerhoogsten,
die het koningschap ontvangen zullen en in bezit zullen nemen tot in eeuwigheid,
ja tot in der eeuwen eeuwigheid’ (vers 18). En onder dit gezelschap nu staat Jezus
Christus recht overeind, en spreekt: heden is deze profetie in uwe ooren vervuld.
Ze hebben hem goed verstaan op 't ééne punt: hij zegt, dat hij ‘het is’. Hij zegt de
bekende formule: ‘ego eimi’, ik ben het: de messiaansche zelfaanduiding. Hij is nog
niet veranderd. Want reeds toen Hij voor de eerste maal in Nazareth predikte, heeft
Hij de profetie, ditmaal van Jesaja, toegepast op zichzelf. En zóó doet Hij thans ook
hier.
Dien eersten keer heeft Hij er allen nadruk op gelegd, dat zijn messiaansche
zending liefelijk was en vertroostend: zachtmoedigen kwam Hij troosten en ellendigen
oprichten.

15)

Engelenspeculatie naar aanleiding van Dan. 7:10: W.O.E. Oesterley, Judaism and Christianity,
vol. I, The Age of Transition, London, New York, 1937, 199; Godsvoorstelling naar Dan. 7:13:
H. Loewe, zelfde werk II (The Contact of Pharisaism with other cultures, 16, noot; over de
exegese van de 4 beesten, H. Junker, en D. Buzy, aangehaald in Béda Rigaux, L'Antéchrist,
Gembloux-Paris, 1932, 156, noot; over het convertibel zijn van de termen ‘menschenzoon’
en ‘Zoon Gods’ (en Messias): Lightfoot, Horae Hebr., Opera II, Roterodami, 1686, 623 b;
voorts C.T. Craig, The Problem of the Messiahship of Jesus, in: E.P. Booth, New Testament
Studies, New York, Nashville, 109; Chr. Schoettgenii, Horae Hebr. et Talmudicae, Dresdae
& Lipsiae, 1733, 233, 1151; Ed. König, Gesch. d. Altt. Rel., Gütersloh, 1915, 592 v., 594 n.;
Strack-Billerbeck, Komm. z. N.T., zie registers, vooral Excurse; over Dan. 7:13, excurs IX in
A. Edersheim, Life and Times, Grand Rapids, 1947, II, 733 v.
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Maar thans, nu Hij, aan 't eind gekomen (ze wéten het nu al), 't profetisch woord op
zich betrekt, en in zichzelf vervuld ziet, thans teekent Hij de geweldigheid van zijn
messiaansche ambtsvervulling: de koningsmacht is bij Hem.
Maar waar is 't priesterambt? Komt dat niet tot zijn recht in dit beslissend uur?
Zeker, - heeft het u niet getroffen, dat Christus twee plaatsen aanhaalt? Uit Dan.
7:13 neemt Hij den titel ‘Menschenzoon’; en ook het komen op de wolken is een
daaraan ontleend motief; het keert onophoudelijk terug in de joodsche litteratuur.
Daarnaast is evenwel een ander element getreden: het zitten ter rechterhand der
kracht Gods. Dat vindt men niet in Daniël; bij hém treedt de Menschenzoon vóór
den Heere; en nu kan de bekleeding met heerschappij in Dan. 7:14 wel worden
uitgelegd als zitten aan Gods rechterhand, maar toch is de uitdrukking zelve niet
daar, doch in Ps. 110:1 te vinden. In Christus' geest verbinden de bijbelplaatsen
zich als vanzelf; geef Hem zijn schakels, Hij maakt er zóó weer een ketting van.
Welnu, het is juist deze psalm, die den Messias ook als Priester teekent. Als
Priester naar de ordening van Melchizedek. En door die beide plaatsen te
combineeren, laat Hij zich duidelijk zien als den Priester-Koning.
En daarmee was de oorlog verklaard aan Kajáfas, den president. De miskende
en verworpen Synegor wordt nu de Qategor: Hij klaagt hen aan bij den Vader. Niet
expressis verbis; dat dit niet noodig is, heeft Hij zelf gezegd, Joh. 5:45. Hij is nog
nooit van plan geweest, iets te zeggen, dat niet al zakelijk in de Schriften stond. Hij
behoefde maar naar ‘Mozes’, 't oud Verbond, te wijzen, en was dan zóó gereed.
Want Mozes schreef ‘over Hem’ (Joh. 5:46); dat beteekent: Hij zelf was 't onderwerp
16)
van Mozes' boek van 't Oude Testament .
Waarom die zelfvertooning als de Priester-Koning een oorlogsverklaring
beteekent?
In feite is dit al gezegd: de Joden hebben uit de profetie dat element van 't
17)
priesterschap uit de profetieën zooveel mogelijk weggeretoucheerd . Ellende-kennis
is niet gewekt; de verdienstelijkheid van de werken van Abrahams zonen is een
dogma:

16)
17)

Meer hierover: K. Schilder, Heid. Catech. II, 1949, Goes. Zie register op Joh. 5, slotverzen.
Edersheim, a.w. I, 167: no room for his priestly office in Rabbinism; Holwerda, a.w. 24/5.
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zij kúnnen niet gelooven (Joh. 5:44) in den bijbelschen zin: de bijbel weet van geen
geloof zonder den hoogepriester, die verzoent uit vrije genade, door zijn bloed, en
niet maar de verzoening proclameert en verder uitwerkt door óns zweet. ‘Merkwaardig
is het, dat de tractaten der rabbijnen pas heel laat Ps. 110 laten spreken van den
Messias. Volgens de oudste ons bekende rabbinistische literatuur had Ps. 110
betrekking op Sem, op Abraham, of nog anderen. Vooral Billerbeck heeft echter
aangetoond, dat de Joden in den Nieuwtestamentischen tijd dezen psalm ongetwijfeld
messiaansch hebben gelezen. Uit fellen haat tegen Christus hebben ze daarna
gedurende eeuwen de messiaansche exegese verworpen, tot die in later tijd onder
den druk der feiten weer naar voren kwam. Volgens de laat-messiaansche
interpretatie nu staat het vast, dat koningsambt en priesterambt altijd gescheiden
zullen blijven; de ambtsunie, waarvan Ps. 110 sprak, bleef voor de rabbijnen een
18)
onoplosbaar raadsel’ .
Dus komt de Christus als Gods Zoon en Exegeet Kajáfas tegenstaan. Want Levi
wil niet bukken voor Melchizedek die zich hier hem praesenteert: wie wil nu gaarne
opstaan van zijn presidentsstoel en tot zijn arrestant gaan zeggen: neem gij dien
stoel; ik ben gevangene van u? Wat Abraham bestond, en in hem vader Levi, dat
zal de zoon van Levi-Abraham van nacht niet doen: hij scheurt zijn kleeren om ‘dien
man’, maar niet zijn hart voor Hem.
Het conflict was lang latent aanwezig; maar heden breekt het uit. Aärons Huis (in
Kajáfas vertegenwoordigd) viel in de oude zonde: machtsvergrooting. ‘Aäron’ zal
den nieuwen David wel verdragen, doch dan als zijn vasal. Hij mag koning zijn als
Levi's ondergeschikte, niet eens als koning zijn superieur. En als Priester nimmer
zijn rivaal. ‘Aäron’ is in den loop der eeuwen ‘sterk geworden, en verlangt niet meer
naar de Davids-Spruit, die op zijn troon ook priester is. Hij denkt niet meer over een
aflossing van zijn taxis (“ordening”) door die van Melchizedek...Men zat met het
raadsel der ambtsunie. De Farizeën bleven immers Christus het antwoord schuldig
op zijn vraag: men wist met Ps. 110 geen raad.’ (Matth. 22:43v.)...‘Men verwacht
den Koning, doch negeert den eed inzake zijn priesterschap. Zij staan vijandig
tegenover de wisseling der priestertaxis. Ze laten nooit de praerogatieven van Aäron
19)
los. Daarom is er bij hen voor Melchizedek geen plaats’ .

18)
19)

Holwerda, a.w. 24/5.
Holwerda, 25.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

161
Een conflict? Noem het vrij een strijd op leven en dood. Hier moet de één den ander
dooden. Kajáfas zal niet wijken voor een Melchizedek: wát ‘nieuwe orde’? Revolutie
is het: sla dit serpent uit Nazareth dood!
Welaan, de hoogepriester uit Melchizedeks orde láát Kajáfas den Nazarener
doodslaan: door te sterven zal Hij zelf zijn priesterambt vervullen, en meteen Kajafas
hebben afgezet. Hier zet de een den ander af; nog nooit heeft een dramatist een
spanning in de handeling kunnen leggen zóó hevig als deze. De Heilige Geest is
dan ook de volstrekte Dramaturg. En aan het opvoeren van het drama tot déze
spanningsintensiteit hebben dan ook alle eeuwen moeten medewerken. De
Priester-Koning tegen den Priester, die een koning alleen als vasal zal dulden. De
krans van doornen krijgt de eerste onder applaus van den tweede: een kroon zij
voor Kajáfas. Maar de doornenkroon wordt krans én kroon. De kroon van Annas
en van Kajáfas ligt morgen op straat, als er een tempelgordijn kapot hangt te waaien
in den wind.
De strijders staan gereed. Het gaat nu dádelijk beginnen. Hoor maar: v a n n u
a a n zult gij den Menschenzoon zien.
V a n n u a a n . Het uur is daar: Hij laat 't zich niet ontglippen.
De profetie gaat op ditzelfde eigen ogenblik in vervulling. De Zoon des menschen
is nu bezig tot zijn diepste diepte te komen; want stuk geslagen worden in den dood,
dat is zijn ambt. Hij, die zijn ambt nu dadelijk bedient zal ook meteen mogen zitten
naast den ‘Oude van dagen’, die Rots der eeuwen. Zal Hij zoo dadelijk sterven want Kajáfas grijpt al naar zijn mantel -, wel, dan zal Hij ook zoo dadelijk verrijzen,
de tempel wordt gebroken, en gebouwd, diréct. Opstaan zal Hij krachtens oude en
nieuwe bevoegdheid. Als Menschenzoon, in gemeenschap met zijn volk en tot hun
zaligheid, zal Hij vrijmoedig de hand leggen op den troon, en den Eeuwige om krans
en kroon vragen.
Van nu aan! In dit woord legt Hij de hand aan den mijlpaal, dien Hij zooeven op
zijn weg bereikt heeft.
Eens heeft Hij 't zóó gezegd: van nu aan zult gij zien de engelen Gods, op- en
afdalende op den Zoon des menschen (Joh. 1:51). Toen stond Hij vóór den langen
weg, die naar beneden voerde.
Thans, nu de diepteweg bijna ten einde toe is afgeloopen, keert Hij zich even om,
en wijst er op, dat Hij nu uitvaart boven alle engelen; de kroondrager treedt vrijmoedig
straks vóór alle engelen uit.
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Van nu aan zult gij het zien.
Toen Christus voor de eerste maal dat zeide, toen was Hij onderworpen aan den
voor zwakken ingestelden engelendienst. Engelen kwamen van boven naar beneden,
en letten op den Zoon des menschen. De menschenzoon kon niet voor Vader treden;
de menschen bonden Hem, al bekenden zij Hem niet. Maar thans wordt alles anders.
Nu zal de Menschenzoon uit eigen macht en bevoegdheid rapport aanknoopen, en
onderhouden met den hemel. Hij zal treden voor zijn God. De kracht Gods zal Hem
niet verslinden. Hij kan Gods kracht wel áán, omdat zij áán Hem is. Zoo zal Hij van
de aarde uit, en in gemeenschap met zijn menschen, rapport met 's Vaders hemel
hebben. En als zoodanig wederkeeren tot de aarde, om zijn Koninkrijk een plaats
te geven; om de volkerenwereld, die maar niet rusten kan, tot rust te brengen in en
door de energieën van het rijk der hemelen; en om gericht te oefenen, en alzoo uit
te komen bij den dag der dagen.
Dit woord van nu aan mag zijn scherpte niet verliezen.
20)
21)
Men heeft er nog al eens moeite mee gehad , wat volkomen te begrijpen is .
Wij gelooven, de varieerende beteekenissen van de uitdrukking het best saam te
vatten in dezen zin: nu aanstonds treedt die en die werking in, tengevolge waarvan
dat en dat resultaat zal verkregen worden. ‘Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den
dood sterven’, dat wil zeggen: aanstonds treedt in het moment der zonde die kracht
Gods in werking, waardoor gij sterven zult. Zoo ook zou hier de beteekenis moeten
zijn: dadelijk, nadat gij aan deze mijn belijdenis de hoogmoedige consequentie
verbonden zult hebben die Levi tegen den priester van de andere ‘ordening’ (van
Melchizedek nl.) in den zin heeft, en mij dus zult verwijzen ten doode, zal die werking
intreden, die

20)

21)

Een voorbeeld: In A. Kuyper's Loci Dogmatiek (niet voor verantwoording van den schrijver),
editie Kampen, V, 115, wordt het woord ‘van nu aan’ uit Openb. 14:13 opgevat als aanduiding
van het moment van Christus' hemelvaart; op bl. 236 daarentegen wordt het genomen als
aanduiding van het oogenblik, ‘als het oordeel, de Rechter te komen staat’; in E Voto II, 220
wordt verzekerd, dat de uitdrukking ‘volstrekt niet op Jezus' opstanding en hemelvaart’
terugslaat, doch op het tijdstip van ‘Babylons val na den engelenzang van het laatste gericht’;
‘van nu aan’, ‘in een apocalyptisch vergezicht gebezigd, is uiteraard geen tijdsbepaling voor
ons’ (221).
Er is verschil tusschen ‘ap arti’ en ‘aparti’ en ook in de laatste schrijfwijze is het accent
verschillend; Westcott-Hort, Greek N.T., Lexicon, geeft aan: voor aparti (for ap arti): henceforth,
Matth. xxiii, 39. xxvi, 29 (Contra, aparti, exactly). Het woord komt voor in Matth. 23:39; 26:29,
64 (Luc. 22:69, apo tou nún); Joh. 1:52; 13:9; 14:7, Openb. 14:13.
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er toe leiden zal, dat gij met eigen oogen zult zien, dat de Menschenzoon van Daniël
zich kan en mag vertoonen als Priester-Koning naar Psalm 110. Dat wil dus zeggen:
dood mij, en Ik zal leven; en dan zóó, dat gij het eenmaal met uw eigen oogen zult
zien. Levi, sla Melchizedek dood; dadelijk zal hij als Phoenix uit de asch rijzen:
dadelijk zal de weg der glorie voor wie trouw zijn ambt bediend heeft, openstaan
voor mij. De man, die in mij zijn mededinger ziet, zal mij als een worm vertreden?
Maar meteen zal hij mij als zijn superieur zien opstaan om hem weg te vagen met
allen, die Melchizedek niet toestonden zijn opdracht te vervullen.
Daarom slaat Christus' woord ‘van nu aan’ niet alleen op den jongsten dag ‘pas’,
en dien alleen, alsof Hij enkel maar het oog had op zijn laatste parousie. En het ziet
ook niet op den paaschdag ‘al’, en dien alleen. Het zegt, dat op paschen ‘al begint’,
wat ‘pas’ op den jongsten dag in voltooiing komt. Ten dage van Adam's eten zal hij
sterven, maar het sterven duurt nog een heelen poos. En ‘ten dage’ van Goeden
Vrijdag zal Kajáfas zien: maar dat zien duurt nog een heelen tijd. Maar het kómt;
het factoren-complex, dat hem dit wonder zal te zien geven, komt zoo dadelijk in
actie. Van nu aan. Van zijn opstanding af aan tot aan zijn wederkomst toe, is er een
doorloopend proces van dat rijksbestel, dat gerichtsoefening is voor wie den
Priester-Koning de tienden niet willen geven.
Zij zullen het zien, ook het Sanhedrin zal het zien, van nu aan zullen zij het zien.
Neen, niet in geloof, en niet als geestelijke menschen. Zij zullen het zien in de
effecten van Christus' uitoefening der regeer-macht, en eenmaal zullen ze Hem zien
in de parousie van den jongsten dag. Het zien van die effecten zal zoo dadelijk
beginnen. Zondagavond zal de stad beven wegens vreemde geruchten over dat
graf van Hem, en over de verschijning van vele ontslapen heiligen aan velen in de
heilige stad. En straks komen de Pinksterstormen en de geestelijke evoluties van
de kerk, en de afbraak van Levi's woon- en werkhuis, en de vestigia - de voetsporen
- van den Menschenzoon zullen in al die feiten het schrift zijn, dat onheil spelt den
ongeloovigen.
Ook hierin laat de Spreker zijn majesteit zien, dat Hij niet zoekt naar eenigen vorm
van ‘bewijs’. Nog soberder is hier zijn zelfgetuigenis, dan toen Hij eens aan den
Dooper de verzekering
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gaf dat Hij waarlijk de Messias is: Hij wees enkel maar, doch met nadruk, op de
teekenen, die Hij gedaan heeft aan blinden, dooven, dooden, armen. Beantwoordde
Hij daarin niet aan de profetische teekening van het messiaansche werk (Matth.
11:5, Jes. 61:1)? Neen - van die wonderteekenen waren ook de leden van het
Sanhedrin niet onkundig gebleven: ze waren trouwens publiek: voor ieder bedoeld.
Maar nu zij, anders dan de Dooper, erop reageeren, nu zullen zij, die niet hooren
wilden, moeten voelen. De Dooper met zijn: Hij moet wassen (in invloed), ik minder
worden, en die tot in het offer van het leven toe het hoofd boog voor zijn Meerdere,
hij is door Christus geëerd met den naam Elia (Matth. 11:14; 17:12; Marc. 9:12).
Maar Levi, die zijn Meerdere niet erkennen wil, zal van nu af aan Hem voelen:
Ambassadeur van God. Hij wijst nu niet meer heen naar wat Hij deed in het verleden:
en legitimeert zich niet met eenig ‘teeken’. Hun huis wordt hun woest gelaten:
want-van-nu-aan-zien, dat kan een privilege zijn (Joh. 1:52). 't Kan ook de pijn van
een executie zijn. Van nu aan zult gij zien - dat woord is strafaanzegging hiér: Hij
bidt nu niet meer voor ‘dit volk’.
Trouwens, hier spreekt Christus anders over zijn toekomst, dan de menschen
vóór een week het hebben gedaan, toen zij Hem als koning inhaalden in de stad
22)
der vaderen. Reeds wezen wij er op , dat ‘de scharen’ Christus toen hebben geëerd,
om de krachten, die Hij gedaan had, met name om die, welke zij ‘gezien’ hadden.
Nu is het waar, dat Christus ook zelf dat element van kracht in zijn profetie laat
komen; men zal Hem immers zien ter rechterhand van de kracht Gods? Alleen maar,
met die ‘kracht’ bedoelt Hij niet zichzelf te eeren, doch zijn Hemelschen Vader te
23)
benoemen . En voorts: als Hij den dag aankondigt als zeer aanstaande, den dag,
waarop Hij zich ziet geplaatst ‘rechts’ van ‘de Kracht’, dan bindt Hij dezen victorie-dag
aan het verdragen van de banden, en straks van 't kruis; zoo brengt Hij het motief
van ‘de ergernis’ in zijn prediking, en maakt ze tastbaar: van nu aan...Zoo aanvaardt
Hij voor zichzelf, wat het volk van

22)
23)

Zie deel I, blz. 139 v., 141 v.
‘Als im Judentum der Gottesname immer mehr zurückgeschoben wurde und dafür
Umschreibungen benutzt wurden, wurde eine dieser Umschreibungen: die Kraft. Jesus
gebraucht diese Umschreibung vor dem Hohen Rat in Jerusalem (Matth. 26:64; Mark. 14:62;
doch vgl. Luk. 22:69, der seinen hellenistischen Lesern den Ausdruck verdeutlicht)...In diesem
Sprachgebrauch liegt keine Hypostasierung des Kraftbegriffes vor, sondern Umschreibung
des Gottesnamens und des göttlichen Ich. - Grundmann in Kittel, Wtbch., II, 298.
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Hem niet wist, noch weten wilde: Hij aanvaardt de vernedering als den weg ter
verhooging. ‘Ik vaar op tot mijnen Vader, van nu aan vaar Ik op. De weg is recht,
het is de kortste weg, dien God kon leggen.’
Zoo is Christus' belijdenis een afwijzing niet alleen van ‘Levi's’ Huis, maar ook
van allen, die zich eronder blijven voegen; een afwijzing niet alleen van zijn
moordenaren, maar ook van zijn hosanna-roepers. Al zijn hosanna-zingers worden
verwezen naar bloed en kruis. Slechts deze zijn de praeambule van een hosanna
in excelsis. Door zijn koningschap te belijden, als uit den dood te werven, verzet Hij
zich tegen de joodsche Messias-verwachting. Zouden de Joden niet lachen om dat
woord: van nu aan? Wat hen betreft, zij zouden dat actueele woord: van nu aan,
slechts willen spreken, wanneer er een sterke was om Rome's poorten te rammeien.
Christus echter laat de poort van Rome zoowel als van Jeruzalem stáán; van
beide poorten laat Hij zelfs de wachters begaan, die Hem willen uitwerpen. Zijn
koningswil wacht op het vonnis van het Sanhedrin en van Pilatus. Achter de wolken
is die Hem rechtvaardigt.
Hij heeft dus niet ‘de poort van Rome’ buiten zijn gezichtskring gelaten. Dat zou Hij
trouwens niet gekund hebben; want nu zijn belijdenis een exegese inhoudt van
psalm 110 én van Daniël 7 kán Hij den context (het ‘verband’) niet hebben
verwaarloosd. Psalm 110 ziet tegenover den Priester-koning de vijanden, en Daniël
7 plaatst tegenover den Menschenzoon de ‘kleine hoorn’, symbool van 't Beest, den
Antichrist. Over psalm 110 sprak Hij reeds eerder, en ook toen ging Hij rechtstreeks
af op het punt, dat heden den proceshandel juist als kerkelijken handel beheerscht
en beheerschen moet: de Priester-Koning! Hij sprak, in een gesprek met de Farizeën:
‘hoe noemt nu David in den Geest den Messias zijnen Heere’? (Matth. 22:43).
‘Natuurlijk’, zoo is terecht opgemerkt, ‘natuurlijk is het exegetisch niet geoorloofd,’
‘het essentieele verschil tusschen David en zijn grooten Zoon’ ‘te verklaren uit het
dogma van de godheid van Christus. De psalm zelf spreekt daarvan geen woord.
Wanneer we nu het essentieele onderscheid uit den psalm zélf willen afleiden,
worden we vanzelf gebracht tot vers 4, tot den onberouwelijken eed: “Gij zijt Priester
in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek”...Dan blijft er slechts één
verklaring over:
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David noemt zijn Zoon zijn Heer, omdat Hij priester zal zijn in der eeuwigheid naar
de ordening van Melchizedek. In de vereeniging van priester- en koningsambt
doorbreekt Davids Zoon den stijl van zijn vader wezenlijk. Zijn priesterschap maakt
24)
Hem tot Davids Heer’ . Maar als dan die psalm den Priester-Koning in deze
ambtelijke eenheid de kerk voor oogen schildert, dan is tevens het karakter bepaald
van de vijandschap, die tegen Hein zich verheft. Die vijanden, welke Jahwe eens
aan zijn voeten legt, zijn vijanden van Hem in zijn ambtelijke unie. Het zijn degenen,
die Hem niet met eigen bloed het heiligdom willen zien binnentreden, en die het
koningschap, het bevel, het ultimatum van de genade (met haar priesterlijken dienst)
niet willen erkennen. Dat wil dus zeggen: zijn vijanden zijn geen ‘nationale’ grootheid,
doch de door de zonde en het ongeloof gevormde tegen-congregatie van den
antichrist. De congregatie, die haar componenten heeft uit de Joden, die hun Messias
verwerpen, benevens de heidenen, die tot het geestelijke Israël zich weigeren te
bekeeren. In dit woord ligt dus uitgedrukt de hoofdgedachte van Rom. 9-11, en van
Openb. 11:8, waar Christus' kruis geplant heet in...Sodom en Egypte. De ‘vijanden’,
in Psalm 110 bedoeld, zijn niet nationalistisch of geografisch - laat staan rassistisch
bepaald: de poorten van Jeruzalem zijn heden aan die van Rome gelijk verklaard.
En daarmee is de ondergang der ‘beesten’ niet gezien als triumf van Israëls natie
boven concurreerende naties, doch als straf over het antichristelijke doen der
‘beesten’.
Niet anders spreekt de Geest door Daniël. Ook van dezen profeet maakte de
Christus eenmaal melding: Matth. 24:15. Hij sloot daarbij zich aan bij het woord van
25)
Daniël 9:27 en 12:11, en 11:31. Daar is sprake van een ‘gruwel’, een ‘verwoester’,
een ‘ontzettenden gruwel’, geplaatst in het heiligdom. Over deze woorden is veel
26)
te doen geweest . Er wordt in gedoeld op den tyran Antiochus Epifanes, die in den
Jeruzalemschen tempel een altaar liet oprichten voor den heidenschen afgod Zeus
Olym-

24)
25)

26)

B. Holwerda, a.w. 13, 14.
Aalders, Daniël, K.V. op 9:27 ziet in Matth. 24:15, Marc. 13:14 geen verwijzing naar Dan.
9:27. Zakelijk is evenwel, juist waar geen letterlijk citaat gegeven wordt, de profetie van Daniël
op dit punt, één geheel, en dus ook wel ‘verwerkt’ te achten.
Duidelijke vermelding van erkende mogelijkheden: Béda Rigaux, a.w. 158/9; zie aldaar ook
over Dan. 8:13 en over de mogelijkheden van vlotter exegese na tekstcritischen arbeid.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

167
pios (anderen denken aan een standbeeld). Deze kerkvervolger, Antiochus Epifanes,
wordt in Dan. 8:9 aangeduid als ‘een kleine hoorn’, verbonden aan een beestkolos,
en rechtstreeks optredende in antichristelijke activiteit. Als dus de Menschenzoon
met eeuwigdurende heerschappij bekleed wordt, dan is daarmee gegeven, dat zijn
heerschappij de antichristelijke macht komt breken. Die wereldmacht wordt dus
opnieuw gezien als antichristelijk. En de Priester-Koning heeft, door méde dit woord
in geding te brengen, zijn strijd, behálve tegen de valsche kerk - die hier haar fatalen
overgang maakt van waar tot valsch - nu óók tegen de ‘wereld’ geopend; over heel
de linie is dus de geschiedenis christologisch bepaald: in de kerk, de valsche kerk,
en de brutale, antichristelijke wereldmacht: er is maar één geschiedenis. Christus'
onbeweeglijk koninkrijk zal aan het tegen elkander instormen van de vier dieren
een einde maken, ze álle supereeren, tot consummatie ze voeren, en zoo breken
door het gericht, dat door den genadedienst geopend wordt. Het geconsummeerde
wereldrijk zal dus ondergaan, niet doordat het rijk van den Menschenzoon op aarde
zich bij de ‘dieren’ aanpast in strijdmanier en in strijdprogram, - maar doordat Hij,
als Menschenzoon, die geestelijke, en eschatologische, kracht ontbindt, die zijn
koninkrijk ter overwinning voert over al wat ‘vleesch’ is. Dit vleeschelijk, wereldsch
bestaan is thans in Rome bezig, zich te tooien met gestolen goud. Ook daarin blijkt
Rome willig erfgenaam van den boedel van den anti-christ, dien uitgegroeiden
‘kleinen hoorn’. De erfgenaam van den kleinen hoorn uit Daniëls profetie zal van
boven af verdelgd worden: de ‘kleine hoorn’ en de ‘kleine scheut’ (Dan. 7:8, Jes.
11:1), de ‘kleine hoorn’ en 't ‘kleine rijsje’, die zijn en blijven twee. De eerste is de
anti-christ; hij kan slechts groeien onder de andere hoornen, en op een
niet-afgeslagen beestenkop. Wél vader, moeder, genealogie. Maar de ‘kleine scheut’,
het ‘kleine rijsje’, dat is de Christus Gods. Hij wordt geboren door het wonder; want
Hij bloeit op uit een wél-afgehouwen tronk, en uit een ‘dorre’ aarde. Zijn bloeien en
verschijnen is ‘uit’ de natuur niet, en ‘uit’ de historie niet. Géén vader, moeder,
genealogie. Reeds in zijn oorsprong is die ‘kleine scheut’ waarborg van de
vernietiging van den ‘kleinen hoorn’. ‘Daarom alzoo wij een onbeweeglijk Koninkrijk
ontvangen, laat ons de genade vasthouden.’ ‘Want nog eenmaal zal Hij bewegen,
niet alleen de aarde, maar ook den hemel.’ ‘Want onze God is een verterend vuur’
- in zijnen Menschenzoon (Hebr. 12:26-29). Dit alles, - van nu

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

168

aan zál het gebeuren. Door verloochening en vernedering heen, komt Christus tot
de glorie van den Menschenzoon, die zich tot subject en tot object stelt van alle
christelijke profetie.
Volledigheid, puntigheid en concrete scherpte waren de kenmerken van Christus'
belijdenis, gesproken voor het Sanhedrin; zij was de weergave van wat Hem de
Vader ‘getoond’ had; en derhalve ook dienst des Woords. En door dezen profetischen
dienst des Woords aangaande den Priester, die ook Koning is, heeft Hij alle ambten
in éénen bediend. Hij heeft harten ‘doen bersten’ (Hand. 5:33; 7:54), maar alle
andere ‘vereenigd’ (Psalm 86:11) tot de vrees van Gods Naam. En hiermee is het
oordeel, gelijk ook de zegen, in de wereld ‘ontbonden’; hun loop is vrij gekomen ten
principale.
Want de cirkelgang van 't menschenleven, waarover we den Prediker zoo
aanhoudend hoorden spreken, werkt - zoolang hij onder Gods bestuur er zijn zal,
remmend, retardeerend in tweeërlei richting. Aan den éénen kant houdt hij de
krachten der ontbinding nog in toom, en retardeert de doorwerking van den vloek,
die om der zonde wille over de wereld kwam. In dit opzicht maakt voor onze
waarneming de continueering van de heen-en-weer-golving van historische
processen den indruk van een zeker uitstel, een oponthoud, van het strafgericht,
dat anders een gevloekte wereld ter helle zou voeren in rechte lijn des doods. In
werkelijkheid, van Gods zijde gezien, staan uiteraard de zaken precies omgekeerd:
omdat God den tijd nog niet een einde stellen wil, daarom laat Hij den aan natuurlijke
ordinanties gebonden cirkelgang van het historisch leven, voorzoover hij daarin op
te merken valt, blijven totdat de ‘werelddruiven’ rijp gestoofd zijn; want dát proces
gaat toch steeds verder. In zóóverre maakt wat wel eens - met een niet doeltreffend
woord - ‘gemeene gratie’ is genoemd op den naïeven ‘waarnemer’ den indruk van
een uitstel van den vollen vloek. In werkelijkheid schept die cirkelgang in het natuurlijk
leven de mogelijkheid voor de toebereiding van de ‘vaten des toorns’ én van ‘die
der ontferming’ voor het steeds verder gaand proces der botsing van de krachten
van slangenzaad en vrouwenzaad.
Aan den anderen kant maakt op gelijke wijze, en dus met noodzaak van eenzelfde
waarschuwing tegen lichtvaardig woordgebruik, die cirkelgang den indruk op ons,
waarnemers, van een uitstel van dát waarachtig, ongebonden léven, dat in rechte
lijn
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opvaart tot God, en tot de volle, onweerhouden zaligheid. Want op óns standpunt
lijkt het wel, als zijn de ommegangen van het tijdelijke leven door Gods verlossingswil
ingeschoven tusschen de eerste zonde en de uit-eindelijke straf. Ze schijnen dan
een moratorium: een uitstel van de straf, met 't doel, dat God met ons zou kunnen
komen tot áf-stel van de straf en doorbraak van genade in den Christus. Die
ommegangen worden zóó lang volgehouden en zullen zóó lang duren, totdat de
arbeid van Gods Geest als Geest-van-Christus, dat is: het ééne doorgaande
27)
christologisch bepaalde werk van den ‘dag des Heeren’ voltooid zal zijn. En daarna
zal de finale van den ‘dag des Heeren’ het nieuwe leven, dat nu nog zijn verborgen
krachten niet ten volle kan ontplooien, in rechte lijn, en na een schokmatig ingrijpen
Gods, zien triumfeeren tot volkomen zaligheid. Daarna; niet eerder.
De golving, heen en weer, van 't kreatuurlijk tijdelijk bestaan maakt dus op ons
den indruk van een uitstel van den hemel, en óók van de hel. Wie van de ‘gemeene
gratie’ plachten te spreken, zouden, op hun waarnemingspost, beter gedaan hebben,
naast dezen onnauwkeurigen voorstellingsterm voor 't minst ook dien van het
‘gemeene oordeel’ geplaatst te hebben; ze zouden daarmee althans de beide lijnen,
die van Gods doodsweerhouding én die van zijn levensweerhouding tot haar recht
hebben laten komen.
Maar wij voor ons zien daarom Christus voor het Sanhedrin zichzelf vertoonen
als dien Priester-Koning, die, als een teeken, staat in zijn ‘eigen’ plaats, waar Hij
28)
wèl behoort ; zie, Hij maakt het oordeel los, en ook den zegen. Zijn handen legt
Hij aan de deuren van de hel én van Gods eigen feestelijke zalen. Hij is in 't oordeel
van de menschen; maar weet zich Rechter toch van hemel en van aarde.
‘Van nu aan,’ in dat kleine woord verbindt zich 't messiaansche kennen van Gods
tijden, én 't messiaansche zelfbewustzijn. Van nu aan zal het dus gebeuren. De
moratoria zijn in beginsel opgezegd.
Ja zeker, - van nu aan is er rechtens de beslissing. De belijdenis van Christus vóór
de kerktribune, ze valt in 't ‘midden der geschiedenis’, en stoot zelf daarheen dóór.
De omgangswegen der geschiedenis, die schijnen van ons standpunt uit wel vicieus:
ze lijken ongenoegzaam, om hel of hemel naderbij te dwingen.

27)
28)

Zie over het begrip ‘dag des Heeren,’ deel I, bl. 80 en 370.
Vgl. Marcus 13:44.
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Ze kunnen uit zichzelf niet recht gebogen worden; door ons verkeer dáárheen te
dwingen, houdt God den hemel en de hel, de groote door-braak, tegen. Maar van
Gods kant gezien, zijn ook die kromme wegen lumineus: de wil van God om zich in
Christus te verheerlijken in of aan juist zóóveel menschen als Hij in het aanzijn
roepen zal, die wil heeft ze ontworpen, en bewaakt. De Prediker heeft geroepen:
aanmerk het werk van ‘God’, - want wie kan recht maken, wat Hij ‘krom’ (gebogen)
heeft gemaakt? Maar heden luidt het: aanmerk het werk des ‘Heeren’, het werk van
Jahwe, onzen Verbonds-God; want wie kan recht maken, wat Hij krom gemaakt
heeft? Aanmerk Alef-Daleth; aanmerk Jod-Hé.
Ik kan dat doen, zoo zegt God zelf tot Levi's Huis bij monde van den
Priester-Koning. Ik kan het, Ik alleen. En Ik doe het reeds. van nu aan zult gij het
zien, gij zult uw heen-en-weer-tact zien doorbróken. Aanmerk het werk weer van
Jahwe: want wie kan ooit meer krom maken, wat Hij thans recht gebogen heeft?
Berg u - de doorbraak komt. De bediening des Woords van Jezus Christus voor
Kajáfas is van meer dan vulkanische kracht: ze slingert ieder mensch tot voor de
poort der hel, of werpt hem vervaarlijk neer voor de poort des hemels.
O Man van smarten, Heer der smarten. Vreugden, die vervaarlijk zijt. Afgronden
en een windstoot. Straks moeten die gordijnen stuk; alle moratoria, van zegen en
van vloek, zijn heden opgezegd.
En dit is dan zijn ‘epilyse’ van die tempelraadselspreuk: breek dezen tempel af,
29)
gij Levi, Tempelwachter . In drie dagen bouw Ik hem op, van nu aan begint de
Dienst der Heilige Communie, en dus meteen die van de Excommunicatie. De
tempelreiniging ontvangt haar antitype; van nu aan slaat de klok den klank van: doe
dat, totdat Hij komt: ecclesia, semper reformanda. Toen Hij zijn masjaal had
gesproken, staande vóór den tempel, vertrouwde Hij daarna zich niet den menschen
toe (Joh. 2:13, 19, 23, 24). Het was toen nog maar ‘paschen’. Maar heden wordt
het Paschen: Hij moet nu naar die menschen toe: naar Levi's troep. Van nu aan
wordt het Paschen, zoodra maar Melchizedek wordt verdoemd door Levi. Hij móet
hier blijven tot het bitter eind.
∗

29)

Vgl. Joh. Brentius, Ev. sec. Ioannem, Francofurti, 1569, 162-164.
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Hoofdstuk VIII
Christus om zijn belijdenis wegens blasphemie verdoemd
Toen verscheurde de hoogepriester zijne kleederen, zeggende: Hij heeft
God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noode? Ziet, nu hebt
gij zijn godslastering gehoord: Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende,
zeiden: Hij is des doods schuldig.
Matth. 26:65, 66.
CHRISTUS heeft voor het Sanhedrin gezwegen. En toen bekend. En toen beleden.
Deswege overvalt Hem nu de dood: dé zondaar tegen 't derde wetsgebod heet
voortaan Hij.
Dit kon van nu af aan niet anders. Zijn belijdenis ontketent den kerkelijken storm.
De storm blaast Hem omver. De leden van het Sanhedrin, ‘vereend in hun
vergadering’, roepen het uit: nu móet hij sterven. Hun roep was even licht als van
een doove in den storm: ze spraken duidelijk, en één voor één: vóór! De praeses
telde. Pas later maakten zij rumoer. De klok sloeg boven bijna twaalf; zwaar hingen
de gewichten.
Het verhaal is kort maar krachtig. Na lang zoeken had men zelf nóg niets gevonden,
dat met schijn van recht een doodvonnis tegen den Nazarener zou kunnen wettigen.
Toen had Hij zelf hetgeen men zocht, doen vinden. Zijn verklaring, dat Hij de Messias
was, en dat van nu af aan zijn messiaansche intronisatie volgen zou, verschafte het
Sanhedrin wat het zocht: een duidelijke, welomschreven, door vele getuigen
aangehoorde, verklaring van den Nazarener, die als reden kon dienen voor het zoo
zeer begeerde vonnis. Dus kan de hoogepriester zich nu van zijn zetel verheffen:
wat dunkt u ervan? Hebben wij nog meer getuigenissen noodig? Neen, dit ééne is
genoeg. De conclusie is gemakkelijk: de Nazarener heeft God gelasterd, Hij is
schuldig wegens blasphemie.
Wat is dat, deze blasphemie?
Volgens joodsche wetboeken was onder blasphemie allerlei te verstaan. De lijst
van gevallen zou te lang worden, wilden wij ze
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alle noemen. Beteekenisvol is wel, dat blasphemie juist als uiting van ‘hoogmoed’
werd veroordeeld: in het algemeen gold als (gods)lasteraar iemand, die overmoedige
woorden sprak tegen de wet, of die Gods macht als Behoeder van zijn volk te na
kwam, die heiligheden schond, den Heere in zijn volk beleedigde, den Naam
beschimpte, van de tora (de heilige leer) kwaad sprak, of, kortweg, ‘zijn handen
1)
tegen God uitstrekte’ . Godslastering gold als een zwaardere zonde dan
afgodendienst: de godslasteraar zondigde, vond men, niet alleen tegen de geboden
Gods, doch tastte God zèlf in zijn eer aan.
En nu wordt het oordeel van blasphemie tegen Gods Zoon gekeerd.
Nieuw was dit niet.
Reeds eerder is Christus aangeklaagd van blasphemie, omdat Hij de zonden
vergaf aan de menschen (Marcus 2:7, Matth, 9:3, Luc. 5:21) of ook, omdat Hij durfde
zeggen: ik en de Vader zijn één (Joh. 5:18; 10:33-36). Door zóó te spreken, dus
luidde het afwijzende oordeel van de joodsche autoriteiten, nam hij voor zich zelf
goddelijke privileges aan; want zondevergeving was alleen een prerogatief van God;
en voorts, wanneer de Nazareensche mensch zich Gode evengelijk maakt, is ook
dat een roof aan Gods eer.
Op gelijke lijn ligt nu ook de verklaring van den hoogepriester, dat Christus in dit
oogenblik God gelasterd heeft. Sommigen verstaan de uitlating van den president
zóó, dat nog wel niet de aanspraak op den titel messias, doch wel de blasphemie
(zich goddelijke praedicaten toekennen) ‘de deur dichtdeed’. In elk geval is die
aanklacht tenslotte de puntigste, en ze knoopt zich vast aan Christus' jongste
woorden: hij kan bouwen, zegt hij, ‘zonder handen’, en - hij heeft daarnet verzekerd,
zijn heerlijkheid te zullen ingaan, en zijn plaats te zullen innemen aan des Vaders
rechterhand; en, dat dit gebeuren zou van nu af aan.
Op dat laatste woord: van nu aan, viel de nadruk.
Want daarmee drukte de beklaagde duidelijk uit, dat de eerwaarde vergadering
hem geen kwaad kón doen: háár handel zou het raderwerk van zijn eigen intronisatie
in beweging brengen, dadelijk. Dat is voor een rechter, die zich respecteert, om
rázend te worden: hij denkt, te kunnen beslissen, en men zegt hem in zijn gezicht:
laat ge me gaan, of niet gaan, in elk geval is er beslist

1)

Vgl. Beyer in Kittel, Wtbch. z. N.T., s.v. blasphemeoo, etc.
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voor u: gij zelf zult het gordijn ophalen, waarachter mijn publieke inhuldiging zal
geschieden. God begint nu meteen.
Dát de Messias, wanneer Hij eens verscheen, zijn troonsbestijging bij God hébben
moest, dat stond ook voor vele Joden vast. Want al was de messiologische
‘dogmatiek’ bij de Joden nog zeer onvast, en al sprak de een den ander soms ook
in de hoofdzaken vierkant tegen, er waren er toch wel die na afloop van den
verbergingstijd en van den strijd van Messias een verheerlijking van Hem tegemoet
zagen. Evenwel, zulk een verhooging in den vorm eener plechtige troonsbestijging
zou dan in het openbaar gebeuren moeten. Daar moest het uitverkoren volk, ja,
heel de wereld, bij aanwezig zijn, om het wonder dan te zien. Uitdrukkelijk moest
volgens sommige toekomstteekeningen God daarbij den luiden oproep laten hooren,
tot den Messias sprekende: Mijn Vriend, en Mijn Genoot, ga hooger op.
Maar wat de Nazarener hier beweert, Hij, met zijn ‘van nu aan’, dát laat zich met
geen traditioneele schildering van het messiaansche optreden verbinden. Er moesten
toch vóórteekenen zijn van de messiaansche komst? En voorbereidingen voor zijn
verheerlijking? Hij daar - de Messias? En waar was dan de Antichrist, de
Anti-messias? Had déze soms den antichrist kunnen aanwijzen? En had hij hem
verslagen? En waar was Elia, de voorlooper? Wie had hem opgemerkt? Een Elia
in het donker - dat is 'n onverteerbare paradox. Waar waren de weeën van den
messiaanschen tijd geweest? En welke tijdrekening zou men moeten volgen, om
van nu aan al de messiaansche glorieperiode te kunnen dateeren? En hoe stond
het met het neerwerpen van de vijanden? Of met Jeruzalems restauratie? Kom, wie
gelooft nu aan dit ‘van nu aan’? Wil déze man van nu aan zijn intronisatie hebben?
Wil hij een troonsbestijging onafhankelijk van de voorteekenen, de barensweeën,
die de rabbijnsche theologen hadden geschetst als condities, als praeambulen van
de messiaansche eeuw? Durft hij het messiaansche feest aan zijn eigen concrete
lijden, zijn dood en ondergang koppelen? Zonder dat iemand van de hier aanwezigen
de horoscoop zou hebben kunnen trekken?
Ja, dit is nu iets, dat mijn heer de hoogepriester blasphemie moet noemen; want
zóó wordt naar zijn welgefundeerde meening het vuil der wereld gedeponeerd vlak
vóór den troon van God, en het ‘afschrapsel’ der wereld zoo maar óp Gods troon
gezet. De nazareensche óvermoed!
Inderdaad, dit is voor elken joodschen wijze blasphemie. In-
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dien de Nazarener is, wat men hier van hem zegt, dan is ook de bewering van zijn
intronisatie van nu aan, en dus: zonder dat hij een witboek van strategische resultaten
en eschatologische evoluties kan deponeeren bij het Consistorie van Gods volk,
zonder eenigen aanwijsbaren overgang dus, een lastering van den hemel, een
uitwisschen van de grenzen tusschen verfoeilijkheid en schoonheid, tusschen
2)
mensch en God .
Dit is dan ook de voornaamste, eigenlijk de eenige, term geweest in de
formuleering van het vonnis, gelijk dit door het Sanhedrin is vastgesteld: blasphemie.
Intusschen treft het ons, dat Kajáfas op dit oogenblik een eenigszins anderen
redeneergang volgt, dan toen hij voor de eerste maal het Sanhedrin opwekte, den
3)
man van Nazareth ter dood te laten leiden. Reeds hoorden wij , op welken grond
de president bij het Sanhedrin de noodzakelijkheid van diens dood bepleit heeft.
Toen echter werd betoogd: deze ééne moet voor ons allen den dood in, opdat de
onrust, die Hij brengt, niet de Romeinen prikkelen moge tot een algeheele vernietiging
van ons volksbestaan en van onze autoriteit. In dezen redeneergang werd dus
Christus' dood verdedigd op utiliteitsgronden. Maar in dit oogenblik redeneert het
Sanhedrin, Kajáfas voorop, in een andere richting: voor het vonnis wordt thans geen
utiliteitsgrond, maar een rechtsgrond aangewezen. Eerst is gezegd, dat de dood
van den Nazarener wenschelijk was, om het lichaam van den joodschen staat uit
de klauwen van het Beest (dat Daniël zag) te houden. Thans echter wordt zijn
sterven geacht noodzakelijk te zijn voor de geestelijke eenheid van God met zijn
volk: die man daar staat aan den kánt van het Beest: juist de heidenen zijn typische
zondaren-van-blasphemie. Als deze mensch niet sterft, deze, die God gelasterd
heeft, dan zal zijn zonde niet maar het romeinsche zwaard, doch den toorn Gods
over het schuldige volk wakker roepen; dan wordt de ‘tafel des Heeren’ (Mal. 1)
verontreinigd en zijn toorn over de gansche gemeente uitgestort. Toen men den
eersten keer beraadslaagde over den Nazarener, werd bij voorbaat ontkend, dat
een actie tegen den Nazarener ook maar iets zou te maken hebben met eenige
intolerantie van het Sanhedrin: o neen; men moest de schuld zoeken bij de
intolerantie van het romeinsche gezág, dat immers geen massale volksbe-

2)
3)

Vergelijk Strack-Billerbeck, Kommentar zum N.T., I blz. 1017.
Zie deel I blz. 50v., 61 v., passim.
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weging dulden zou. Deze redeneergang hield nog ruimte open voor de onderstelling,
dat het Sanhedrin zelf desnoods nog wel den Nazarener zou kunnen verdragen.
Maar thans, in deze laatste sessie, beroept men zich op de heilige intolerantie van
God. De hemel verdraagt den godslasteraar niet. Wederom schuift het Sanhedrin
de verdenking van intolerantie van zich af, door zich te beroepen op Gods wet, die
aan de ambtsdragers den dwang oplegt, den lasteraar uit de gemeente weg te doen.
Eerst werd Rome, maar thans wordt God zelf aansprakelijk gesteld voor het vonnis
over den Zoon. ‘Hier staan wij; wij kunnen niet anders.’ ‘De nood is ons opgelegd.’
Het is goed hierop acht te geven. Want wel is het waar, dat altijd het aan zich zelf
overgelaten menschenhart zich de argumenten zoekt te verschaffen, die wat de wil
verkiest goed prijzen of verschoonbaar verklaren, maar de algemeenheid van een
kwaad neemt zijn ernst niet weg. Deze kwaad-aardige probleemverschuiving laat
ons zien, hoe een feitelijke blasphemie - wij keeren de aanklacht om - er nu ligt juist
in het gebaar van droefheid, waarmee de hoogepriester, Kajáfas, zijn kleederen
scheurt.
De hoogepriester, zoo lezen wij, stond op, en scheurde zijn kleederen.
Dit kleeren-scheuren was een teeken van droefheid. Deze symbolische handeling
komt in het bijbelsch bericht, en ook daar buiten, herhaaldelijk voor als een
zinnebeeldige handeling, waarin droefheid uitgesproken werd over de ellende, die
men om zich heen zag. David scheurde zijn kleeren (zijn mannen trouwens
eveneens) na het bericht van Sauls dood, en Hizkia met zijn rijksgenooten na de
blasphemie van den Rabsjak, die Israëls God gehoond had (2 Sam. 1:11, 2 Kon.
18:37; 19:1). 't Gebruik was algemeen: Calmet telde 600 gevallen in de Schrift.
Nu behoeft men niet met sommige onderzoekers epineus te vragen, welke kleeren
Kajáfas gescheurd heeft. De grondtekst geeft op dit punt niet de minste zekerheid.
Aan het officieele priestergewaad behoeft niemand te denken, en nog minder aan
het hoogepriesterlijk kleed, want men was niet in den tempel, en daarom was ook
niet de officieele tempelkleeding hier voorgeschreven. Van beteekenis is echter het
uitpluizen van die bizonderheden niet. Wél verdient het de opmerkzaamheid, dat
het scheuren van de kleederen tot op zekere hoogte, en in be-
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4)

paalde omstandigheden, hoewel aan rechters voorgeschreven den priester
verboden was. In het algemeen mocht de priester geen rouw bedrijven. Volgens
wetsvoorschrift mocht ‘de (hooge)-priester die hooger staat dan zijn broeders, op
wiens hoofd de zalfolie is uitgestort, en die is aangesteld om de heilige gewaden te
dragen, zijn haren niet losbinden en zijn kleeren niet scheuren’ (Lev. 21:10; vgl.
Ezech. 24:17, 23). Dat is hem verboden, inzooverre het een teeken is van privaten
rouw om den dood van een privaat persoon. De dood van familie-leden mocht
ándere menschen beroeren en ophouden, anderen, aan wie een blik in het graf
gegund werd, en aan wie een dag van tranen was gelaten, maar de hoogepriester,
in het algemeen de priester reeds, moet de persing, de hoogspanning, waaronder
hij krachtens zijn ambtelijk bestaan leeft, altijd manifesteeren. Gelijk Jesaja, wanneer
hem kinderen geboren worden, óók dán als profeet optreedt, en dit huiselijk,
priesterlijk geluk blijkens den naam, dien de kinderen krijgen, onmiddellijk in verband
zet met zijn ambtelijke roeping (Jes. 8:3, vgl. 7:3), zoo moest ook de hoogepriester,
door het ambtsvuur in ijvering voor God ontstoken, zich niet laten ophouden door
een blik in het graf, noch zijn kleederen scheuren, met ‘profane’ lieden mee, over
een doode in zijn familie. Want alle ambt kondigt het ultimatum af: laat de dooden
hun dooden begraven (Matth. 8:22, Luc. 9:60), maar gij, die het ambt draagt, kom
haastig. ‘Profane’ lieden uit ‘de gemeente der dooden’ (Spr. 21:16) onderlaten den
dienst om een begrafenis; met gescheurde kleederen staan zij te jammeren voor
de poorten van den sjeool. Maar priesters, ambtsdragers, hebben hun parcours
naar den levenden God. Het priesterschap neme den vóórgang op den weg naar
het eeuwig Oosten; geen dood mag priésters ophouden. Gods gezalfde knechten
mogen ‘niemand groeten op den weg’, d.w.z. zich niet laten ophouden door de
levenden; zouden zij dan zich laten ophouden door de dooden? Priesterdienst
vordert volkomen toewijding van persoon en kracht aan God; hij bestaat hierin, dat
de geroepene de hand aan den ploeg slaat, en ‘een verbond sluit met zijn oogen’
om niet achteruit te zien. Zoo geeft de priester zich ook zelf een verbod van
kleerscheuren om een doode ‘van hem’. Is zijn bloedfamilie in neergang? Maar de
Geestesfamilie is in opgang! Geen privé incident mag den priester tot rouwbetoon
bewegen; lachen en weenen, kleeren aantrekken

4)

Lightfoot, Horae Hebr., Opera II, Roterodami, 1681, 383a.
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en kleeren scheuren, het is alles dienst; conversatie met den God, die de God der
5)
levenden is .
Maar treft de kerk een ramp, dan is er geen particuliere rouw in geding; dán
scheurt een hoogepriester als Jonathan zijn kleeren in het openbaar (1 Makk. 11:71,
vgl. 12:6). Hij mag niet particulier ‘den rouw in de kerk brengen’. Maar hij mag wel
ambtelijk de kerk tot den rouw brengen. Dan is 't een préék.
6)

In dit licht bezien , is Kajáfas' gescheurde priesterkleed dan ook niet anders dan
een consequentie van zijn groote woorden over Jezus' groote woorden. De
aangeklaagde had gezegd: ‘ik ben de Messias; mijn intronisatie zal er nu dadelijk
zijn; wie dat niet gelooft, lastert God.’ Dat was zijn ‘gróóte woord’. En nu komt Kajáfas
op zijn beurt met een groot woord, en zegt: dat is blasphemie. Als hij dan zijn
kleederen scheurt, zegt hij daarmee, dat hier geen particuliere aangelegenheid is:
het gaat om Israël, en in de kerk is het nu begonnen om den nervus rerum, de
quintessence van leven en dood, van waarheid en leugen: de beslissing op déze
‘belijdenis’ is een articulus stantis aut cadentis ecclesiae: de kerk staat of valt met
de reactie van den Hoogen Raad op déze godslastering. Men zegge niet, dat zoo'n
boudspreker als de man van Nazareth wel zichzelf en zijn werk naar het kerkhof
dragen laat; neen, hij is het groote obstakel voor het werk Gods onder Israël. De
Nazarener is de moeite van de kleerscheuring waard, want hij tast het wezen aan
van Israëls religie. En niet maar het ‘wezen’ - dat is nog zoo'n abstract begrip -, doch
misschien wel heel Israëls eeredienst en zijn instellingen. Want, als er eenmaal één
beschuldiging geformuleerd en vastgesteld is, dan wordt naar vaste wet ineens al
wat men verder aan kan brengen om onder dat licht te plaatsen op het tapijt gebracht.
Misschien zijn wel geruchten doorgedrongen over dat ge-

5)
6)

Matth. 22:32, Marc. 12:27; Luc. 20:38.
Wij zijn het eens met de opvatting, die verdedigd wordt door P.G. Groenen, a.w. 261, wanneer
hij het verbod van kleerscheuren niet in het algemeen aan de priesters gegeven acht. Zie
ook Grosheide a.w. 332, 333. Wel meenen sommigen, dat uit Lev. 10:6 en uit Lev. 21:10 af
te leiden valt, dat de priester in geen geval zijn kleeren scheuren mag. ‘Maar in Lev. 10, 6 is
er sprake van een bijzonder geval. Zij mochten n.l. geen rouwteekenen stellen over Nadab
en Abiu, die door het vuur des Heeren gedood waren; en in Lev. 21, 10 is gesproken over
teekenen van rouw bij den dood van een privaat persoon. Bij andere gelegenheden bestond
dat verbod niet, gelijk blijkt uit 1 Mach. 11, 71, en moest niet hier de hoogepriester meer
gevoelig wezen voor een godslastering dan een ander?’ (Groenen 261). De hoogepriester
stond er anders voor dan de priester (zie boven).
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7)

vaarlijke zeggen van ‘dezen mensch’: ik zeg u, dat hier iets nog grooter dan de
tempel is’ (Matth. 12:6). Ook in Stefanus' proces-in-kort-geding is de beschuldiging
van blasphemie gekoppeld aan die van actie tegen den ‘tempel’, de heilige plaats,
de wet (Hand. 6:11, 13). En van zijn kant haalde hij Amos 5:25 aan (Hand. 7:42);
was het wel in orde, als zoo iemand beweert, dat God niet woont in tempels, die
8)
met handen gemaakt zijn? 't Is maar de vraag, wie zoo iets komt vertellen. Waar
zúlke woorden in zúlk een verband gesproken worden, daar is het zaak voor den
Hoogen Raad op te passen: de God van Abraham neemt in zulke gevallen den
pijlkoker ter hand, en schiet naar 't hart van 't Sanhedrin, tenzij het zulke boosdoeners
wegrape met de goddeloozen.
De symbolische handeling van den hoogepriester, misschien valt ze wel voor 'n
gedeelte onder de rubriek der ‘fijne gebaren’. Diplomaten en profeten verstaan de
gebarentaal: fijner de een vaak dan de ander. In elk geval is het moment prachtig
gekozen: er zit heel wat in zoo'n aanklacht van blasphemie. In elk geval: het
kleerscheuren wegens blasphemie stelt het punt-in-geding uiterst scherp. Want
blasphemie werd volgens joodsche rabbijnen hierom een acte-van-kleerscheuring
waardig gekeurd, omdat indertijd (zie 2 Kon. 18:37) Eljakim en Sebna en Joah naar
Hiskia gekomen zijn met gescheurde kleederen, na dat de rabsjak, d.w.z. de
generaal-overste van het leger van Sanherib, den God van Israël gehoond had. De
hoogepriester, die zijn kleeren scheurt ter oorzaak van blasphemie, neemt voor zich
de rol van Hiskia en diens ministers aan, en drukt den Nazarener het brandmerk
op: dubbelganger van den rabsjak, lasteraar Israëls, en van Israëls God.
Zoo treedt Kajáfas op als procurator van den hemel en van den grooten Naam.
Hij neemt (symbolisch!) de lasten van zijn volk op eigen schouders, en wat de dood
van zijn schoonvader, Annas, niet zou vermogen te doen, noch die van zijn eigen
vrouw, zijn kinderen, zijn broeders, dát vermag dit woord van den Nazarener; want
die heeft God gelasterd. Symbolisch neemt Kajáfas aandeel

7)

8)

‘Meizon’ is een lezing naast ‘meizoon’. ‘Klostermann says that ʿmeizonʾ geht (wie Mt. 11:9;
12:41 v.) doch nicht auf ein wirkliches Neutrum. The meaning of the passage is: ʿkann der
Tempel schon seine Diener vom Sabbatgebot entbinden, wie viel mehr der Messias seine
Jüngerʾ, (Klostermann, however, thinks the whole text out of place here), zie J. Jocz,
aangehaald in volgende noot.
Vgl. Jakób Jocz, The Jewish People and Jesus Christ, London, 1949, 161.
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in het leed van Israël, dat dien nazareenschen gruwel baren kon. In werkelijkheid
onttrekt hij meteen zich aan de groote vraag, of niet deze gevangene zelf concreet
de lasten Israëls op zijn schouders neemt, en aldus als middelaar borgtochtelijk den
rouw bedrijft in Gods ontwricht heelal. Kajáfas scheurt zijn kleeren: ‘deelnemend’
aanvaardt hij zijn aandeel in de schuld van Israël, dat deze nazareensche vlek op
de blanke kleederen van Gods bruid niet heeft kunnen voorkómen. Maar vannacht
zal het bruidskleed worden gereinigd: neem weg, neem weg. Zoo onttrekt hij met
zijn gescheurde kleeren het gescheurde hart van den Borg aan het oog van het
Sanhedrin, opdat het niet het evangelie aan de orde stelle van het aandeel nemen
van God zelf in onze zonde, door Jezus Christus.
Dit laatste is dan ook geweest de schuld van Kajáfas: de hoogepriester heeft het
hooge priesterlijke thema van voldoening en verzoening nu definitief uit de discussies
geëlimineerd. Zoodra de helft plus één vóór zal gestemd hebben, is dat thema voor
goed van de rol geschrapt. Het is ontstellend, dat in het proces van Jezus Christus
zijn priesterschap van de zijde der kerk als punt-van-be-spreking is geschrapt in
kort geding. Het profetisch ambt is bespot: profeteer ons, wie u geslagen heeft. Het
koningsambt speelt eveneens zijn rol in de hoon- en smaad-redenen van joodsche
en romeinsche autoriteiten en niet-autoriteiten: slagen, doornenkroon, rietstaf,
purperen mantel. Maar het priesterschap, wie let er op het priesterschap? Onder
Kajáfas' leiding gelukt het niemand, tot het hart der dingen door te dringen. De man,
die als priester zich bezig houdt met het ‘factum’ van Jezus Christus, heeft zich
zóózeer ‘rechter’ gevoeld, dat hij zich als ‘priester’ vergat. De ‘priester’ had - reeds
om aan de kerk recht te doen - zich moeten occupeeren met de vraag: wat bedoelt
deze arrestant met zijn zelfbenaming als ‘Vrijmaker’ van Israël (Joh. 8:36)? Het
motief van die vrijmaking is uitvoerig besproken tusschen Christus en zijn
tegenstanders (Joh. 8:31-37); en uitdrukkelijk had Hij de vrijmaking van ‘nationale’
overheersching onderscheiden van ‘vrijmaking’ van ‘zonde’; dit alles was te meer
aangedrongen door zijn woord: ‘ik ben het’ (Joh. 8:28); en ook toen was de
‘blasphemie’(!) vernomen; de Nazarener had gezegd: ‘wat ik gezien heb bij den
Vader’ en had zijn eigen ‘zien bij den Vader’ beteekenisvol onderscheiden van hún
‘hooren van den Vader’. Is men dit alles vergeten? Het is niet aan te nemen: maar
men
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negeert het hier totaal; en dat, hoewel de priesterdienst hier rechtstreeks aan de
orde is gesteld als Christus' Vrijmakersdienst. Had nu Kajáfas, al was 't alleen maar
om de kerk te beschermen, gewaakt tegen de misdaad eener heterodoxe voorstelling
van priester-fúnctie en priesterámbt, dan zou hij dit punt hebben aan de orde gesteld:
temeer, omdat Christus aan zijn prediking van zichzelf als Vrijmaker een praescriptief
woord van gebod had vastgekoppeld: d o e t gij nu maar eens naar wat gij hebt
gehoord van den Vader: meet mij nu eens naar het Woord (Joh. 8:38). Maar ge
hoort geen woord over één dezer geweldige dingen. Had Kajáfas den zin van Israëls
priesterschapsbediening verstaan, dan zou Christus' dood en binding hem voor
oogen hebben gestaan als zijnde de weg tot opstanding en tot leven. En als rechter
had hij er over moeten spreken: want Christus zelf had, nog steeds in dat zelfde
verband, verklaard: gij zoekt mij te dooden, omdat mijn woord onder u geen plaats
krijgt (Joh. 8:37). Maar neen, hij houdt alle bijbel-getrouwe ‘loci communes’ zich van
't lijf en vervalt dan ook als rechter tot de ambtelijke zonde van elimineering der
voornaamste en direct aangewezen punten-van-behandeling in de procedure. En
zoo haast hij zich tot het uitspreken van een vonnis wegens blasphemie, en dit over
Hem, die de dieptelijn van priesterlijken dienst ten einde toe afdalen wil, om de
hoogtelijn ook uit zichzelf te kunnen trekken. En toch was hier het offer, en de eigen
kracht, en de eigen verdienste - drie groote themata van Israëls liturgischen zang.
Kajáfas, hebt gij niet één uur naar uw eigen ambtelijke thema's kunnen luisteren?
Heeft de Nazarener reeds daarin zóó zwaar gezondigd, dat Hij ernst maakt met uw
eigen thema's: offer, eigen kracht, eigen verdienste? Inderdaad: zijn woord heeft
9)
onder ulieden geen plaats, geen ruimte laat gij er voor over : het komt bij u niet
vérder, het ‘zèt’ zich niet in u.
Dat deze hoogepriester voorbijgaat aan wat juist de priesterlijke aandacht had
moeten boeien, verhindert ons dan ook, Kajáfas te danken voor zijn overigens
scherpe probleemstelling. Dat ze scherp is, in het hier stellen van het alternatief van
leven of dood, wás in zichzelf goed: want inderdaad, wat Christus van zichzelf nu
zegt, dat houdt alle priesters op, die overigens aan

9)

Choorein: ruimte hebben of maken voor iets. We doelen weer op Joh. 8:37.
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10)

veel gewend zijn . Christus' ééne woord: ik ben de Messias, zet alle klokken stil,
ook van die priesters, wier klok zich gemakkelijk laat verzetten. En dat Kajáfas aan
onzen Heere Jezus de hooge eer van een kleerscheuringsacte ten teeken van de
enorme beteekenis van zijn ‘procedure’ gegund heeft, en de utiliteits- argumenten
van eertijds vervangen heeft door het alleruiterste rechts-argument, dat zou een
verdienste zijn geweest, indien het beslissings-punt van al-of-niet-blasphemie maar
concreet verbonden was met dat andere van het al-of-niet-vrijmaken-van-zonde,
en dus van het al-of-niet-de-Hoogepriester zijn van den Nazarener; indien maar het
thema van verzoening door voldoening, lijden en dood was aangesneden en indien
maar zijn gescheurde kleeren uiting waren geweest van een gebroken hart. Maar
wat het eerste betreft, Kajáfas heeft Christus niet eens den tijd gegeven om zich uit
te spreken, hij heeft geen oor gehad voor het woord, dat Christus in den dood betalen
wilde aan Gods recht, dat zijn ondergang wilde zijn de opgang van zijn volk. Dus
is, wat dat tweede punt betreft, Kajáfas' kleerscheuren niet geweest een uiting van
groote droefheid, maar een verberging van zijn groote blijdschap, de grootste
vreugde, die het vleesch beroeren kan: de blijdschap van de zelfhandhaving van
den priester uit Levi's taxe tegenover den priester van een andere orde. Kajáfas
heeft niet mét zijn kleeren ook zijn hart gescheurd. Eigenlijk simuleert hij. In zijn hart
is hij immers blij, dat hij veroordeelen kán.
Maar Kajáfas moest hier uitkomen, toen hij eenmaal geweigerd had, Christus
Jezus te houden voor ‘autopistos’, betrouwbaar in zichzelf. Men kan het wereldgeding
van Jezus van Nazareth niet eens in volle scherpte stellen, tenzij dan door Hem
zelf; en een ‘formeele’ behandeling is onmogelijk zonder de ‘materieele’. De volle
scherpte van het rechtsgeding van Jezus Christus ziet slechts hij, die uit Christus
zelf heeft leeren zien en denken en leven. De scherpte van de vraag, wat iemand
dunkt van Jezus Christus, wordt slechts gezien uit Christus zelf. Die de Priester is,
die is ook de Profeet.
Titanische hoogmoed bij Kajáfas? Hoogmoed, als hij blasphemie durft noemen, wat
niet anders is dan de zelfopenbaring van God in het vleesch? Ja, hier is titanische
hoogmoed, maar

10)

Vgl. de unisone passage in Bach's Matthäus-Passion: (er hat gesagt): ich bin Gottes Sohn.
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die ligt niet in het zeggen, nog minder in het scherp zeggen, maar in het dit willen
zeggen, in het niet-willen luisteren naar God en naar zijn Christus. Kajáfas heeft
niet hierin gezondigd, dat hij bij Christus' zelfverklaring het woord spreekt: er óp of
er ónder, alles of niets, godslastering of godsopenbaring. Maar hierin, dat hij bij
voorbaat wilde uitkomen, daar, waar hij uitgekomen is. Niet het strakke spreken,
doch de nog veel strakkere weigering van het werkelijke hooren is de overmoed.
Maar voor het overige zegge nu alles wat adem heeft met Kajáfas mee, dat hier,
d.w.z. bij Christus' zelfbelijdenis, de grens der tolerantie is overschreden. Eerst als
deze onzerzijds uitgeschakeld is, kan ze a parte Dei weer worden ingeschakeld in
het lot van u en mij. Hier past slechts doodvonnis of aanbidding. Eén van beide:
Christus is intolerabel, óf Hij alleen is het geheim ervan, dat wij weer tolerantie
vinden bij God. Eén van tweeën: Christus is het eject van Gods intolerantie Hem
ten kwade, of de grond van Gods edict van tolerantie ons ten goede.
Maar dat heeft Kajáfas niet verstaan, want om dat te zien, moet men in Christus
zijn. Hij is intolerant; maar nog lang niet in voldoende mate. Hij had het veel scherper
moeten zeggen: zúlk een Vrijmaker is een ergernis en een dwaasheid, had hij
moeten zeggen; niet zijn kleeren moeten scheuren, maar met de tanden (Hand.
7:54) knersen. Het gebaar was nog te pralend: wie met de tanden knerst, denkt niet
meer aan 't scheuren van kleeren.
Nu treedt dan ook dit spel van onwaardigheid in de vierschaar van Gods recht. En
God verkondigt zijn Zoon als Priester-koning, Borg. Ons geloof ziet nu God de
rechtszaal binnengaan; Hij scheurt Kajáfas' kleeren. En God treedt andermaal toe,
en scheurt het hart van Jezus. En God treedt ten derden male toe, en roept boven
het Sanhedrin uit: Hij is des doods schuldig, Hij is des doods waarachtig schuldig,
maar gij weet nog in de verste verte niet waarom: gij lastert God, in 't heilig evangelie.

God, zeiden wij, scheurde Kajafas' kleeren.
In de laatste zitting, die het Sanhedrin rechtens beleggen mocht, heeft de
11)
hoogepriester zijn kleederen gescheurd: quis non fleret? De man, die als particulier
geen rouw bedrijven mag, die door niets zich op mag laten houden, bedrijft nu in
zijn ambt

11)

Wie zou niet weenen?
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den rouw, want Israël kan zóó niet verder. De Nazarener is het obstakel voor Gods
kerk.
Kajáfas, gij hebt recht gesproken, antwoordt nu God: ‘uw’ Israël kan zóó niet
verder gaan. De bijl ligt aan den wortel van uw boom. Gij hebt dit woord nu tot uw
dood gesproken, dondert God. De priester scheurt ambtshalve zijn kleeren; en God
neemt deze probleemstelling aan, door straks het kleed te scheuren, waarachter
Hij zelf onder Israël in diepe schaduwen verborgen was, dat is te zeggen: door het
gordijn te scheuren in den tempel, den voor-hang van het heiligdom der
oudtestamentische woningen Gods. Daarmee zal dan gezegd zijn: dit Israël kan
niet verder, Ik ga er niet meer mee. Dan zal het Sanhedrin voor eeuwig zijn ontslagen,
de priester-dynastie voor altijd onttroond, en het rouwkrip gekozen als het uniform
behang voor den ten doode nu gewijden tempel. Christus, de hoogepriester van
Melchizedeks taxis zet alle priesterhanden van Levi stil: quis non fleret? ‘Loof, loof
den Heer mijn ziel, met alle krachten’: een heilig priester-volk is nú geboren (1 Petr.
2:5, 9).
God, zoo zeiden wij, treedt andermaal toe en scheurt het hart van Jezus.
Want dat zijn volk - de kerk van ‘de zijnen’ - Hem nu ten doode wijst, dat heeft
het hart van hun Hoofd o zoo zeer gedaan. Hij was gekomen tot het zijne en de
zijnen hebben Hem niet aangenomen (Joh. 1:11). Het is waar: het vonnis van het
Sanhedrin kon ‘feitelijk’ nog niet Hem ombrengen, want het Sanhedrin mocht Hem
niet dooden zonder de autorisatie van het romeinsche gezag. Zeker dit vonnis
behoefde bekrachtiging van Pilatus (over andere is onzekerheid). Maar in de kerk
is 't niet de hoofdvraag, wat zij vermag met het wereldlijke zwaard, doch wat zij doet
met het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
Trouwens, indien de Joden den Middelaar hadden kunnen vonnissen zonder
machtiging van den romeinschen procurator Pilatus, dan zou het vonnis van het
Sanhedrin nog niet uitgesproken hebben, dat men den Nazarener als een vloek
beschouwt voor héél de wereld. Maar dat zal nu meteen gebeuren. Aanstonds volgt
het besluit, de romeinsche overheid te vragen, het kerkelijk vonnis te bekrachtigen.
Dat is dan een verloochening van Abrahams kind niet alleen maar tegenover
Abraham, maar ook tegenover de heidenwereld. Dat ligt als daad-van-verloochening
trouwens in de lijn van een kerkelijk vonnis: de kerk vonnist iemand
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niet als secte-mensch, niet als groeps-individu, doch als iemand, die mensch Gods
geheeten heeft, doch het niet gebleken is. Zij zegt daarmee niet, dat de overheid
dezulken moet ombrengen; maar wel, dat God het zal doen, indien zij in die zonde
blijven. In dit geval vraagt zij de overheid te doen wat God haar beveelt voor degenen,
die met den zwaarde te straffen zijn. De Nazarener is een pest bevonden voor alle
vleesch, en een doode vlieg in de zalf der wéreldapotheek. Hij is staatsgevaarlijk.
Daarom is het vonnis van het Sanhedrin, dat genomen werd in het bewustzijn,
dat men Pilatus erin mengen moest, de algeheele en onweerhouden veroordeeling
van Christus geweest. Dit von nis is beslissend voor Christus als kind van Abraham
- en Adam. Het woog als rechtsdaad zwaarder dan het vonnis van Pilatus. Pilatus
geeft Jezus over met een schouderophaling; Kajáfas geeft Hem over met gescheurde
kleeren. Pilatus geeft Hem over met een ostentatief gebaar, waarbij de hand van
den rechter in onschuld gewasschen wordt; Kajáfas zegt: als ik dezen niet offeren
mag den Satan, dan wordt al mijn ambtswerk vruchteloos, dan offer ik vergeefs aan
God. Pilatus zegt: misschien is hij gevaarlijk voor den staat, misschien, misschien;
Kajáfas zegt: gewis is Hij het gevaar voor het heelal, zeker, zeker. Pilatus zegt: zijn
dood is utiliteitsmaatregel, ik hoop het, ik zou het wel willen; Kajáfas zegt in het eind:
zijn dood is rechtsdaad, rechtsherstel, de wereld kan niet verder, tenzij over zijn
dood lichaam, ik durf er wel op zweren, dat dit de waarheid is. Pilatus zegt: de rust
van mijn goddelijken keizer wordt door zijn dood bewaard; Kajáfas zegt: neem dezen
aanstoot weg, want mijn God kan zoo geen sabbath houden; mijn orthodox geloof
heeft groot respect voor allen sabbath Gods. Pilatus geeft Christus over met de
leus: wat is waarheid? - Kajáfas geeft Hem over met den uitroep: zijn dood handhaaft
Gods recht-en-waarheid. Pilatus geeft Hem over door overmacht; Kajáfas, naar hij
zegt, door bevoegdheid. Pilatus geeft Christus over in naam van het menschenrecht
(ius), dat immers ook de utiliteit in de sociale samenleving heeft te zoeken en te
bewaren; maar Kajáfas geeft Hem over krachtens geestelijk, goddelijk recht (fas),
dat niet vraagt, ten slotte, hoe men de menschen dienen kan, maar hoe alles opklimt
tot de glorie van den volzaligen God. En terwijl Pilatus Jezus overgeeft, alogisch
(want wat is waarheid? alleen het nut heeft ons te leiden) daar zweert Kajáfas, dat
de Logos, het eeuwige Woord, door wien alle dingen zijn gemaakt, den dood
vereischt van dezen Nazarener.
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Toen scheurde God het hart van Jezus. God had Hem in de wereld gezonden, in
de gemeenschap van Abrahams vleesch en bloed. Het hart van den Borg klopte,
en moest kloppen, met het hart van Abraham mee. Maar het bloed van Abraham
en zijn ontaard gebroed weigert het bloed van Jezus. De zijnen hebben Hem niet
aangenomen. Hij wordt uitgedreven door zijn eigen vleesch-en-bloed; en dat heet
nu de saneering Israëls, dat zich te zuiveren weet van infectueuze stoffen. Dus
zullen slechts anderen vleesch kunnen zijn van zijn vleesch en been van zijn
gebeente. Maar dat dit wonder slechts langs dezen weg zich kan voltrekken, dat
doet pijn; God rukt het hart van Christus Jezus uit het lichaam van
Israël-naar-het-vleesch weg, en het doet vreeselijk zeer. Dat God het hart uit Israëls
vleeschelijk lichaam komt rukken, en zoo dit volk als dor brandhout in het vuur gaat
werpen, dat was wel waar, maar het was geen troost voor den lateren Heer van
Paulus; die schrijft Rom. 9-11 wel met vreugde, maar niet met pleizier. Had Christus
zich nu getroost met de overweging, dat zijn ondergang als Abrahams kind tevens
de ondergang was van hetgeen in Abraham vleeschelijk was, dan zou dit
leedvermaak zijn eerste zonde zijn geweest; en dán was Hij des doods schuldig
geweest, niet om onzentwille, maar door eigen zonde. Het Object van deze
excommunicatie mag noch met de kennis van haar misdadigheid, noch met die van
haar bestraffing, zijn pijn verdooven.
Dus blijft Hem enkel lijden. God treedt op den Borg toe en scheurt Hem 't hart.
Quis non fleret? En ach, in den hemel zegt vader Abraham: Loof, loof den Heer,
mijn ziel, met alle krachten. Zijn vleesch is hem nochtans uit 't lijf gerukt; hart en
hoofd zijn heden hem vergaan. Maar zijn Te Deum weet niet van rusten. Jezus,
Jezus van Nazareth, Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij
dezen uwen dag zou zien, en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest...Kunt gij
uw eigen woorden aan? Gij hebt het zelf toch eenmaal zóó gezegd? (Joh. 8:56).
Maar nu ten derden male: God treedt toe en roept boven het Sanhedrin ook zélf nu
uit: Hij is des doods schuldig.
Want gelijk wij vroeger hebben gezien, dat het slagwoord van Kajáfas: ‘één voor
allen moet sterven,’ niet alleen door Kajáfas, maar ook door God zelf werd
12)
afgeroepen , zóó is het óók met

12)

Zie deel I blz. 50 v., 62v.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

186
Kajáfas' eindconclusie, dat Jezus schuldig is tot den dood. Kajáfas oordeelt: hier
moet Lev. 24:13-16 ‘in werking treden’: een lasteraar moet ‘buiten de legerplaats’
worden gebracht; als er geen Romeinen in de buurt waren, zou de steeniging moeten
13)
volgen. Maar de vrienden van het Sanhedrin zullen straks onder de schare
rondsluipen, om, gebruik makende van de kansen die ‘in bezet gebied’ nog
overblijven, te vorderen wat nog erger is dan ‘steeniging’: ze zúllen schreeuwen:
kruis hem, kruis hem! En dan zal God meespreken: kruis Hem, kruis Hem: de
gehangene is God een vloek. Al die conclusies-van-verdoemenis worden in dit eigen
uur in de wereld geworpen zoowel door de hel beneden, als door den hemel boven;
en beide bedienen zij zich van de tong van Kajáfas, die het schuldig in menschentaal
heeft uit te spreken. Des doods is Jezus Christus schuldig; volgens den één, omdat
Hij God gelasterd heeft, volgens den ander, omdat Hij de lastering van anderen op
zich geladen heeft. Des doods schuldig - dat is weer de ééne leus. Nu spreekt de
één daarbij: hij heeft deze stad en dit volk háást in den toorngloed Gods doen
vergaan door zijn onverdraaglijke lastering, doch wij hebben te rechter tijd de kerk
gered. Ja, zeker, houden ze vol: want een blasphemie, gepaard met een eed, die
valschheid spreekt, die brengt, als niet de zondaar wordt gestraft, den vloek over
het gansche land; wij móeten, om de kudde nu te beveiligen tegen den dreigenden
goddelijken vloek, dezen man uitwerpen, ‘opdat de toorn Gods niet over de gansche
14)
gemeente worde verwekt’ . Maar de ander

13)
14)

We denken aan wat hierboven reeds opgemerkt werd: dat het Sanhedrin ook wel eens handig
gebruik wist te maken van de beknotting van zijn macht.
Vergelijk Epstein-Freedman, Seder Mo'ed I (Shabbath I) 151: For the crime of vain oath, false
oath, profanation of the Divine Name (noot: any unworthy action which reflects discredit upon
Judaism - since Judaism in blamed for it - is regarded as profanation of the Divine Name, cf.
Aboth, V, 9, and IV, 4), and the desecration of the Sabbath, wild beasts multiply, [domestic]
animals cease, the population decreases, and the roads become desolated, for it is said, And
if by these things [be-eleh] ye will not be reformed unto me (noot: Ibid. 23; bedoeld is Lev.
26:23!); read not be-eleh but be-alah (noot: The consonants are the same. The verse then
reads: and if ye will not be reformed unto me in the matter of (false) oaths; and it is written,
and I will send the beasts of the field among you, etc. (noot: Lev. XXVI, 22). Now, in respect
to false oaths it is written, And ye shall not swear by my name falsely, so that you profane
[we-hillalta] the name of thy God (noot: Ibid. XIX, 12); and of the profanation of the Name it
is written, and that they profane not [ye-hallelu] my holy name (noot: Ibid. XXII, 2); and of the
profanation of the Sabbath it is written, every one that profaneth it [me hallelehah] shall surely
be put to death (noot: Ex. XXXI, 14): and [the punishment for] profanation is learnt from a
false oath (zelfde straf).
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spreekt: God heeft de wereld gered, door alle schuld van blasphemie op Hem te
doen aanloopen, en zoo Hem te stellen in de plaats van allen, die door hun zonde
God hebben gelasterd en gehoond; zóó zal de Naam verheerlijkt zijn in de
behoudenis der lasteraars; in de vrijkooping van de tong, ter toebereiding van de
positieve offerande der lippen, die den Naam weer belijden.
Nooit bleek zóó duidelijk als in dit ontstellend uur, dat de tegenstelling tusschen
zonde en deugd geen kwestie is van menschelijken smaak, maar van goddelijk
recht. En dat men die scherpe antithese niet ‘vanzelf’ op het spoor komt in de
procedure eener autonome regeling der samenleving onder de menschen, maar
alleen in het door het Woord geleide verbondsverkeer tusschen God en menschen.
Juist dáár wordt men het gewaar: van het Woord, dat in den beginne was, kan na
de laatste zitting van het Sanhedrin geen enkel menschen-woord zich immermeer
ontdoen. ‘Geen woord valt ijdellijk ter aarde.’
Scheurt uwe kleederen, de ‘Mond der Waarheid’ is wegens blasphemie verdoemd;
de Exegeet van God (Joh. 1:18) wegens zonde tegen het derde gebod, lastering
van den Naam, verworpen. Scheurt uwe kleederen; wie nog nooit geschreid heeft,
wete waar zijn crisis begint. Scheurt uw hart en niet uw kleeren: gij zijt die lasteraar,
wiens schuld hier wordt bezocht. In den beginne was het Woord, en het heeft onder
ons gewoond, en het wil ook in ons wonen, in ons blijven tot in eeuwigheid. ‘Ruimte
maken’ voor zijn Woord, dát is het cardinale punt van zijn of niet zijn (Joh. 8:37, vgl.
hierboven bl. 180). Dáárvan komt het, dat het einde van Kajáfas en van ‘'t vleesch’
is: hoogstens het gescheurde kleed, doch dat van ieder, die in Christus is, de
aanvang is: minstens het gescheurde hart.
En dat gescheurde hart. God zal het niet verachten. Hij heeft het zeer begeerd,
toen Hij het hart van dezen Borg brak, staande achter den stoel van Kajáfas. God
heeft voor óns gescheurde hart de scheur in 't hart van Jezus Christus over gehad:
zóóveel was Hem dit waard. O, als Hij één gebroken en verslagen hart verachtte,...Hij
had 't gebroken hart van Zijnen Zoon - dien duren prijs - veracht. En Kajáfas zou
een standbeeld hebben verdiend op het kruispunt van de wereldwegen: herder,
geen wolf.
Hij hééft het echter niet gekregen, zijn standbeeld. L. Vitellius heeft hem afgezet,
15)
om 't volk te kunnen gerieven . Hij is ver-

15)

M.J. Lagrange, Le Judaïsme avant Jésus-Christ, Paris, 1931, p. 235.
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worpen als een man, die Israëls vertrooiden toch niet kon vergaderen; Levi's laatste
is door dezelfde bezettende macht afgezet, als welke ook ‘Melchizedek’ heeft
verdaan: wolf, geen herder.
Maar door den Geest der profetie is aan de kerk iets anders omtrent Levi's
slachtoffer verkondigd. Kajáfas scheurde zijn kleeren, in 't oogenblik, dat zijn eigen
‘profetie’ in vervulling deed gaan. Welke profetie? Deze: ‘dat Jezus sterven zou voor
het volk; en niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die
verstrooid waren, tot één zou vergaderen’ (Joh. 11:52). Herder, geen wolf.
O ja, daar doemt voor onzen geest die kúdde op, de ééne katholieke. De herder
Kajáfas heeft van dezen Herder gesproken: hij is dé huurling; neen - hij is dé Wolf.
Maar God erkende in dezen nacht den Spreker van Joh. 10 als waarachtig: dus
moest Hij wel, onschuldig onder den kerkelijken rechter veroordeeld zijnde, ons van
het strenge verstrooiingsoordeel, dat over ons gaan zou, bevrijden. Maar zóó was
toch de Raad? Want om den wolf te vernietigen, maakte het Eeuwige Woord zich
in de gestaltenis van het vleesch tot herder van de kudde onder God als Oppersten
16)
Herder, opdat de wolf verslagen, de kudde behouden wezen zou . De mensch is
den Mensch een wolf, de Mensch den mensch de goede herder. Hij vergadert in
en door Kajáfas' wolvenhandel alle schapen van Joh. 11:52. Maar Kajáfas blijft de
wolf - hij keelt de schapen, die geen toevlucht nemen tot zijn gevangene.
Kajáfas had geen plaats voor den Vrijmaker-Priester-Koning: toen kreeg de
Vrijmaking haar plaats door God - de kerk is bijeenvergaderd door Hem, om wiens
booze eedzwering de rivieren heetten te verdrogen: de fonteinen des heils bráken
open in datzelfde oogenblik.
∗

16)

A. Schlatter, Jesu Gottheit und das Kreuz, 2. Aufl. Tübingen, 1913, S. 40.
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Hoofdstuk IX
Christus, Gods profeet, als mislukte waarzegger gehoond
Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten; en
anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus,
wie is het, die U geslagen heeft?
Matth. 26:67-68.
CHRISTUS, eenmaal ter dood verwezen, wordt nu prijsgegeven aan den hoon.
Het décorum is voorbij; men gaat nu op Hem spúwen. Juist in den tijd, dat Kajáfas
1)
voor de komende feestdagen zijn priesterlijk ornaat ter beschikking kreeg , legt
onder zijn praesidium de Hooge Raad alle decorum af: men begint te spuwen en
te stompen.
Dat is reeds voor een humanist iets vreeselijks: na een doodvonnis past den
rechter toch een oogenblik van stilte? Hoe veel te meer dan Israëls rechters: zij
weten zich uitverkoren en gedwongen, in de plaats van God heden te treden. Zijn
Israëls rechters niet van bóven aangesteld? De wil van den levenden God zette hen
op den rechterlijken stoel, en gaf hun het hooge bevel: bezorgt de zaak van God,
laat Gods stem dreunen uit uw mond over Israëls vloer. Dit is toch wel beklemmend:
sleuteldragers te zijn van God. Nóg staan zij in hun ambt en nóg steeds

1)

Vitellius (die Kajáfas later afzette) arriva à Jérusalem en l'an 36 (zeven jaren later, als men
Christus' dood plaatst in het jaar ‘29’) au temps de la fête de Pâque: ‘Recu avec magnificence,
il fit remise aux habitants de l'ensemble des impôts sur la vente des récoltes. Il accorda aussi
que le vêtement du grand-pontife et tout ses ornements fussent placés dans le Temple et
gardés par les prêtres comme ils en avaient jadis la prérogative’ (Jos. Ant. XI, 4). Hérode
l'avait confisqué et le gardait dans la tour Antonia, ne le rendant aux prêtres que sept jours
avant la fête, pour le reprendre le lendemain. Cet usage s'était perpetué sous les Romains.
Vitellius n'approuva pas cette ingérance dans le culte et ‘enjoignit au commandant de la
garnison de ne pas s'inquiéter du lieu où était le vêtement, ni du jour où on s'en servirait. S'il
est vrai qu'il a demandé et obtenu la permission de Tibère, ce fut longtemps d'avance. Cet
arrangement fut sûrement sollicité par le peuple. - M.J. Lagrange, a.w. 235.
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drukt op hen de zwarigheid van dit woord: al wat gij op aarde zult binden zal in den
hemel gebonden zijn, en al wat gij op aarde zult ontbinden, zal in den hemel
ontbonden zijn; indien uw binden en ontbinden een zuiver antwoord is op het bevel
van God, die u een plaats gaf in het consistorie van zijn kerk.
En nog een tweede reden was er nu voor beklemming: zij hadden ter dood
verwezen. Dat is verschrikkelijk: ditmaal was het een ‘overgeven aan den Satan’,
zonder eenig uitzicht op een alsnog mogelijke aanneming bij God van wie thans
was verworpen door dit Sanhedrin.
De opperste ernst van hun jongste beslissing had de leden van het Sanhedrin
móéten aangrijpen en overmeesteren. Zij gaven Christus in Satans handen over,
maar zeggen ze daarbij niet, dat hun hánden, als ze Hém overgeven aan den Satan,
zich vooraf bevend hebben gelegd in de hand van God? Dat dus God door hen den
Nazarener aan den Satan overgeeft? Dat zij zelf niets meer dan knechten zijn? Zóó
iets maakt een mensch toch stil?
Hadden Israëls rechters hun ambt verstaan, dan zouden nu de gordijnen zijn
neergelaten in de zaal, ten teeken van rouw over dit doodvonnis, door God hun
afgedwongen.
Maar nu de naakte waarheid: grijnzend onttrekken ze zich aan den ernst van het
oogenblik.
Nauwelijks is het vonnis door Kajáfas uitgesproken, of het gevoel van spanning
wijkt. Er volgt een gruwelijk bedrijf van spot en hoon.
Dat wordt hun eigen oordeel. Want nu laat zich de werkelijkheid zien: hetgeen
het Sanhedrin beklemd had, was niét de tegenwoordigheid van God geweest, doch
de vrees voor een toekomst onder doorwerking van ‘nazareensche’ invloeden. Geen
vinger zonder hand had op hun wand het teeken des doods geschreven, gelijk in 't
huis van Belsazar eens was geschied. En dat Góds vinger eens de wet op steenen
tafelen had geschreven, dat valt toch onder de praerogatieven van Israël? Dat geldt
toch als basis waarop het volk als gegeven grootheid mag staan? Is 't feit der
wetgéving geen bevestiging van Israëls voorkeursplaats onder de volken? En is 't
feit der sanhedristische toepassing van de wet geen bevestiging van de eereplaats,
waarop het Sanhedrin mag aanspraak maken in dit volk? Het is niet de eenige maal,
dat 't feit der normgeving zóó spontaan voor normatief gehouden wordt, dat men
den inhoud der geschreven norm er voor uit het oog ver-
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liest. Komt, staat nu op, en hebt uw leut aan 't lot van Jozua van Nazareth! Een
bonte avond na dit strenge ceremonieel!
De heeren stáán nu op.
Ze hébben hun leut aan den Nazarener.
Zij spuwen Hem in het gelaat, ten teeken van verachting, een teeken, waarvan
2)
de spraak den Joden nog meer bekend is dan gemeenzaam . Ook slaan zij Hem
met de vuist; blijkens de manier, waarop de grondtekst hierover spreekt in de
verschillende berichten, hebben zij daarbij Christus niet alleen met de vlakke hand
in het gelaat geslagen, maar ook Hem rauwelings gestompt. Dit met de vuist slaan
3)
was een teeken van beschimping . Bij dit alles komt nog het gesproken woord, dat
geest en ziel Hem striemen moet. Ze doen Hem een blinddoek voor de oogen. Dan
komen de weleerwaarde heeren, straks geëscorteerd door hun steeds vrijmoediger
wordende huisknechten en bedienden: die man, die Hem een kaakslag gegeven
heeft, weet inééns: hij krijgt van die vrijpostigheid geen last: de president laat veel
toe vanavond: het hek is van den dam: ook groote heeren kunnen gewoon doen,
af en toe. Allen komen in beweging: ze gaan op den gevangene, nu veroordeeld,
af, slaan Hem in het gelaat en vragen dan grinnekend: profeteer nu maar eens, wie
U daar even zoo ferm geslagen heeft. Zij springen om Hem heen, en spotten met
zijn profetennaam en profetisch ambt. Zij hebben wel eens vernomen, dat van den
Nazarener gezegd is: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn
volk bezocht. Eén van de titels, die hem de volksmond gaf, was: ‘de profeet’. Hij
zelf had trouwens zooeven nog geprofeteerd over zijn toekomst. En van dat alles,
van volk en volksprofeet, ontslaan zij zich nu door een karikatuur van Hem te maken.
De nieuwste profeet moet maar eens een proefje geven van zijn zienerstalent: kan
hij altemet, met dien doek voor oogen, den naam noemen van den man, die hem
daareven op de wang sloeg? Kan hij hem niet zien? Maar zieners zien toch wat een
ander niet ziet?
Daar staan we ineens midden op de kermis: o Prediker: ter plaatse der profetie,
daar zoekt men een zieners-avontuur. In de ure der rechtspraak, waarvan de
wereldhistorie afhankelijk is, arrangeert men een bonten avond, om zich te vermaken
met een mislukten ziener. Dat heeft men vaker beleefd, b.v. onder Egyptenaren:
een volksfeest, waarbij blinde zieners of muzikanten 't ge-

2)
3)

Zie Num. 12:14; Deut. 25:9; Jes. 50:6; Job 30:10.
Zie Matth. 5:39.
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peupel vermaken moeten: een hedendaagsch schrijver laat in Thebe de door een
farao bevolen afschaffing van de Amonvereering en invoering van den Aton-cultus
4)
ook al met blinde kunstenmakers stoffeeren . En de Filistijnen organiseerden hun
Dagons-tempelfeest, met een blinden Simson, spelende, op meer dan één manier
(Richt. 16:25), maar in álle manier om als op een ‘bonten avond’ hen te vermaken,
door den clown te spelen. En zoo komt het Sanhedrin het dispuut over dien masjaal
verdringen door van de raadselspreuken in de raadselspelletjes te vervallen. Allo,
profeet, blindeman, hoe-heet-ik?
Van den Profeet maakt men een waarzegger, en dan een, die niets-meer-weet.
Profeet en waarzegger, die twee figuren komen in den bijbel wel vaker voor. Een
tegenstelling behoeven zij niet te wezen, al zijn ze 't in concreto vaak geworden.
Want een profeet (nabi) en een waarzegger (kosem) kunnen samengaan (Jes. 3:2);
ook koningen kunnen woorden van een ‘kosem’ spreken (Spr 16:10) en Bileam, die
van een kunstenmaker niets heeft, heet ook ‘kosem’ (Joz. 13:22); meer dan eens
5)
wordt het bedrijf van den ‘kosem’ verbonden met dat van den ‘ziener’ (chozeh) .
Waar het profetisch Woord hen beheerscht, daar kunnen zij, zij het op onderscheiden
wijze, de waarheid dienen; vandaar dat waarzeggen ook van profeten een taak kán
wezen (Micha 3:11).
Maar omdat het Woord niet altijd hen beheerscht, en ook de valsche profetie
gaarne harerzijds alle vormen en manieren van mededeeling en beïnvloeding van
menschen voor zich annexeert, daar ontaarden met name waarzeggerschap en
zienerschap. De valsche profetie associeert zich met valsche zieners (Jer. 27:9;
29:8; Ez. 13:6, 9, 23; 21:34; 22:28; Micha 3:7; Zach. 10:2). En omdat de valsche
profetie krachtens aard en doelstelling zich legitimeeren wil met hetgeen voor oogen
is, liever dan met den inhoud der heilige geschreven of gesproken woorden Gods,
daarom legt de ware profetie steeds meer op den inhoud en de valsche steeds
sterker op den uiterlijken vorm (die opvallend móét zijn) het hoofdaccent. Zoo wordt
langzamerhand de ‘kosem’ een tegenstelling met den ‘nabi’. Magie en mantiek en
ziener-schap-in-extase of waarzeggerij (iets anders dan waarzegging) worden straks
als duivelskunst of charlatanerie gezien; en de her-

4)
5)

Mika Waltari, Sinuhe, Amsterdam, 1949, 345.
J. Pedersen, Israël, III-IV, London-Copenhagen, 1947, 124.
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innering aan de Kanaänieten, die zulk bedrijf plachten te zoeken, doet de rest, om
6)
waarzeggers te maken tot een verachtelijk of althans niet-ernstig te nemen genre ;
7)
een barbarenbedrijf heet straks hun practijk.
Hoe het hier bedoeld is lijdt geen twijfel. De profeet van Nazareth is pas wegens
blasphemie veroordeeld. Het Woord Gods kán dus niet bij hem zijn; alleen het
duivelsche woord komt over zijn tong: deze wierp de duivelen niet uit dan door
Beëlzebul, den overste der duivelen (Matth. 12:24, 27). Wat er van hem overblijft,
nu zijn profetenmantel van hem afgerukt is, dat is niet meer dan een mislukte
waarzegger: hij is uitzinnig. Nooit is de tegenstelling tusschen ‘nabi’, en ‘kosem’,
tusschen profeet-met-Woord en waarzegger-zonder-Woord zóó fel geteekend als
hier. Erger vernedering dan deze kon men Hem niet aandoen: de Mond der Waarheid
is in het Rechthuis der kerk als een onttakeld waarzegger in karikatuur gebracht.
Vroeger heeft men nog wel eens gezegd: houd van waarzeggers en zieners de
handen af: ze kúnnen krankzinnig zijn, maar ook van God of daemon bezetenen:
handen af, brand uw vingers niet. David heeft van die mentaliteit een niet profetisch,
doch wel listig gebruik gemaakt, toen hij, door waanzin te veinzen, de angst opwekte
bij de Filistijnen, die hem anders zouden gedood hebben: handen af, misschien zit
er een goddelijke, waarzeggende geest of kracht in hem (1 Sam. 21). Maar zélfs
die angst is hier weg: men durft den Nazarener wel aan. Hij is volstrekt ongevaarlijk.
Wel, wie sloeg u daarnet?
En 't ergste is dan, dat ze in hun karikatuur nog met het woordenboek der profeten
opereeren; profeteer ons, zeggen ze, wie u daarnet dien fermen slag toebracht. Ze
bedoelen: ra-ra-wie-is-dat? Ze zeggen: profeteer ons: de clown wordt als koning
aangesproken, en de bileam-in-'t-klein als Rechter van den échten Bileam.
Men zou, in beeldspraak, kunnen zeggen: hier wordt de Christus gehoond juist daar
waar het ‘hoogtepunt’ van de pro-

6)
7)

Pedersen, 125 (Deut. 18:10, 14; 2 Kon. 17:17).
Misschien doelt daarop Jes. 2:6, welke plaats evenwel niet geheel duidelijk is:
Want Gij hebt uw volk verstooten, het huis van Jacob;
want het is vol van toovenaars,
van waarzeggers, gelijk de Philistijnen,
en ze slaan in de handen van vreemden.
Zoo althans poogt J. v.d. Ploeg, O.P. den tekst te vertalen (Vooraziatische Philologie, art. in:
Ex Oriente Lux, Leiden, Jaarbericht nr 8, 1942, 644).
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fetie bereikt is. ‘Onze hoogste’ Profeet en Leeraar wordt gehoond en met den
laagsten charlatan gelijk gesteld. Alle andere profeten, door wie God tot de vaderen
gesproken heeft, stonden ónder Hem, en niemand hunner heeft volkómen gesproken
en geen hunner heeft zoo als Hij rechtstreeks met God gesproken, of op gelijke
wijze gezien of gehoord wat hij betuigde (Joh. 3:32); niet één van hen duwde den
zwaren profetenwagen naar boven toe, tot op de spits van den berg der profetie.
Wel stegen de profeten successief hooger en hooger den revelatieberg op, maar
niemand onder hen kon ooit den top bereiken. Op de helling zijn zij geboren, tegen
de helling van den berg leunen ook hun graven.
Doch nu staat daar de Christus: onze hoogste Profeet. Zijn spreken sluit zich aan
bij wat de anderen, uit wat zij van den Heere ‘ontvangen hadden’, reeds hebben
‘overgegeven’; al is Hij de Zoon, gansch anders dan zij, zijn getuigenis is toch
menschelijk, en de inhoud ervan is bevattelijk (schoon ondoorgrondelijk); Hij is óók
geboren op den profetenberg, maar Hij mag en móét den top halen, de spits van
dezen revelatieberg. De profetie is door Hem niet principieel veranderd, doch ze is
wezenlijk en materieel in Hem vervuld. In Christus, dien geheel eenigen Profeet,
komt God boven op den berg, God zelf háált den top in zijn vol-menschelijken Zoon.
Dat Christus heden óp den top staat van den profetenberg, was reeds te bemerken
aan zijn geláden profetie van eenige oogenblikken geleden. Daarin had Hij de plaats,
waar Hij stond, verbonden aan die van den ‘Oude van dagen’, en zijn uur aan de
tijden van het onbeweeglijk koninkrijk van Daniël 7. Maar niet door Romeinen, niet
door heidenen, doch door de hoogst-ge-plaatsten van zijn eigen volk, wordt op den
top der profetische pyramide - want ieder staat nu met Hem op dien top - een spel
gespeeld, als ware de hooge profetenberg van Israël niet meer dan een ‘vlak veld’
van Moab. Zij nemen de spanning uit den rechtshandel weg: ze improviseeren een
kermiskraampje boven op den profetenberg. Het is het eeuwenoude antwoord der
dwazen op het ‘van-nu-aan’ van de Opperste Wijsheid. ‘Van nu aan’ zult gij zien
den Menschenzoon, komende op de hemelwolken - zoo hadden ze die Opperste
Wijsheid hooren spreken. ‘Van nu aan’? Stante pede zetten ze hún ‘van-nu-aan’ er
tegenover: ineens steken ze van wal: een spelletje, vrij van vermakelijkheidsbelasting.
De gewaande Messias wordt van nu aan ge-
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tart, als geoefend waarzegger, duivelskunstenaar of duivelstoejager, te zeggen,
hoe de naam is van den één - en van den ander - en van wie volgt. Zij de groote
heeren, Hij bij de waarzeggers en toovenaars, de menschen van de vlakte.

Déze spotternij beteekent iets ánders, dan wat later in het paleis van Pilatus, of ook
wel op den kruisheuvel, den Heiland overkomen is.
Zeker, ook nadat Pilatus vonnis had geveld, werd onze Heere bespot. Denk maar
aan de ‘doornenkroon’. Ook voor Herodes is Hij bespot. Herinner u dat ‘blinkend
kleed’. Ook nog aan het kruis is Hij bespot. Ge weet nog wel dat hoonend roepen
om Elia, en het misbruik, dat de menschen maakten van dien ook dán nog dienst
doenden masjaal over den af te breken tempel, dien Hij herstellen zou.
Telkens weer heeft elk geval van spotternij zijn eigen plaats in het lijdensevangelie.
Eerst is het Israël, dat Hem bespot; daarna het heidendom; vervolgens de valsche
broeder; en eindelijk het gezelschap van die allen te zamen.
Israël het eerst: het Sanhedrin in zijn gemeenschap van rechters en bedienden.
Het heidendom daarna: de soldaten van Pilatus, daarin vrijgelaten door Pilatus,
bedienden dus met patroon.
Daarna de valsche broeder: Herodes, die immers van Edom is, van Ezau, den
vervolger van Jacob, van oude tijden af.
En ten slotte de één-dags-coetus van die allen: toen, onder het kruis, al wat daar
stond den Christus hoonde.
Reeds hierin laat zich zien, dat de hoon, dien Christus te verduren had voor het
Sanhedrin, een eigen plaats heeft in het lijdens-bericht. Hij staat aan het einde van
den weg der adventsprofeten, en als Hoofd in het midden der profetische
geschiedenis; en zie, nu wordt Hij kerkelijk dáár gedegradeerd door Zijn eigen volk;
en dit op zulk een wijze, dat de profetie, die in Hem opklom tot haar hoogsten graad
van kennis en van openbaring, gelijk gesteld wordt met waarzeggerij, die in platte
karikatuurvormen haar spel bedrijft met Gods naam, en waarheid en messiaansche
missie.
Of dit voor Christus lijden was?
Maar de vraag stellen, is haar beantwoorden. Hoe vaak heeft Hij niet verzekerd,
juist ook in apologetische redeneering, dat
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de Vader Hem gezonden had, dat Hij niet van zichzelf getuigde, dat Hij niet ‘uit zijn
eigen’ sprak, dat Mozes over Hem geschreven had? Over Hem, een profeet ‘als
Mozes’ (Deut. 18:15)? Het was juist déze laatste eerenaam (profeet, als Mozes)
waardoor Hij zoo stellig mogelijk was gesteld tegenover de barbaarsche waarzeggers
(Deut. 18:14); waarzeggerij is heidensch en dus barbarenbedrijf, zegt nu juist de
Schrift; doch de Profeet, die Mozes' antitype en pleroma wezen zal, zal ‘uit zijn
broeders’ zijn (Deut. 18:15). Israël haalt met de klodderinkt van 't Sanhedrin een
streep, niet maar door Deut. 18:15, doch ook door het voorafgaande vers; en, waar
het bederf van 't beste altijd 't slechtste is, daar kan Cicero, de heiden, over de
divinatie beter schrijven, dan de leden van Israëls Hoogen Raad hier met het gegeven
opereeren.
Ja, bitter is dit lijden, ook om hetgeen zooeven geschied is. Hierboven hebben
we gezien, dat Christus zelf voor het Sanhedrin zijn masjaal onverklaard liet, juist
met de bedoeling, dat het nooit zijn schuld zou zijn, indien de wereld een spel van
nieuwsgierigheid, bij wijze van entr'acte op de kermis van haar ijdelheid, zou maken
8)
van zijn hoog-heilige messiaansche geheimen
Maar hoewel Christus, voor zoover het aan Hem lag, met opzet de heilgeheimen
van zijn messiaansche waardigheid onttrokken heeft aan wreed karikaturistenspel,
toch wordt dat kruis Hem niet bespaard: men drijft den spot met zijn zelfbewustzijn,
met zijn bekentenis zoowel als met zijn belijdenis, en van zijn ambt maakt men een
mislukte grap.
Die spot, die daar striemt: profeteer, profeteer, - was smartelijker voor zijn geest,
dan de spijkers, straks, voor zijn vleesch.
Dat er op hetzelfde uur ergens een verloren haan kraaide, en dat die haan móest
kraaien, en dus allerminst ‘verloren’ was, omdat God den bek van het beest
openscheurde, teneinde te voldoen aan wat Christus als profeet, en óók als ziener
(!), in een ongevraagde zwaargeladen ‘waarzegging’ (!) voor-zegd had aan Simon
Petrus, ach, dat verstond er niet één; en niemand hoorde het. Toch ware dat
hanengekraai wel een voegzaam antwoord geweest op het onteerend
vraag-en-antwoord-spel van 't Sanhedrin; want juist daarin bleek, dat Christus over
den hemel en over een

8)

Zie in dit deel hoofdstuk V.
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haan van onder den hemel profeteeren kon. Ja zeker, Hij kón wel waarzeggen, want
bij Hem is ook déze vorm van mededeeling een ‘overgeven’ van wat Hij heeft
ontvangen. Bij Hem is geen waarzeggerij, wel waarzegging. Zij is bij Hem één met
zijn profetie. In de twee-sacramentenkamer, waar pascha en avondmaal elkaar in
één uur hebben ontmoet, daar heeft Hij een waarzegging gedaan. Maar zij was
geen bedrijf, doch dienst; geen kunststuk, doch diakonie; geen Ersatz voor het
Woord, doch middel tot de formatie van Simon Petrus als waarnemer van den dienst
des Woords op het aanstaande Pinksterfeest. Dacht de man, die zooeven naar Hem
mépte, dat Hij zijn naam niet wist? Nathanaël kan hem beter onderrichten (Joh.
1:48; vgl. 2:25). Ook met een blinddoek voor de oogen ziet hij scherper dan Ahia
(1 Kon. 14:4-6). Ja, de kerk weet het wel: de eerste avondmaalsnacht is mede door
een waarzegging (over het coincideeren van een hanekraai en een apostelenverraad,
beide tot een vast getal) zoo onvergetelijk geweest (Matth. 26:34, Luc. 22:34, Marc.
14:30, Joh. 13:38). En zijn waar-zegging was geweest een spreken als de mond
des Vaders; zijn hand lei immers meteen beslag op het werk van Gods
voorzienigheid, die over álles gaat, ook over de hanen, die kraaien? Hij had bij
voorbaat durven beschikken over dien haan, en dús over zijn Vader. Hij had die
waarzegging immers gedaan in verzekerde gemeenschap met den Almachtige?
Zeg, wat is lichter: te zeggen: Juda ben Zadok heeft mij daareven geslagen, dan te
profeteeren: de haan zal straks gaan kraaien op dat bepaalde uur, na dit bepaalde
woord van dien bepaalden mensch? Wat is lichter, te weten, wie daar gichelt, of te
beschikken over de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, die een
hanebek openbreekt te rechter tijd, een wonder, grooter dan de komst van een
komeet, en niet minder krachtig, dan de zonnestillestand op Jozua's gebed?
Vraag vandaag maar niets, Nazarener. Het is nu de tijd niet meer, de
9)
tegensprekers stil te zetten met uw ontwapenende vragen: wat is lichter? Wie let
er nu op een haan, die daar ergens kraait? Het Woord is met U in verberging.
En, gelijk het hier gaat, zoo is het heden nog in de wereld. Men vraagt een bewijs,
dat Christus de Profeet is. Er is bewijs; het is gegeven in wat vlak bij den vrager
gebeurt. Maar buiten den geloovige, die dan óók nog wakende moet zijn, is er
niemand

9)

Vergelijk Marcus 2:9, Lucas 5:23.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

198
die er op let. Wie zoekt achter een haan den Wil, den wil van God? En in een haan
het Woord? En in den Profeet den waarzegger? Zelfs Petrus zal straks doof zijn
voor het geluid, dat den Meester ook als waarzegger rechtvaardigt. Alleen de liefde
van den Meester zal zijn oor weer openbreken, opdat Simon Petrus de waarzegging
verbinde met de profetie: en deze met den priesterdienst. En de ‘ziende blinde’
worde uit de confessie (art. 5).
Het komt er dus op aan, den Borg ook hier te vinden.
Want wat baat het ons, of wij de heele wereld als sanhedristisch verdoemen, en wij vonden Hém niet, die ònze verdoemelijkheid voor ons verteert?
Wat baat het ons, of wij al 't Sanhedrin in staat van beschuldiging stellen, en naar
mooie, sterke, woorden zoeken om de wanbedrijven van dezen Hoogen Raad aan
de kaak te stellen? Kan dat schelden ons rechtvaardigen?
Zijn wij niet veeleer zelf rampzalig, indien wij, tegen het Sanhedrin onze
scheldwoorden werpende, ons zouden verheffen boven spuwers en spotters, alsof
óns ‘vleesch’ anders zou hebben gedaan, dan het hunne?
Neen, neen, hún werk is ‘van nature’ óók het onze; ook wij zelf vallen onder de
critiek, die God doet hooren over alle vleesch, zoo vaak Hij verzamelen blaast in en
om den Christus, staande ‘in het midden der profetengeschiedenis’. Want als het
waar is, wat wij belijden (Dordtsche Leerregelen), dat alle licht door den ‘natuurlijken’
mensch weerstaan, ‘ten onder gehouden’ en geheel bezoedeld wordt, dan moet
juist hier in het midden der openbaringshistorie, op den top van den profetenberg,
de oppositie zóó fel worden, dat ze grijpt naar haar scherpste wapen: de karikatuur
en den spot. Die poging, om elkaar te suggereeren: ‘het is niets gedaan met
‘hem-daar’, is het tóch nog systematische ‘ten onder houden’. En dat de Profeet in
een waarzeggerspakje gestoken wordt, is het ‘geheel bezoedelen’. Maar als zij
elkaar wijs maken: deze waarzegger is 'n mislukte, dan antwoordt God: uw ‘verzet’
is een bewijs van zijn ‘slagen’: want de spotternij is vaak camouflage van door het
Woord ‘doorsneden’ harten (Hand. 5:33, 7:54). In den grond der zaak bespot men
hier geen verlossingsleer, doch den Verlosser, den Borg. Van zijn Persoon wordt
kwaad gesproken. Immers: jood en heiden achten het nog mogelijk, dat waarzeggers
en zulk volk in bezit genomen worden, geoccupeerd door God of daemon; de
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10)

orphische mysteriëndiensten hebben dat motief niet minder uitgebuit dan de
gnostiek. Maar déze, zegt men, is van God verlaten: de lasteraar! Hier brandt zich
niemand de vingers: in dit natte kruit steekt God geen lont: Hij is door God niet in
beslag genomen: de lasteraar is een verlatene van God.
Wie wijs is zoekt daarom ook hier zijn Borg, juist in het drágen dier ‘ontallijke
smaadheden’. Hoor nu nog eenmaal naar het formulier van 's Heeren Heilig
Avondmaal: ‘...waar Hij gebonden werd, opdat Hij ons zou ontbinden; daarna
ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden
worden.’
Hier wordt de kern der zaak gewezen. De borgtocht is er; want nu het Sanhedrin
zich déze ‘kleinkunst’ permitteert, nu plaatst het Christus buiten de wet. Hij blijkt
wéér: Christus exlex, d.w.z. een Christus, die gestooten wordt buiten de omheining
van het door Gods verbondswet ompaalde rechtsgebied. Men mag (als men maar
den rijkscommissaris niet op de teenen trapt) Hem doen al wat men wil. Hij vindt
geen erkenning als rechtspersoon meer onder Israël. Een slaaf is anhypostatisch,
d.w.z. geen rechtspersoon; en zoo'n gedropen waarzegger is al niet veel beter.
Reeds eerder was Hem dit tot-exlex-worden overkomen: voor Annas, toen die
bediende Hem sloeg.
Maar nú doen alzoo ook zijn rechters: kijk hoe ze méppen.
Toen die knecht voor Annas naar Hem sloeg, was dat, officieel gesproken, nog
een vergrijp tegen de wet, omdat het vooraf ging aan de formuleering van het vonnis.
Maar thans komen de rechters op Hem af, en zeggen na hun vonnis: ‘gij lasteraar
van God, op den profetenberg kent men u niet; daar zijt gij nog nooit geweest,
man-van-de-vlakte, kom, speel ons eens wat voor, eer wij uw oogen laten dooven.
Mislukte Filistijn, de Simsons over u!
Een rechtsdaad is het dus, die Christus plaatst buiten den kring der zedelijke wet.
Maar dan de zedelijke wet van Israël, de gemeente van den God der profetie, die
met zijn Eeuwige Wijsheid (Sophia) tegenwoordig is in zijn volk. Juist daarom is het
allemaal zoo erg: wij staan niet op 't ‘gebied’ van ‘Themis’ doch op dat van Sophia,
de eeuwige Wijsheid, die zich de Opperste noemt in 't Spreukenboek. De Auteur
der ‘chokmatische litteratuur’ - zegt men dan - die wordt door zijn eigen
ambassadeurs in 't narrenpak gestoken - kom, heb uw leut vannacht aan hem: even
a joke

10)

Lagrange, Critique Historique I, Les Mystères, l'Orphisme, 2e ed. Paris, 1937, 182.
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should have some meaning. Degene, op wien de Geest van Christus in psalmen
en profeten heeft gesproken en doen spreken, is buiten de omheining der wijsheidsen der bondswet geplaatst: vermaant hem niet meer als een broeder, hij is tóch
verloren. Dat wil die hoon, die op het vonnis volgt, maar zeggen: hier valt niet meer
te hopen: hij is al dood. Dood? Ja, geestelijk. De hoon beteekent: dezen veroordeelde
geeft men geen geestelijken bijstand meer. En zijn gebeden zullen we verhinderen:
God luistert toch niet meer naar Hem. Onze God, onze God, daarom hebt Gij hem
verlaten: hij lastert U. De spot-na-vonnis zegt: hij vaart ter helle binnen 24 uur. En
geen engelenkoor zingt luid van 't tegendeel. De Opperste Wijsheid kan van nu af
aan wel weer Abrahams kinderen gaan ‘noodigen’ (Spr. 8 en 4); de bange periode
van de kerkelijke verdwazing onder nazareenschen invloed is voorbij. De Eeuwige
Wijsheid kan nú weer lokken: ze kijkt naar dezen charlatan niet langer om. O, het
is wat, als de Logos, de Wijsheid, de Geest van iemand zegt: ik ken hem niet! Gods
Logos heeft ‘hém daar’ nooit gekend. Zoo'n lasteraar - kom, geef hem nog een mep:
de Opperste Wijsheid kijkt toch een anderen kant uit: zij weet er alles van.
Het is wel spot en spel - maar 't is toch na dat vonnis méénens: het is bevestiging
van 't vonnis, én daarvan een rauwe exegese: zij verzegelen met hun ongeschreven
exlex-verklaring, dat zij verzekerd zijn, dat God hun vonnis-wegens-blasphemie
bekrachtigen zal, nu en in der eeuwen eeuwigheid. Die spotternij beteekent: wou
die man daar Messias wezen? Kom, kom; hij is een mislukt waarzeggertje, een
nietsnut, een deug-niet, een belial. Zelfs de drekgoden kunnen hem niet meer
gebruiken, - komt broeders, wat gemeenschap heeft Christus (Messias) met zoo'n
belial? Zeg gerust tot hem-daar: raka, nietsnut, belialsman; het zal u niet in 't helsche
vuur doen werpen, want hij-daar is reeds daaraan overgegeven. Hij is 'n belialsman;
en evenals slaven en ander gespuis anhypostatisch zijn, zoo ook mislukte
11)
waarzeggers: 'n belial is ‘niets’ in de wereld, anhypostatisch , niet eens 'n hypostase
12)
van den duivel, den Satan . Een niet eens op gang gebrachte waarzegger is zoo
13)
iets als een belial of belialsman ,

11)
12)
13)

Foerster in Kittel Wtbch. I, 606, over vertalingen van Beliar(-l); anhypostatos, apaideutos,
anomos, anhypotaktos.
Vgl. Germain Bazin, c.s., ‘Satan’, vertaling van de Études Carmélitaines, Desclée de Brouwer,
1948, vertaling bij Foreholte, Voorhout, 1950, 256.
Vgl. mijn: Tusschen ‘ja’ en ‘neen’, Kampen, J.H. Kok, 1929, bl. 35, v., zie ook Kittel, a.w. I,
606.
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dat is te zeggen: een niets-nut, een klaplooper, een dwaas vertoon, op wien de
hemel niet eens acht geeft, een stukje on-zin in de wereld, Belial, belial, pats, pats!
14)
Spotten kan van heilige verontwaardiging demonstratie zijn. Raka, raka .
Zóó roept daar heden 't Sanhedrin tot Christus Jezus, 't schimpt op den
profetenberg: gij een Messias? Gij? Maar gij zijt ‘belial’, een hol vat, een verdwaalde
zeepbel van een of anderen sater, die vacantie nam. De sanhedristen wijzen bij
voorbaat 't evangelie van Mattheus af: daar wordt gezegd, dat de in een stal geborene
de Zoon van David is, en dat Hij als zoodanig niet mislukt is, doch geslaagd! Wát
Zoon van David? Wat gemeenschap heeft onze Messias met zóó'n belial? (vgl. 2
Cor. 6:15). En wat heeft een geloovige Jood met de ongeloovigen (die belials) te
doen? En wat heeft een tempel Gods (wou deze rekel niet zoo iets wezen daarnet?)
met afgoden, belials-monsters, waarzeggersidolen te doen? (vgl. nog steeds 2 Cor.
6:15 en 16). W i j z i j n een tempel van den levenden God, verstaat ge dat goed,
raka? Pats! Ja, president, er staat geschreven: daarom dan, gaat van zulke
menschen weg, scheidt u af, zegt de Heere, raakt niet aan wat onrein is (2 Cor.
6:17). Ze geven 'n bloemlezing van bijbelteksten; ze nemen bij voorbaat afstand
van hun later gedrosten, afvalligen student Paulus van Tarsen, den auteur van 2
Cor. 6. We scheiden ons af: wij scheiden u af, belial, niets-nut, vergeten gril van
den Wil, die deze wereld schiep, en ons schoone volk. Wat valt er nog te
harmoniseeren, wat is de symphonie, tusschen Messias en belial? Och ja, Paulus
kan dat overal zeggen, en altijd. En Gamaliël ook. En Kajáfas. En Nikodemus. En
iedereen. Dat is de formeele ethiek van de antitheseleer. Het materieele gedeelte
is zooeven in het vonnis van den president afgehandeld.
En, verbeeld u nu maar niet, dat ze, door het element van profeteeren (met
karikatuur van ‘waarzeggen’) op den voorgrond te schuiven, nu alleen maar
‘intellectueel’ afstand van den Nazarener nemen. Profetie is in den bijbel ook
herderschap: is de weide niet het Woord? Door Christus als waarzegger-zonder-ernst
uit te jouwen, maken ze meteen zich van zijn genezingswonderen af, die eveneens,
voor zijn ambtsbesef, herders-verrich-tingen waren. Nu de gevangene gebleken is,
godslasteraar te zijn, kunnen ook al die ‘volksverhalen’(!) over genezingen e.d.
worden afgedaan met een verwijzing naar dit kerkelijke iudicium: blasphemie is van
hem bewezen. Wie psalm 29 opzegt, waarin

14)

Vgl. hier bl. 61/2 v.
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zevenmaal de bath-kol (Gods groote stem) wordt vernomen, wie maar zegt ‘baz,
bazjah, mas, masjah, kas, kasjah, sjarlai en amorlai, die kan - de Talmud spreekt
ervan - daarmee reeds heel wat kwalen bezweren; en exorcismen met kruiden en
15)
geprevelde formules (b.v. bar-tit, bar-tema, bar-tena, en nog wat) , daarvan hebben
ook wel kennissen van deze rechters verstand (Matth. 12:27). Men zal niet verder
zich op dit terrein begeven, o neen; maar als die man daar 'n combinatie is van
bewezen blasphemie en verder van velerlei onbewezen waarzeggerskunsten, nu,
dan weet men genoeg. Hij heeft duivelen uitgeworpen? Zieken genezen? Pardon,
de kerkelijke keuring moet 'n genezing constateeren; en in één geval is die
geweigerd, Joh. 5: de man die zich genezen kwam melden, bleek een
sabbathsschender, ook al door den funesten invloed van dezen duisterling uit
Nazareth; hem is dan ook de absolutie, die na kerkelijke verificatie pleegt te volgen
met de formule ‘ga heen en zondig niet meer’, aan den gewaanden genezen man
onthouden (Joh. 5:10). Ja, nu u daar tóch over spreekt, toen heeft die wonderdoener
meteen maar zelf voor priester-keurmeester-genezingsverificateur gespeeld, en
zélf den man absolutie gegeven met de formule, die den priester toekomt tegenover
gedoopte proselieten en mirakuleus genezen patiënten (Joh. 5:14). 't Was toen óók
al niet pluis, en, weet u 't nog, ook toen is al gesproken van blasphemie (Joh. 5:18),
en ook toen al had hij zoo iets als een Daniëlsprofetie over den Menschenzoon en
over doodenopstanding in den mond (Joh. 5:25-29, vgl. Dan. 12:1-3). Het is met
hem nog nooit in orde geweest; en altijd is hij bezig met profetieën, die een ander
als verzegeld kent; het is theologisch (!) dan ook veel voornamer en getuigt van
veel meer eruditie, te zeggen: ik kan Daniël niet lezen (Jes. 29:11): 't boek is
verzegeld (vgl. hierboven blz. 35). Wat God zelf in zijn ondoorgrondelijke wijsheid
verzegeld heeft (Dan. 12:4), zou déze man dat willen ontsluieren? Zou hij een boek
met zeven zegelen kunnen openmaken (vgl. Openb. 5:5)? DEZE ‘ouderlingen’
verzekeren: geen sprake van! Wonderdoener-charlatan, van welken raadsheer is
nu déze ferme tik? Duivelskunstenaar! Het probleem van Matth. 12 is opgelost.
Wij spraken hierboven telkens van spot en hoon. Die zijn, als men 't strikt neemt,
niet hetzelfde. Soms gaapt tusschen die twee de afgrond van de wet.

15)

Satan, a.w. 228.
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Spotternij, zoolang ze nog met den ernst gemengd is en met de waarheid verband
zoekt, kan, onbewust of bewust, nog uitgaan van die rechtmatigheid van de
eerepositie van haar object.
Maar de op een vonnis volgende hoon drijft zijn voorwerp buiten den wetskring,
en doet dit in vol bewustzijn.
Het komt hier dan ook steeds op de rechte onderscheiding aan, zal men verstaan,
in hoeverre de spot zich nog kan verdragen met Gods heiligheid en recht, en in
hoeverre de spotternij, door in den hoon te vervallen, den band met Gods recht en
wet ten aanzien van zijn object verloochent. Of, anders gezegd: in hoeverre zij haar
voorwerp achteraf als deserteur ontmaskeren, dan wel bij voorbaat als proseliet
onmogelijk maken wil.
In het algemeen valt te zeggen, dat spotten, op zichzelf genomen, nog niet behoeft
te zijn verraad tegen God of mensch. Spotternij, die zich stelt op den bodem der
werkelijkheid, pleegt de dingen te noemen bij hun waren naam. Zij krijgt daardoor
dikwijls een komisch effect; wat dan echter niet altijd aan de spotternij zelf ligt, omdat
het effect óók bepaald wordt door de personen, die den spotter hooren of van hem
lezen. Soms kan de wending naar het komische in de spotternij hieraan liggen, dat
het noemen van de dingen bij hun waren naam personen treft, die hun waren naam
nog nooit hebben willen weten. Een reus in eigen oogen, dien de spot in schets
brengt als dwerg van klein formaat; een profeet, die heiligen ijver pretendeert, maar
door den spot tentoongesteld wordt in den lediggang van zijn geest, en in de
traagheid van zijn verstand, dat geen wedloop ooit onderneemt in eenige arena van
den geest; of ook een man, die op het hooge voetstuk gaat staan van den
philanthroop, doch straks tentoongesteld wordt als een kringelaar om zijn eigen
middelpunt, - zúlke menschen worden voorwerp van soms fijnen spot. Zoolang
evenwel deze het waarheidsbeeld niet verwringt, en ook niet de proporties omkeert,
zóólang kán de spot zich met de heiligheid van God verdragen. God zelf heet in de
Schrift wel spottende. Zoo'n spotter friemelt aan máskers, en legt norm naast
werkelijkheid. Zéker kan de spot een wapen zijn in de hand van een onwaardige.
Dán echter ligt het niet aan het wapen van den spot, maar aan hem, die het hanteert.
Dat kan een kind der hel zijn; maar óók de hemel weet van ‘lachen’ om de dwaasheid
van de menschen; en als God zelf zijn hoogen spot drijft met het gekriel der
kreaturen, dan is dat altijd een ironische verwijzing
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16)

naar normen, die de wereld niet meer weten wilde . We spraken hierboven (bl.
186, zie ook noot 14) erover, dat latere joden de verbondswraak, gelijk die o.a. in
17)
Lev. 26:23 gedreigd wordt, met behulp van een andere tekstlezing zóó hebben
opgevat, als zou ze door God in dit woord direct tegen 't uitspreken van een valschen
eed zijn gedreigd, een eed, nu ja, zooals Christus hier aflegt volgens Kajáfas. Ook
de Talmud kent deze opvatting. Naar dezen gedachtengang is dan de Nazarener
18)
de schuld, dat de in Lev. 26:23, 24 gedreigde verbondswraak op Israël komt, tenzij
het Sanhedrin hem excommuniceere, tot behoud der kerk. Een eed zooals van ‘hem
daar’ zou ons duur betaald gezet zijn: dat had ons kunnen kosten: het zwaard, de
pest, honger, mislukte oogsten, pats, pats, vervloekte Nazarener. Maar laat het ons
niet ontgaan, dat de Eenige Wetgever bij voorbaat met deze rechters zelf den spot
gedreven heeft - juist in datzelfde hoofdstuk, het kapittel van de bondswraak.
19)
Spottend, in verheven ‘ironie’ , zegt de Heere zelf (Lev. 26:34): als gij, Kajáfas, 't
bondsrecht schendt (maar dan door den Zoon te vervloeken), dan komt om uwentwil
de honger, dan wordt om uwentwil uw grond u woest gelaten; gij eischt zijn dood
om straks een gezegenden sabbath (nog wel paschen) te kunnen vieren? Wacht
maar - straks hebben de landerijen van de heereboeren permanent ‘sabbath’, ze
liggen stil: ze halen de achterstallige rustperiodes wel in: zóó lang duurt uw misère.
Wat zal dát een rustige sabbathsperiode wezen! Zóó spot God zelf, nog wel in de
wet, bij voorbaat!
Maar hoon is dan ook iets anders dan spot. Och neen, we beweren niet, dat die
woorden in de spreektaal altijd uit elkaar te

16)
17)

Zie deel I, hoofdst. XXII, in het bizonder blz. 449 v.
Aangegeven in bl. 186, noot 14: be-eleh werd gelezen als be-alah (consonanten gelijk). De
gebruikelijke vocalen geven den zin: door deze dingen (Gesenius-Robinson, Lexicon O.T.,
1928, p. 41, b, verwijzing naar Lev. 25:54; 26:23; 1 Kon. 22:11; zeven maal; zie hetzelfde
woord met andere praeposities). Maar de vocaliseering be-alah (zie Gesenius-Robinson, 42,
a) gaat terug op

18)

19)

, zweren, wortel: stretch out to, reach after (cf. prep.

,

, also

swear). Zie voor dit werkwoord (een vloek uitspreken, valsch zweren, zich verwenschen,
om zich te zuiveren van een aanklacht of bij verdragen, en verder zweren, Gesenius-Buhl,
met plaatsen).
Vgl. Willem Teelinck, De Schending van het Recht des Verbonds gewroken, uitgave
Traktaatgenootschap ‘Filippus’, 1902 (in het ‘Voorwoord’: van de redactie van ‘Filippus’
herinnering aan de ‘pestilentie’, die ‘thans’ - de Boerenoorlog! - het heerschzuchtige,
gouddorstige, wreede Albion in Afrika bezoekt), bl. 9 v.
Noordtzij i.l. (Korte Verkl.); vgl. a Lapide, i.l., die verwijst (voor het ‘uitspuwen’) naar Lev.
18:28.
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houden zijn. In de omgangstaal zal nooit precies het verschil aan te duiden zijn.
Maar als wij voor ons zelf een scheidslijn trekken, dan zien we 't zóó: alle hoon is
spot, doch alle spot geen hoon. De spot kan een verkeersmiddel tusschen broeders
zijn; de spotter staat dan mét zijn object onder 't wetsdak; misschien wil de spotter
zijn bespotten broeder wel aan die wet herinneren, om daarnaar hem terug te leiden.
Maar de hóón sluit uit; hij breekt de verkeerswegen op; hij is derhalve 't eenige, dat
overblijft voor een rechter, die zijn slachtoffer heeft verklaard exlex te zijn (vgl. bl.
47/8 v.), en die niet daarna zelf uitbreekt in een bitter geween, noch in een gebed,
dat de ‘aan den Satan overgegevene’ tóch nog bekeerd zou mogen worden: dat
het vonnis van ‘overgave aan den Satan’ alsnog zou mogen werken als de ‘uiterste
remedie’. Na een exlex-verklaring volgt één van beide: de voorbede óf de hoon.
Welnu, de heeren van het Sanhedrin zullen het bonter maken dan de
kazernegasten van Pilatus straks. Israëls spot heeft zich in hóón omgezet, toen het
met permissie van Kajáfas zijn Priester-Koning-Herder ging bejegenen als staande
‘buiten de wet’. ‘Ecce homo’, zie, de mensch, dat zegt Pilatus. ‘Ecce exlex’, ziedaar,
de man, voor wien God geen vinger meer op steenen tafelen zet, noch ooit een
notitie over heeft in het boek der gedachtenissen, - dat zeggen de Joden.
Toen is hun hoon diabolisch geworden. Zij verlegden de grenzen van den
wetskring, om daarmee zelf te ontsnappen aan de verschrikking van de gedachte,
dat dit in der eeuwigheid onmogelijk is. Zij hanteerden de wet naar willekeur; wie
als heerscher speelt met de wet, stelt zich graag verdekt op tegen het
vuurvan-gericht, dat ook nog in haar ironische spotredenen gloeit, - iederen
wetsinterpreet ter waarschuwing. Want als de Eenige en origineele Wetgever, d.i.
God zelf spot, dan kent Hij den exlex niet. Hij dringt de wet nog áán bij levende
objecten van zijn hoogen spot. Schijnt soms de hemel te railleeren met ons
déraillement, toch wordt van boven juist in den lách van God (Ps. 2) de verongelukte
machinist nóg verwezen naar de onverlette spoorstaven van de wet: ze bleven
liggen, en ze wénken nog. De spot van God wil in den tijd aan wie erdoor wordt
aangesproken nog't ultimatum verneembaar maken, dat er dreigt in dat harde woord:
uiterste remedie, ultima ratio. Góds spot is soms een waarschuwend vóórspel van
het macaber doodskoor, van den laatsten dag. Maar de hóón der menschen, die
hun exlex spuwen en stompen,
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is geen vóórspel, doch een náspel, vox Populi Dei, vox Dei, de stem van Gods volk
is Gods eigen stem. Papa locuto, causa finita, heeft hier beneden de president,
onze eerwaarde Vader Kajáfas, gesproken, dan is ook hierboven het pleit beslecht
- de nazarener staat niet langer onder een wetsdak. Bid niet meer voor dien mislukten
belialsman - zijn zaak heeft afgedaan. Naspel - en dan 't slotaccoord - vóór dat de
sabbath komt. De dag van dezen sabbath is groot! Laat op dien grooten Sabbath
de ziel van dezen exlex maar koud en onbekleed zwerven door het heelal.
Die hoon als náspel, ja, dat is het fijne puntje hier in Christus' lijden. Zijn volk heeft
nu voor aller eeuwen eeuwigheid Hem losgelaten, Hem laten varen. Het officieele
vonnis was geweest: den Satan overgeven. Die formule laat nog altijd hóóp op de
bekeering van den aan Satan uitgeleverde; - tenzij men in stee van voorbidden gaat
honen. Wie nog de voorbede doet, die laat de mogelijkheid open, dat alsnog de
engelenkoren een koraal van vrede en verzoening zullen zingen over den
geëxcommuniceerde: de man die nog kan bidden voor den uitgestootene, wacht
zich voor het zeggen: de tekst van onzen vloekkoraal is definitief: hier is 't naspel 't slotaccoord - zooals de boom nú viel, zóó blijft hij eeuwig liggen: dat voorspel ik.
Maar wie gaat hónen, die zegt daarmee: ik gaf den zondaar over aan den Satan,
die hééft hem nú al in de klauwen. Hier is het náspel, en hier komt ons slotaccoord.
Die hoon van de sanhedristen ademt dan ook een anderen geest dan het gebed
van Paulus, toen hij met apostolisch gezag eens iemand uit Corinthe aan den Satan
overgaf. Neen, láten mocht de apostel dat niet: de kerk móest toen spreken over
een man, die, zoolang hij in zijn zonden zou blijven, geen deel zou hebben in het
Rijk van Christus; hij moest dat weten, de kerk moest het zeggen. Maar Paulus
beval een bidstond, waarin hij met de gemeente van Corinthe in den geest vereenigd
zou zijn, hoewel in haar vergadering naar het lichaam niet tegenwoordig; en toen
hij, tegelijk mét die gemeente, zijn gebeds-energieën uitzond tot God, toén gaf hij
zóó den verharden zondaar van de gemeente over aan den Satan (1 Corinthe 5).
Opdat - zoo staat er bij - de geest van dien man behouden worden mocht. Hij
scheurde op zijn manier de kleeren, en het hart; en biddende kon hij den man niet
hónen. Had zóó het Sanhedrin wórstelend den Christus aan den Satan overgegeven,
zijn zonde ware minder groot geweest. Dan ware het een rechterlijke daad geweest:
‘o
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God, hier staan wij, wij kunnen niet anders, God helpe ons, amen.’ Nú wordt hier
niét gebeden; er staat genoteerd, dat de kerk in het midden der geschiedenis haar
beslissende excommunicatie heeft besloten niet met een dankgebed, maar met een
jool. De exlex: geen leeraar van de wet spreekt ooit meer ‘ernstiglijk’ met Hem; geen
vader Israëls spreekt ooit meer tot den Nazarener: ‘mijn zoon, geef God de eer.’
Zoo wordt hun spotternij het tegendeel van den spot van God. Gelijk de toorn
Gods de keerzijde van zijn liefde is, zoo is de spot van God niets anders dan de
keerzijde van zijn serieuzen roep. In beide is er handhaving van zijn waarheid. Maar
de spotternij van dit bedorven kerkvolk rent den profetenberg op, en vertoont zich
daar als hoon. En nu de laatste legale sessie van het Sanhedrin in een jool verloopen
is, nu heeft het 't zelf verdiend, dat God het tempelgordijn straks scheurt, hun
lastbrieven versnippert voor immer, en den Geest der onderscheiding en der profetie
laat varen in zijn galileesche visschers.
Ja zeker, - het móest wel hiertoe komen.
Het móest. Want 't lijden van den Borg, dat kent zijn trappen en graden. In de
twee-sacramentenkamer, waar Hij het pascha afsloot, en het avondmaal begon, en
in Gethsemané, weet Hij zich in een geboortekamer: de propaedeusekamer van de
ambtsdragers van het Nieuwe Testament. Daar kan Hij zeggen: 't is nu wel genoeg;
en wederom: slaap nu voort en rust. Die ironie past bij zijn liturgen-in-wording. Maar
daarna duwde God Hem over den drempel van deze sterfkamer: de doctoren-kamer
van de ambtsdragers van het Oude Testament. Daar moet Hij aan een nieuwen
aanval van Satan 't hoofd bieden, en zich door de crisis heenworstelen. De crisis
van de confrontatie met de strafwet, aan den Borg gesteld. Wil Hij de kerkelijke
gemeenschap als geschenk voor al de zijnen gaan verwerven? Wil Hij voor de
symbióse van de zijnen de koinoonia (gemeenschap) gaan verdienen? Dan moet
Hij eerst verdragen, dat degenen met wie Hij tot nu toe als zoon van Abraham
koinoonia heeft gehad (door Geestesdienst in ambt en Woord), Hem thans behalve
déze ook nog de symbiose ontzeggen; zélfs de sunousia. Als de laatste, die Hem
slaat, achter het klapdeurtje zal verdwenen zijn, dan zullen voortaan alle mentoren
Israëls zeggen: hij de zaal uit of anders ik: met hém wil ik niet meer dezelfde lucht
inademen. Het kerkelijk vonnis is zijn zwaarste kruis: het Huis der Wet plaatst den
Wetgever buiten de wet, den Waarheidsverkondiger buiten alle waarheids-
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administratie, den Drager van het oordeel buiten de harmonie van ernst en spel.
Christus exlex, - daarop m ó e t het uitloopen, in het huis van God.
Nu kan Hij niet meer lachen, ook niet met dien ironischen glimlach van tóen. De
smart golft van voren af aan en van onderen op tegen Hem aan. Het rustpunt in
Gethsemané, toen zijn ironie het evenwichtspunt vond, waar zijn tastende ziel zich
weer oriënteeren kon, om daarna, gesterkt in God, den weg te vervolgen, - daarvan
wordt Hij thans weer weggedreven. Zijn lijdensgang is immers tot het tweede bedrijf
gekomen? Onverpoosd gaat de acte voort: de zifter, Satan, zet een nieuwe ronde
in. Hij vindt geen rustpunt nu. De onrust blijft zijn geest bekampen. Dezelfde, die in
Gethsemané kon triumfeeren in het sterke woord: slaapt nu voort en rust, zegt nú
niet: slaat maar toe en spuwt. Het zijn geen wórdende discipelen, maar het zijn de
vèrworden dragers van het kerkelijke doctoren-ambt, die Hij thans om zich heen
ziet, en wier heete adem Hem slaat in het geblinddoekt gelaat.
Doch in dat lijden mocht Hij niet passief verzinken.
Zijn lijden moet arbeid blijven: en wel tweeërlei: de arbeid der profetische
onderscheiding, én de arbeid der borgtochtelijke liefde.
Vooreerst de arbeid der profetische onderscheiding. De blinddoek mag het
lichamelijk oog overdekken, zijn geest wordt niet geblinddoekt. Wie zou de oogen
van Christus' geest kúnnen verblinden? Menschen kúnnen het niet, God wil het niet
- Hij geeft den Zoon geen záchten dood. Neen, Hij ziet, Hij onderscheidt, Hij blijft
de geestelijke mensch, en daarin behoudt Hij zichzelf en ons. Ze zeggen wel:
‘profeteer, profeteer, profeteer,’ en zij denken wel: hij kan het niet, het gelukt hem
niet, het zal vandaag zélfs met de waarzeggerij niet gaan, - maar zij weten niet, dat
Hij zwaar in arbeid is, juist als Profeet. Want profeteeren is wat anders, dan
bedrevenheid in het noemen van de namen van de menschen, die Hem slaan of
zegenen. Profeteeren is God in zijn vele namen zien, Gods namen hooren, Gods
Woord verkondigen, Góds natuur onderscheiden en dóen onderscheiden.
En in dezen zin hééft Christus ook in dezen nacht geprofeteerd voor den Vader
en zijn heilige engelen: het was zijn groote próefstuk. Hij verzuimde niet de gave
die Hem was gegeven, de concrete gave van: te ‘onderscheiden het lichaam des
Heeren,’ zelfs in het bespuwde gelaat van den mensch Jezus.
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Profeteer nu, Christus: wie is het die U geslagen heeft?
Hij wéét het wel, wie het is, die Hem geslagen heeft.
Zijn antwoord is telkens weer: God.
Zijn antwoord is wederom: God.
God is het, die Hem geslagen heeft.
Zoo onderscheidt de Christus tusschen krielende Joden en den hoogen God; dié
slaat. Hij is zijn kerkelijk Doctorsambt nog niet vergeten: Hij was een paar uur geleden
Doctor van Pascha en van Avondmaal, en heeft voor zich de les van 't heilig
avondmaal in den geest behouden: Hij onderscheidt het lichaam des Heeren zelfs
onder speeksel en zwadder. Geprezen zij, die daar stond aan de tafel der
gemeenschap des Nieuwen Verbonds, onderscheidende het lichaam des Heeren.
Hij eet en drinkt ook in zijn groote verlatenheid zich geen oordeel. ‘Want dien, die
geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt,’ en God vraagt Hem:
ziet Gij Mij niet? Ja, Vader, die in de hemelen zijt, Hij ziet U wel: die blinddoek voor
zijn oogen wordt nog een wéldaad ook: naarmate Hij minder naar buiten kan kijken,
kan Hij te gereeder naar binnen zien. Hij is nu Ziéner, algeheel: het Lam krijgt oogen
‘van binnen en van buiten’. Hij kan God zien, dat is: Hij kan onderscheidenlijk zien.
En dit ééne: in de crisis van het midden der geschiedenis God onderscheidenlijk
zien, dat houdt in: op den profetenberg in den zwaarsten rukwind - het waait
daarbóven altijd - stand houden; op den tóp van den profetenberg blijven staan.
Men wil Hem van den profetenberg weg schelden, doch Hij klimt er op, Hij klimt er
boven op. Nu klimt Hij op tot Gods altaren: die worden Hem dáár voor oogen
geschilderd. Nu klimt zijn bange ziel gereeder ten berge van Gods heiligheid, waar
Hem Gods wraak verbeidt: Hij ziet zijn Rechter staan: borgtocht is toch belóófd?
Ja, ja, Ik weet het wel, zoo spreekt Hij zacht, Ik weet het ook wel, zwijg gij maar stil.
Hij hééft onderscheiden tusschen tweede en eerste oorzaak, tusschen oorzaak
en Oorzaak, tusschen wortel-oorzaak en middeloorzaak, tusschen oorzaken en
gronden. Juist daarin is Hij Heiland, Borg, die voor ons betaalt. Hij moet zelfs voor
die verkorenen, die eens van den kerkelijken ban getroffen zijn, de genézende
werking van die uiterste remedie gaan verdienen: daarom verduurt Hij de pijn van
den Exlex tegen wil en dank, die na de excommunicatie geen bidstond doch een
jool beleeft, geen paraclese doch hoon ontvangt. Laat men niet zeggen, dat zijn
ondergaan van den hoon, zijn opvangen van speeksel en zwadder,
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genoeg is om te betalen. Dat is de lijdelijke gehoorzaamheid. Maar er is ook de
dadelijke gehoorzaamheid; en door deze heeft de tweede Adam zijn profetischen
geest waakzaam gehouden tot God. Adam hoort en ziet God in het suizen van het
paradijsgeboomte; de tweede Adam hoort en ziet God zélfs nog onder het schuifelen
en sissen van die slángen. Die bedoelen alles ten kwade; maar God heeft het alzoo
beschikt, en keert het ál ten goede. Hoe selectief deze Ontvanger is, die ons moet
óvergeven: Hij onderscheidt heel scherp de ‘tweede’ van de ‘eerste oorzaak’, den
hoon der menschen en den spot van God. Die menschen zeggen: ‘ha, de
belialszoon’, en zij hebben ongelijk. God zegt: ‘ha, gij Belialszoon,’ gij die daartoe
gemáákt zijt, en Hij heeft gelijk, op zijn gansch éénige manier. Vader en Zoon hebben
zich in hun vreêverbond verbónden tot déze nomenclatuur.
Want Christus staat in onze plaats. ‘Dien, die geen’ onwaarde ‘gekend heeft, heeft
God tot’ onwaarde ‘voor ons gemaakt.’
En nu onderscheidt Hij scherp. God laat Hem plaatsen buiten de wet, opdat wij
zouden kunnen staan in de kerk, de gemeenschap van de heiligen. De menschen
honen Hem ten kwade, God spot met Hem, maar óns ten goede. De
doctoren-raka-zeggers werpen Hem af van de steilte van den profetenberg, en daar
is dezen keer geen engel, om Hem tusschen de rijen door te laten gaan, en niemand
bekommert zich erom, waar Hij neerkomt; Hij is de vogelvrijverklaarde, en ieder
kerklid dat Hem vindt, mag salvo honore Pontii Pilati Hem nu wel dooden: den Kaïn
van de kerk; maar God geeft Hem aan niemand over dan aan Satan, en die is nog
maar knecht van God. Hij valt in de handen van God; en dáárom vroeg zijn vader
David, toen die de keus kreeg tusschen de rampen van Leviticus 26. Toen was de
bondswraak voor David weggenomen, en op den Zoon komt zij nu aan; doch naar
den zin dier wraakwet: God gaat Hem nu verlaten. Doch in rechte! Gods Geest,
tegen hún verdorven geest vergaderd, heeft alreede besloten, Hem rechtens over
te geven aan den Satan. En God is recht in al zijn weg en werk. Hier blijft de levende
God, die in het uur van den kerkjool den toorn bewaart, en de Bizondere
Satisfactie-wet. Het groote, bange hart klopt niet voor niets: als de bespuwde Borg
zich de Bizondere Satisfactie-wet voor oogen stelt, dan wéét Hij 't weer: Ik sta niet
buiten den rechtshandel, want nu kan Ik mijn volk verlossen, en Gods naam aan
deze dronkenen van bloed, en straks van wijn, toch nog vertellen. Als dézen niet
‘raka’ zeiden tót Hem, wel, dan zou God
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het ván Hem zeggen; Hij ware dan geen mislukte waarzegger, doch een mislukte
Borg, een mislukte Sponsor.
Een mislukte Sponsor, ja, die wáre object niet van hoon van menschen, doch van
God. Want van die Bizondere Satisfactie-wet weet niemand dan de Vader en de
Zoon: zij is 't Verdrag, dat tusschen Beiden is gesloten van vóór alle eeuwigheid.
De Eén bond daarin toen den Ander. Het was geen generale wet, want déze
vriendschapshandel ging buiten alle menschen om. En was de Borg aan dit
Bijzondere Pact ontrouw geworden, dán ware Hij buiten die ééne bijzondere wet
gaan staan. Dan ware de Hoon van God op Hem gevallen.
Maar in der eeuwigheid is dat niet mogelijk, dat God aan God ontzinkt. ‘Hiertoe
is Hij in deze ure gekómen.’ Zoo is dit dan het woord van afscheid, waarmee God ons uit de zaal van de laatste
zitting van de kerk-van-Israël laat gaan. Hij zegt: de jool begon, nu zeggen ze zelf,
dat iedereen verdwijnen mag. Verlaat die zaal, spreekt God, doch houd H é m vast:
Hij is uw Borg en middelaar. Gij hebt die twee verdiend, den spot van God, en den
hoon van Satan. Den spot van God hebt gij verdiend: gij zijt die dwergen toch, die
tegen Gods zetel geschopt hebt? die dure zevenmijlslaarzen besteldet voor een
stormloop tegen Gods troon? Die spot van God moge vreeselijk zijn, hij maakt geen
mensch tot exlex; hij snijdt wel door uw ziel, maar roept haar tóch nog tot de vreeze
van Gods naam. En ook den hoon van Satan hebt gij verdiend. Gij hebt u zelf
geknecht onder den spotter-Satan. Die existeert na zijn diepen val niet meer aan
den goeden, doch aan den verkeerden kant van de grens tusschen spot en hoon.
Toen gaf - zoo was uw wil - toen gaf de spot van God u over aan den hoon van
Satan. In Satan is de hoon demonisch. Hij noemt de dingen ijskoud bij hun naam,
want hij is anders dan de menschen, die in den tijd van hun exiel niet langer spotten
kunnen zonder het beeld der werkelijkheid te retoucheeren. Maar Satan noemt uw
oudste namen, uw namen-van-denbeginne, en zegt u dan, dat gij sindsdien
veranderd zijt en dat het oude niet meer weerkomt. En zoo ontsteekt zijn tong het
rad van áller geboorte: in de hel vervloekt de één den ander; de hel vertroost zich
over den val van ieder, die er komt. Raka, raka, gij zijt schuldig aan het helsche
vuur - uw oude naam was vriendvan-God. Raka, kom in, wij zijn hier allemaal
monotone waarzeggers van den wederzijdschen dood, want God houdt ons voor

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

212
wat we immers zijn: démissionaire profeten, ontslagen profeten: wij weten hier altijd,
wie ons geslagen heeft.
Dit is dan de prediking die ons met ernst wegroept uit 't huis, waarin de laatste
priester woonde. Die zitting met dezen sinisteren afloop krijgt haar grondleggende
beteekenis voor het vergaderingsrecht der kerk van 't Nieuwe Verbond, die voortaan
slechts uit de dwazen-om-Christus-wil presidenten kiezen mag. Want het dwaze
Gods is wijzer dan de menschen. En het zwakke Gods is sterker dan de menschen:
hún mislukte waarzegger is ónze geslaagde Borg. Hij heeft den hoon vernomen en
zong een psalm van binnen: een lied van liefde voor het volk van Gods gekenden.
Hij voedt hen niet met waarzegging; alzoo Hij iets beters over hen voorzien heeft:
Hij voedt hen met beloften. Voor haar verwerkelijking heeft Hij betaald.
En nu dit in de kerk geweest is, nu is daar niemand meer de exlex. Allen zijn
rechtspersoon. Niemand ontsnapt aan de vangarmen van God, die in elke hand
een steenen tafel houdt, van wet en evangelie élke beschreven.
Heere, behoud mij, want ik zou vergaan.
Een stem zegt: ecce homo, gaat uit, Hem tegemoet, ziet op den profetenberg. Er
ligt een serieuze roeping in den hoon, die Christus tot den dood toe wondde. Door
zijn striemen is ons genezing geworden, en door zijn hoon ons loon. Ze hebben
20)
Hem als een blindeman , een tweeden - maar dan verkleinden! - Simson, willen
laten ‘spelen’, en dat in 't rechthuis van Jahwe. Maar Hij heeft de armen niet gestrekt,
om de pilaren te breken, noch zich met ééne wraak voor zijn twee bedekte oogen
willen wreken. Want ditmaal was de wraak aan God, zijn Rechter. Die wilde ons,
filisters, sparen; en ván het spel der rechters kwam het toen tot dien strakken ernst,
die Hem deed gaan naar Golgotha.
Een stem spreekt: ecce homo: wat gemeenschap heeft Christus met belial of
Belial? Zoudt gij niet, óók uit dankbaarheid voor het verduren van dit alles, tot Hem
21)
zeggen: Heere, leer mij 't méénen? Gij zijt geen anhypostatische belial, doch
Hypostase van den Zoon van God.
∗

20)
21)

Luc. 22:64.
Vgl. noot 11 op bl. 200.
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Hoofdstuk X
Christus andermaal geïsoleerd
En Simon Petrus volgde Jezus, en een andere discipel; deze discipel nu
was den Hoogepriester bekend, en ging met Jezus in des Hoogepriesters
zaal.
En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die den
Hoogepriester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster, en
bracht Petrus in.
De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: Zijt ook
gij niet uit de discipelen van dezen mensch? Hij zeide: Ik ben niet.
En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur
gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. - - En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden tot hem: Zijt ook gij
niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide: Ik ben niet.
Eén van de dienstknechten des Hoogepriesters, die maagschap was van
dengene, dien Petrus het oor afgehouwen had, zeide: Heb ik u niet gezien
in den hof met hem?
Petrus dan loochende het wederom: en terstond kraaide de haan. - - En hij loochende...met een EED, zeggende: ik ken den mensch niet. En
een weinig daarna, die daar stonden, bijkomenden, zeiden tot Petrus:
waarlijk, gij zijt óók van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen
begon hij zich te vervloeken en te ZWEREN: ik ken den mensch niet.
Joh. 18:15-18, 25-27; Matth. 26:72-74.
EER wij ook maar één woord spreken, dat de verloochening van Christus door
Simon Petrus raakt, worde de vraag gesteld: waarover willen wij eigenlijk handelen?
Het schijnt niet te stout gesproken, als wij zeggen, dat veel preeken ‘over’ Petrus'
verloochening een (niet aangekondigde) pauze maken in de lijdensprediking, welke
onder dézen naam nog altijd nadrukkelijk op het agendum van ons kerkjaar staat.
O neen, men maakt de tekstkeuze niet los van het lijdensevangelie. Maar zoodra
we aan deze ‘episode’ toekomen, zet menigeen zich in de houding voor het
ontvangen van een meditatie over de ziel van Petrus: bijdrage tot de kennis van ziel
en geest en karakter van den man, die in en buiten Rome als sleuteldrager
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van de kerk te boek staat. De één spreekt dan met zekere meewarigheid, de ander
met afschuw, over Petrus' verloocheningsdaad; een derde brengt allerlei
verzachtende omstandigheden bij. 't Is ook geen kleinigheid, iets van onzen eersten
Sleuteldrager te zeggen. Tertullianus heeft in ander verband ('t liep over 't verhaal
van Petrus' hypostolisch doen uit Gal. 2:12) zich van de moeilijkheid, dat de ééne
apostel publiek den anderen te kijk zet, ontdaan door op te merken: ja maar,
menschen, 't geschil liep niet over de praedicatie, doch over de conversatie van
1)
Petrus . Nu, met dát excuus kan men zéker ditmaal hem beschermen tegen
overmatige critiek: hij preekte niet, maar had wat last van dienstboden en zoo. Maar
een vierde man komt dan haastig interpelleeren: maar als de prediker zijn heele
preekstof converseerend afzweert, is dat dan een ‘vitium’, een zonde tegen de
praedicatie, ja of neen? Zoo geeft ieder zijn kijk op het geval van de apostolische
blamage, en, wat al te vlot heenloopende over de vraag, hoe wij en onze kerkeraad
zouden gehandeld hebben, áls Simon Petrus vandaag ‘lid’ was ‘bij ons’, maakt ieder
zijn ‘toepassing’. De hoorder wordt met Petrus vergeleken, en al naar gelang het
standpunt van den prediker is, ontvangt hij van den spreker de niet al te stabiele
conclusies uit diens vergelijkende zielenwijsheid. Daarna wordt - dat lucht op - over
Petrus' berouw gesproken en over zijn tranen, liefst in dichtvorm, in elk geval meer
lyrisch dan episch. Eindelijk keert zich de attentie naar den Meester: want die heeft
Petrus aangezien, en die ‘blik’ van Jezus' oogen heeft de tranen uit die van Petrus
geperst. En dan is toch weer alles goed.
Ja, dat zijn twee geliefkoosde thema's: die blik, en die traan. Ge vindt ze beide
in 't vers van Heiman Dullaart:
Zoo ras de Dagzon daalt langs haar onmeetlijk rond,
En al de lucht in rouw den avond moet gedoogen,
Beschreit zij 't gulde licht, gevlucht uit haar vermogen,
In eenen zilvren dauw, gedruppelt op den gront:
Maar Petrus, door de zonde in zijn gemoed gewond,
Zach eerst een' tranendauw uit zijn gezicht gevlogen,
Wanneer de dubble Zon van 's Heilands heilzame oogen
Op zijnen gruwel scheen, uit haren morgenstond.

1)

Tertullianus, De praescriptione haereticorum, Opera (per Rhenanum Seletstadiensem, p. 96;
vgl. Rouët de Journel, Ench. Patristicum, Barcelona, 1946, nr 294.
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O paarlen van de ziel! o dauw van oogsafieren!
Waarmede zich de Boete op voordeel weet te cieren,
Als zij de liefde zelfs om gunstbeloften vrijt:
Wie u dus met natuur in eigenschap ziet strijden,
Moet bij de schemering van t' aartsch begrip belijden,
Dat gij van Gods genade een Hemelsch wonder zijt.

Nu zij de waarde van deze lyriek erkend; en toegegeven, dat het iets aan uw leven
doet, als gij den samenhang ziet tusschen de oogen van dezen Meester en de
tranen van zulk een discipel.
Alleen maar, elke prediking, die zich tot deze dingen beperkt, is iets ánders dan
de verkondiging van den lijdenden Christus. Over de tranen van Petrus, en over de
macht van Jezus' oogen, en over het zielsconflict van diens (naar men zegt) zoo
onstuimigen leerling, Simon Petrus, kan men altijd spreken; ook wanneer er geen
lijdensweken op den kerkelijken kalender aangegeven staan. Men zou haast
wenschen, dat het onderwerp ook buiten het kader van de lijdensweken ter sprake
kwam; want er zijn nog heel wat andere aspecten aan. Tertullianus heeft dan ook
over dien Simon Petrus wel iets meer móeten zeggen, toen hij tegen Marcion (over
de beteekenis van het Oude Testament) slag moest leveren. Toen kwam het thema
aan de orde, dat ook ons reeds bezighield (toen we Judas zagen uitvallen uit den
kring der twaalf, zie I, 463 v.): het thema van Christus' twaalftal, dat geschonden is;
en toch was dat twaalftal zijn legitimatie-getal. Daar hebt ge Petrus: niet maar ‘een
geval’, doch één der twaalf. Kom, vraagt Tertullianus, kunnen we niet meer tellen?
Waarom kiest de Heiland twaalf apostelen, en geen ander getal? Twaalf fonteinen
in Elim, twaalf edelsteenen in Aärons tunica, twaalf steenen op Jozua's bevel ter
2)
gedachtenis genomen uit den Jordaan . Hier raakt het dispuut niet langer Petrus'
particuliere conversatie, doch Christus' eigen praedicatie, én electie. En zóó zijn
lijden. Wie den lijdenden Christus verkondigen wil, moet geen zielkundige fragmenten
geven naar aanleiding van Petrus' verloochening; want dan preekt hij eigenlijk niet
over den lijdenden Christus, doch over eenig onderdeel der leer aangaande het tot
het subject doordringende heil, over de ‘orde’ van het geestelijk leven, en hij illustreert
dan zijn betoog met behulp van het

2)

Tertullianus, Adversus Marcionem, 1. IV, Opera, a.w. 238 (vgl. Ex. 15:27; Ex. 28:15-21; Joz.
4:1-9).
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dramatisch gegeven van de verloochening van Christus door Petrus. Maar dát is
iets anders, dan den lijdenden Christus verkondigen. Wie Hem wil prediken, kan
zelfs niet volstaan met verbaasde aandacht voor de dwingende macht van Christus'
oogen; hij dient van Christus als Gods Gezondene uit te gaan, en zich bij voorbaat
te binden aan de vooropgestelde meening, dat Christus' lijden een nieuwe phase
ingaat in hetgeen omtrent Petrus ons bericht wordt. En hij moet vervolgens, van dit
vooroordeel uitgaande, den weg trachten te vinden, waarlangs de lijdende Christus
afsteekt naar dieper gelegen afgronden van ellende, in het oogenblik van Petrus'
vloeken en eeden. Anders is ónze lijdensprediking haar naam niet waard. Hoogstens
verschraalt ze tot de behandeling van een onderwerp (bekeering, berouw, de kracht
van Christus' Geest als werker der bekeering), dat men behandelen kan op élken
Zondag.
Wij binden ons dan ook in vol-bewust vóóroordeel aan het thema der
openbaringsgeschiedenis in het lijden, wanneer wij voorop stellen, dat Christus in
de verloochening van Petrus dieper is getreden in zijn isolement.

Reeds eerder hebben wij - behalve over de schending van zijn legitimatiegetal gesproken over het isolement van Christus.
Het was, toen wij in Gethsemané de discipelen zagen vluchten, en ook den
‘onbekenden jongeling’ met achterlating van zijn kleed zich haastig verwijderen.
Heeft het wel goeden zin, als wij voor de tweede maal dat motief van
Christus-in-isolement naar voren brengen?
Wij zeggen: ja.
Het proces der borgtochtelijke vereenzaming van den Zoon des menschen
doorloopt immers onderscheiden phasen? Het komt trouwens later nog eens terug,
dit thema; b.v. als straks de zon haar licht voor Hem verbergt, wanneer drie uren
als drie eeuwigheden zijn, in de nederdaling ter helle. Wie ‘hel’ zegt, die zegt: radicale
eenzaamheid.
Zóó ver is het nu nog niet gekomen.
Alleen maar, het loopt er naar toe. De Man van Smarten vervólgt zijn doodenrit
en -ritus.
Toen wij de eerste maal Christus zagen in isolement, was dat in 't eerste deel van
het lijdensevangelie. Het overkwam Hem ‘aan den ingang van zijn lijden’.
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Thans is Hij tot zijn tweede acte gekomen. Hij is nu ‘in den doorgang van zijn lijden’.
En ook in deze tweede acte proeft Hij de bitterheid van het verstrakte isolement.
Zoo wordt Hij voortgedreven naar de derde acte straks, - dat wordt ons derde deel,
als wij Hem zien in 't duister hangen: 't isolement, dat begonnen is in Gethsemané,
en verdiept voor Kajáfas, wordt dan in 't lest oneindig, in dat derde slotbedrijf van:
Christus ‘in den uitgang van zijn lijden’.
Die climax is niet meer voorbij te zien. Hij wordt tot een obsessie.
Want, wat op dit oogenblik geschiedt, dat moet nu zwaarder zijn te dragen, dan
hetgeen Hem overkwam, toen die discipelen vluchtten, en de schuchtere jongeling,
3)
die candidaat voor het christelijk drievuldig ambt, van Hem werd afgetrokken.
Het water wast; de stilte groeit; de eenzaamheid verdiept zich.
In ons voorgaand hoofdstuk zagen we, hoe Christus als
waarzegger-zonder-eenige-beteekenis gehoond is door het Sanhedrin. Onwillekeurig
denken we daar thans aan terug: de coincidentie van de feiten werd trouwens reeds
aangestipt: de menschen smaalden: niet eens als waarzegger deugt hij, maar God,
zoo merkten we op, God liet in 't zelfde uur toch maar dien haan kraaien waarvan
deze Meester van Simon ‘waarzeggend’ had gesproken. Voorzegde coincidentie
nu wijst bij Hem op aanschouwden samenhang. Welnu - vanwaar kwám dat dan
eigenlijk, dat Hij tevoren alles wist van dien discipel die zou vallen in de zonde der
verloochening en van dien haan, die prompt op tijd zou kraaien? Vanwaar komt
Hem die kennis, dat te-voren-weten?
Het komt van God, die met zijn Geest den Zoon des menschen heeft vervuld. Wij
spraken hierboven over den langzamerhand zich verbreedenden afstand tusschen
4)
‘profeet’ en ‘waarzegger’ (zie bl. 191 v.), en noemen Christus geen waarzegger .
Maar een
3)
4)

Profeet, priester, koning.
Wij zijn er, terecht, báng voor, het woord ‘waarzegger’ te gebruiken, wanneer wij spreken
over den Heiland. Dat bang-zijn is goed; want Hij is geen waarzegger geweest. Hij was en is
Profeet en Leeraar.
Maar, zooals zoo dikwijls, zoo zitten we ook hier verlegen met de vraag, waar de grens is.
Want wij willen ons toch niet verzetten, als iemand ons zegt, dat Christus ‘wel eens’ een
waarzegging gedaan heeft. Een waarzegging.
Dat is al dadelijk wat anders. Hij heeft wel eens een genezing gedaan; maar is geen dokter.
Hij heeft wel eens brooden vermenigvuldigd; maar is geen wonderdoener. Hij is wel eens in
de eenzaamheid gegaan om te bidden; toch noemen we Hem geen kluizenaar of monnik. En
zoo voort.
De moeilijkheid ligt voor ons - voor wat den térm ‘waarzegging’ betreft - in het wóórd. Een
waarzegger is iemand, dien wij niet waarderen kunnen in zijn bedrijf; en dáárom willen wij
vaak ook het woord waarzegging liever niet genoemd hebben, als we over den Heiland
spreken. Toch kijken we al wat vriendelijker, als iemand zegt: de Heiland deed een
‘voorzegging’. Noemen we Hem dáárom soms een voorzegger? Was dat zijn practijk? We
antwoorden: neen? Maar dan voelt men nu meteen al ongeveer waar de schoen wringt: ‘we
begrijpen, dat het verschil maakt, of iemand ‘eens’ ‘iets doet’, dan wel, of hij zijn vast beroep
ervan maakt. Dat is één. En hier is het tweede: het maakt óók verschil, of iemand ‘eens’ een
voorspelling doet, eens een keer, en dan verder profeteert, dat is: regelmatig het Woord
bedient, en zich dááraan dienstbaar stelt, en dáárnaar heendringt, en dáárvan dienaar is,
dan wel of hij regelmatig voorspellingen doet, van het voorspellen zijn beroép maakt, en
intusschen van het Woord als inhoud van de profetie zich niets meer aantrekt, noch dááraan
dienstbaar wezen wil. De waarzegger wijst iets toekomends aan op éénerlei manier, de profeet
belicht alles op allerlei manier.
Voorspellers-van-beroep vindt men dan ook op de kermis, of in een besloten huis, of op de
tempelpleinen van de heidenen.
Maar profeten vindt men overal; alleen maar: zij zelf gaan telkens weer, en nemen ook u
telkens méé, naar den kansel, naar de geopende Schriften, naar den inhoud van het profetisch
Woord.
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waarzègging was ongetwijfeld dat woord aan Simon Petrus, over die punctueele
coincidentie. Wij ontdekken daar ineens, dat Christus vooruit-ziet, en dan als voor
zijn oogen ziet gebeuren wat nog aanstaande is. Er zijn ook andere gevallen: b.v.
5)
van op-een-afstand-zien . En niemand weet, waar nu precies de grens is; niet eens:
óf er een grens is. Want wij weten niet, waar de verkláring ligt. Aan den éénen kant
is er de onmiskenbare factor van incidenteele goddelijke openbaring (een mysterie
overigens ook zelf, voor wat de manier van ‘uitzending’ en ‘ontvangst’ betreft). Aan
de andere zijde bestaat er zoo iets als een natuurlijk-kreatuurlijke gave o.a. van
zien-in-de-toekomst, zien-op-eenafstand, welke gave ook aan menschen eigen is,
die van den Geest van Christus niet zijn vervuld: telepathen, clairvoyanten van
beroep. Indien zij - net als een waarzegger-van-beroep - de aanwending van die
gaven losmaken van het Woord, en voortbouwen (in het zelf ‘maken’ van
‘geschiedenis’) op (geschouwde) feiten, en niet op den grondslag van den inhoud
van het profe-

5)

Want profeet en waarzegger zijn twee. Al kan een profeet wel eens een waarzegging doen,
hij is geen waarzegger van beroep; èn: hij is nooit waarzegger-zonder-Woord.
Dat de Heiland waarzeggingen gedaan heeft, staat vast. Hij zegt - tot diens eigen stomme
verbazing - aan Nathanaël precies, waar de man gezeten heeft, toen en toen; geen mensch
had Hem dat gezegd, en de Spreker zelf was er niet bij geweest. Dat is maar één voorbeeld,
uit het begin van Christus' ambtelijk optreden. Aan het éind ervan (onder de menschen
beneden) staat als nóg een voorbeeld zijn voorzegging aan Simon Petrus: eer straks de haan
zóó vaak gekraaid heeft, hebt gij Mij tegen dien tijd zóó veel keer verloochend. Het komt
allemaal precies zoo uit. Hier liggen diepten, - èn, we gelooven, óók weer
‘dingen-van-de-vlakte’, d.w.z. van natuurlijke gaven, scheppingsgaven, het één mèt het ander,
vergeet dat niet - waarvan wij stumpers nauwelijks iets verstaan. Ook wij staan nog steeds
verbluft.
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tische woord, dan ligt daarin hun zonde; maar niet in het ‘hebben’ zelf van die ‘gaven’;
die kan hun last genoeg bezorgen in deze disharmonische wereld, precies als elke
andere gave. Wij zullen voor het doorgronden van deze dingen misschien moeten
wachten op een beter inzicht in het wezen van ruimte en tijd, en zéker op betere
kennis aangaande de natuur van den mensch en den samenhang tusschen hem
en de overige kreatuur. Wij zullen ermee te rekenen hebben, dat de zonde met haar
verstorings- en verwoestingsgevolgen in onze menschelijke natuur zooveel bedorven
heeft, en dat, indien geen zonde gekomen was, en wij niet allemaal zoo'n beetje
zelfmoordenaars en zelfverminkers geworden waren, alle menschen - zij het in
individueele onderscheidenheid - van die gaven hun deel zouden bezitten, en dat
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er weer van zal doen profiteeren en ook
anders, rijker, erdoor zal laten profeteeren. En dat Christus zonder zonde was, en
bij Hem dus die gaven aanwezig waren - zóó, als dat kan in zijn onbedorven, hoewel
voor de gevolgen der zonde vatbare menschelijke natuur, die, in den tijd gebonden,
wassen moest en toenemen. Hij moest zich dagelijks ‘aan God gewennen’, die Hem
als profeet de lijnen der geschiedenis altijd liet zien, en Hem als drager van ook
zulke oorspronkelijke ‘gaven’ van natuurlijk-kreatuurlijk bestaan (onder de
aangegeven voorbehouden) punten op de baan der geschiedenis liet zien. Lijnen
zien - dat geeft profetie. Punten zien, incidenten, voorvallen, coincideerende feiten,
dat is een waarzegging kunnen doen. De profeet ziet samenhangen, en weet, dat
zij messiologisch (christologisch) bepaald zijn. De ziener (c.q. tot waarzegging
capabele) ziet punten. Feiten. Is hij ongehoorzaam, dan brengt hij de gekende
‘punten’ (‘feiten’) niet terug tot de gekende ‘lijnen’ (samenhangen); is hij gehoorzaam,
dan ziet hij de ‘punten’ op hun plaats in de ‘lijnen’, en de ‘lijnen concreet in de punten’,
waaruit zij zich vormen.
Dat beteekent dus voor wat den Heiland betreft: hij zag Nathanaël onder een
boom (‘punt’) en verbond dat punt met de ‘lijn’ (de messiaansche apostelroeping,
als aanpak van zijn Ambassadeurswerk voor het Rijk der hemelen). Of: hij zag dien
haan, dien zweetenden Simon (‘punten’), en verbond dat met de ‘lijn’ van zijn
isolement, zijn borgtochtelijk ingaan in de helsche verlating, de breuk van zijn front,
de scheur in den cementen vloer van zijn kerk-in-aanbouw, de schending van zijn
ronde getal (het twaalftal). En het was God zelf, die Hem dat liet zien. Hij moest
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het zien, eer het zoo ver was: zijn twaalf-tal zou gebroken zijn. Die Jozua, over wien
Tertullianus sprak, kreeg daar zoo geen last van, dat aan zijn twaalf steenen er eerst
één, en later nog weer eens een mankeerde, noch die hoogepriester met zijn twaalf
edelsteenen, noch die Elim-reizigers; van de twaalf ‘fonteinen’ hield niet één met
spuiten op, laat staan een tweede. Ze bleven precies zoo trouw spuiten als altijd,
net zoo punctueel als die geyser in Yellowstone Park, dien men om zijn regelmaat
‘Old Faithful’ noemt: ouwe getrouwe. Maar Christus moest zien, dat Judas, één van
de twaalf, geen ‘oude getrouwe’ was, en Hij moest verder. Hij moest ook zien, dat
Simon Petrus geen ‘oude getrouwe’ was - en Hij moest wederom verder. Hij moest
zien. God liet Hem dit onder clairvoyantendruk scherp zien, dat zijn twaalftal van
legitimatie (zie I, hoofdstuk 23) niet zonder geloof zich kon doen gelden als een
testimonium van zijn eigen gelden als ‘Faithful’ en als ‘geslaagd’ bij God. Hij moest
zien, helder zien, ja ‘helderziende’ zijn, en dan zeggen: en toch beantwoord Ik aan
de Schriften. Hij moest goed zien, dat noch de ‘onwedergeboren’ Judas, noch de
‘wedergeboren’ Simon ‘old faithful’ zouden zijn in zichzelf. Dat alle ‘faithfulness’ uit
Hem gevonden worden moest. Dat Hij dus eerst moest willen sterven voor het
werven en winnen van dat geschenk der faithfulness, der betrouwbaarheid, voor
de zijnen.
O, nu geloof ik, ineens te zien wat art. 26 der belijdenis zegt: God wist wel (en
liet het ook den Borg onder clairvoyantenpijnen zien) dat wij zondaars waren, toen
Hij Hèm als Advocaat ons gaf. Hij heeft het al dien tijd geweten. Hij wist het uit de
Schriften: Messias is een ambt van grondig-eenzaam-zijn. Maar die kennis moest
bij Hem wassen; Hij moest voor het ontvangen van Gods mededeelingen meer en
meer ontvankelijk worden, want, - hoewel zondeloos, is Hij toch weer zuiver mensch;
herinner u dat zinrijke woord, dat Hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen Hij
heeft geleden. En dus: hij wou het leeren uit de Schriften maar Hij moest het ook
helder schouwen in vooruitgeziene feiten: mijn twaalftal ‘houdt het niet’ in zichzelf.
En: Messias is het ambt-der-eenzaamheid.
Zeg het dus heel secuur: God liet den Zoon dit alles zien: Hij had de zienersgáve,
en heeft de gevolgen der zonde er des te scherper door gezien en - ondervonden.
Bazel niet over Christus als zielekenner, alsof zijn psychologisch inzicht Hem had
overtuigd, dat Simon Petrus geen Old Faithful was, en geen zóómaar
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blijvend ‘nummer’ in één van die pronkende series-van-twaalf, die Tertullianus in
een étui verpakt. Psychologie kan leeren, hoe Simon kán verloochenen: maar dat
van dien haan, dat is de helder- ziendheid. Het inzicht gaat bij Hém ermee samen;
de profetie gaat bij Hem er ook mee samen, maar - het is wat anders. God heeft
zijn leven lang Messias nooit verdoofd, maar wèl altijd de oogen Hem gescherpt.
Hier liggen diepten, die niemand peilt, al zal wel ieder, die dit alles bedenkt, de
evangeliën béter leeren lezen.
Och - Christus is wel ‘psycholoog’, kenner van menschen. Hij ‘wist wat in den
mensch was’ en wist het zóómaar. Hij wist het al lang: de onreine stroom, die heden
opgolft uit Petrus' zielediepten, was ondergronds daar reeds lang. De zonde der
verloochening van Christus door Petrus, is eerder ontvangen dan geboren. De
Meester wist ook wel, hetgeen in Simon Petrus was. God zelf heeft Hem dat zeer
scherp laten zien - eer deze nacht begon. Hij kwam gisteravond de
twee-sacramentenkamer binnen. Judas hier, Simon Petrus daar. En eer die twee
elk hun bizonder kwaad gedaan hadden, wist Hij er álles van. Hij wist: mijn twaalftal
wordt gedeukt. Hij wist: die twee maken mijn naam ‘stinkende’ - zooals vader Jacob
't zei van twee van zijn twaalf, Simeon en Levi, profanatoren van elke
sacramentenkamer (Gen. 34:14v.). Hij wist: die kerk van mij ‘is niets’ waard in
zichzelf. Maar Hij wist óók: de één is aangenomen (daarom kan ik hem zeggen: als
gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broeders, Luc. 22:32), de ander is verworpen
(daarom kan ik hem zeggen: wat gij doet, doe het nu maar direct). Hij wist het alles
van te voren: God had het ingescherpt den clairvoyant in 't midden-der-geschiedenis.
Daar is het plekje, waar ook de profeten staan of vallen.
Maar weten is wat anders dan ondervinden. De ervaring en de ondervinding, die
zijn toch weer iets aparts. Het woord-van-messiaansche-isoleeringsnoodzaak is
door God eenmaal gesproken; maar thans wordt het door Christus voor de tweede
maal gehoord. En, tusschen de isolementservaring van de eerste maal (de vlucht
der discipelen) en deze isolementservaring van den tweeden keer (Petrus'
verloochening) ligt verschil: het thema-van-Gethsemané is nader uitgewerkt. Nu
komen verdere détails op Hem af; nadere bizonderheden krijgt Hij te proeven en te
smaken van dat bitter lot: gróndig alleen te staan.
De eerste maal was Christus' isolement ook wel verschrikkelijk, maar de discipelen,
die wegvluchtten, kozen nog niet tégen
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Hem, zij kozen alleen vóór hun leven. Zij misten de kracht tot volle affirmatie, maar
niemand hunner deed de negatie. Maar thans, nu Christus voor de tweede maal in
de eenzaamheid teruggeworpen wordt, spreekt die discipel en geroepen apostel,
op wien als primus inter pares de kerkelijke sleutelmacht gelegd was, tégen Hem.
Het woord reeds is vijandig: ik ken ‘den mensch’ niet. Kent Simon Bar Jona den
naam van Jozua-van-Nazareth niet zoo precies? De ‘doodsteek’ van Gethsemané
wordt nu een doodsteek ‘in de beenderen’: de beeldspraak is bijbelsch, - en dus
doorzichtig genoeg. Zóó doet nu de bij uitstek vertrouwde discipel, de sterke belijder,
één der intimi; hij is het, wien tot tweemaal toe een satanisch woord vergeven is;
hem is dus ‘veel vergeven’, maar heeft hij nu zóó weinig lief?
De eerste maal vluchten de jongeren wel, maar zij zeggen tenminste niets, hun
vlucht is stom. Maar Petrus, hier in tweede instantie Christus vereenzamende, vloekt
en zweert, zijn vloeken knetteren, zijn eeden knerpen door den nacht.
O ja, die vluchtende discipelen van daareven - het lijkt al lang geleden - roepen
het uit in hun vlucht: wij kennén Hem wel; en daarom vluchten wij ook. Maar Petrus,
die heden Jezus verloochent, d.w.z. isoleert, zweert: ik ken Hem niet, menschen,
ik ken Hem niet, en daarom kan ik ook zoo genoeglijk bij het vuur blijven staan.
Toen, de eerste maal, de leerlingen Christus alleen lieten, toen zeiden zij in en
door de daad van hun verlegen vlucht: wij laten Hem los voor de toekomst, hoewel
wij in het verleden met Hem van doen hebben gehad. Maar hier beweert Simon
Petrus: ik heb Hem óók niet in het verleden gekend, en zijn toekomstvragen raken
mij niet, dat zijn ‘mijn’ vragen niet; het is mijn genre niet, dit nazareensch gedoe.
In het korte tijdsverloop, dat tusschen de gevangenneming en de nachtelijke zitting
van den Hoogen Raad gelegen is, werd dit lijden ongemeen en snel verzwaard en
verdiept. Christus moet afdalen naar een dieper gelegen schacht in den afgrond
van vloek en dood. Nu wordt - en daarin is de opzet van den hemel - nu wordt Simon
Petrus rakelings langs Hem heen geleid; en nu moet Petrus zweren in des Meesters
ooren: wie is die verdachte eigenlijk? Ik ken dien man daar niet.
Mocht iemand onze terminologie oneerbiedig vinden, dan realiseere hij zich, wat
een kaakslag is, en wat een doodsteek is in de beenderen, en hoe platvloersch de
manier móet wezen,
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waarop de discipel der intimiteit zich kan ontdoen van den gastheer van zijn eerste
avondmaal, en van zijn laatste pascha, en van den Man van smarten uit Gethsemané.
Wij zullen niet veel zeggen over de bizonderheden, met name niet over de
chronologische orde, waarin de verschillende gebeurtenissen met elkander in
verband moeten gestaan hebben. Wat dit laatste betreft, wij mogen, de verschillende
gegevens bij elkander brengende, ons waarschijnlijk de dingen zóó voorstellen.
Eerst is Simon Petrus tegelijk met de anderen gevlucht bij de gevangenneming
van den Meester. Hij heeft echter, toen de stoet was weggetrokken, in die innerlijke
spanning, welke veel meer is dan ‘nieuwsgierigheid’, en zeker niet zonder de
trekkingskracht der liefde, en ook wel in een zekeren innerlijken tweespalt, waarbij
zijn vlucht hem onvergeeflijk scheen, zich gedrongen gevoeld, den Meester toch
weer achterna te gaan. Daarbij vond hij gezelschap van een ander. Wie die ander
is, wordt ons niet gezegd. Sommigen vermoeden, dat het Johannes geweest is;
anderen brengen tegen deze opvatting bedenkingen in. Zij meenen, dat er geen
enkele grond is voor de onderstelling, dat Johannes met Petrus meegegaan is, doch
gelooven, dat wij bij dien tweeden man, die blijkbaar toegang had in den binnenhof
van het hoogepriesterlijk paleis, hebben te denken aan iemand van voorname
afkomst, die in ruimeren zin tot de aanhangers van Jezus behoorde. Het
toegangsrecht van dien tweede, die bekend was aan het personeel van het priesterlijk
paleis, is door dezen gebruikt om ook Petrus naar binnen te loodsen. Zoo kwam
Petrus in den binnenhof. Het kan wezen, dat hier moet gedacht worden aan den
hof, die de beide vleugels van Kajáfas' paleis aan elkaar verbond, doch het is ook
mogelijk, dat die binnenhof de verblijfplaats van Annas aan die van Kajáfas
6)
verbonden heeft . Dat alles houdt in, dat Simon zich toch al aardig over de eerste
verwarring heen gewerkt heeft. Wie nog heelemaal overstuur is, die vindt geen min
of meer verborgen wegen, die hem met behulp van anderen brengen waar hij wezen
wil. De aanstaande apostel is al weer aardig bijgekomen, en bekomen van den
eersten schrik.
Nu worden de dingen verder ook wel doorzichtig. Terwijl Petrus door de hoofdpoort
7)
en de vestibule tot in den open hof

6)
7)

Zie over den ‘hof’ (niet ‘de zaal’), Dr A. Sizoo, De antieke wereld en het Nieuwe Testament,
2e druk, Kampen, 1948, 41.
Sizoo, l.l.
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langzaam opschuift, ziet de portierster hem en vraagt hem, of hij ook soms een van
de leerlingen van ‘dien mensch’ is. Petrus ontkent het; maar wanneer zij hem nóg
eens opneemt in het schijnsel van het vuur, dat men, om zich te warmen,
aangestoken heeft, houdt zij vól. Voor Petrus blijft niets anders over dan opnieuw
ontkennen. De grond mag hem onder de voeten branden, hij blijft waar hij is. Een
oogenblik later komt er weer een lid van het vrouwelijk personeel, die hetzelfde zegt:
ook deze was bij Jezus, den Nazarener. Onwillekeurig spant zich de aandacht van
de omstanders, en vormt zich hier en daar een groepje menschen, men begint te
mompelen. En Petrus mag ontkennen, voor de tweede maal nu, hij mag wat heen
en weer gaan drentelen, om zich een houding te geven en de lastige attentie van
de menschen af te leiden, hij heeft niettemin nu voor de tweede maal verloren. De
haan mag kraaien, maar Petrus blijft, waar hij is; en hij zweert een eed, om zijn
ontkenning te bevestigen. Het eedzweren is hier niet zoo gevaarlijk als voor Kajáfas;
het is niet de rechtszaal, doch de binnenhof slechts.
Maar nog is het eind van Simons tentaties niet gekomen. Na verloop van ongeveer
een uur, komt er weer iemand op hem af, en deze legt het vuur hem nader aan de
schenen, want die nieuwe figuur is familie van Malchus, ge weet nog wel, den man,
aan wien Petrus in Gethsemané het oor heeft afgehakt. Deze man, misschien wel
op het geval opmerkzaam geworden, en nieuwsgierig geworden, komt op Petrus
af, luistert eens naar zijn manier van spreken, ontdekt, dat hij het dialect van den
rasechten Galileër nog niet overwonnen heeft, herinnert zich misschien(!) dat hij
dezen zelfden provinciaal heeft gezien in het onzeker licht van fakkels en kaarsen
in Gethsemané, en zegt, nú zonder eenige aarzeling: ‘Die man hoort er ook bij. Hij
is ook onder de vrienden van den Nazarener.’
Toen kwam het voor Petrus er op aan. Indien hij nu erkennen zou, dat men gelijk
had, dan zou een eventueele veroordeeling van Christus hem zelf méé in het verderf
storten. Daarom ontkent hij. Hij loochent met sterke woorden. Hij vloekt erbij, en
zweert, en zweert met vele, zware eeden.
Op het zelfde oogenblik dringen die eeden en vloeken in de ooren van den
Meester. Is het, ‘alsof de duivel ermee speelt’? Welneen - het is veel erger: het is,
dat God zijn agendum afwerkt; de Vader heeft den Zoon volstrekte zekerheid ervan
gegeven, dat dit allemaal zóó laat gebeuren zou. Planmatig verloopt
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de acte: het is juist het oogenblik, waarin men Christus leidt over den binnenhof
heen, hetzij dan om Hem van Annas naar Kajáfas te brengen voor de officieele
zitting van het Sanhedrin, hetzij om Jezus van Kajáfas, d.w.z. uit de vergadering
van het Sanhedrin zelf, te brengen naar een wachtkamer, waar men Hem opsluiten
kon, in afwachting van de komende dingen.
Op hetzelfde moment nu dat de Meester aan Simon Petrus voorbij gaat, kraait
die haan. God opent den mond van het beest, wijl Hij het noodig heeft om het teeken,
dat Christus' woord heeft aangewezen, voor Petrus' aandacht te brengen. Dat is de
eerste kracht-praestatie in het koninkrijk der hemelen, naar déze zijn dagorde.
Priesters en ezelinnen, levieten en slangen, sanhedristen en hanen, alle hebben
ze hun plaatsje in dit Rechtsgeding van en voor het koninkrijk der hemelen, ze
spreken en werken alle naar toerbeurt. En dan is er nog een tweede krachtverrichting
in het rijk der hemelen nu: Jezus boort zijn oogen in die van Petrus. En dat
doordringend aanzien van Christus, wiens mond wel zwijgt, maar wiens oogen des
te feller spreken, het heeft, mét het teeken van het hanengekraai, plotseling den
ban, waarin Simons ziel en geest gevangen lagen, gebroken. Een gevoel van
afschuw breekt zijn hart; al zijn vloeken slaan naar binnen. Een snik, een ondergang,
- en Petrus wankelt naar buiten en weent, en weent zoo bitter. Want hij heeft het
trouwe hart versmeten, en al zijn wapentuig bezoedeld en zijn blazoenen in een
oogenblik vertrapt. Er is geen één Getrouwe in de heele wereld, behalve dan die
Eéne, die door zijn sleuteldrager is verloochend in het zelfde uur, waarin de
sleutelbewaarders van het Huis van David tot den Sleuteldráger van Davids Huis
zeiden: geef op die sleutels, adderengebroedsel. Waar zoo'n aas is, daar zullen de
kerkekinderen in der eeuwigheid niet vergaderd worden. Van twéé kanten wordt dit
woord principe van kerkvergadering (Matth. 24:28, Luc. 17:37, herhaaldelijk
geciteerd).

Wat zouden wij nu verder nog spreken over Simon Petrus? Niet hem, doch Christus
willen wij zien.
Wat heeft de verloochening van Simon Petrus den Heiland beteekend, toen Hij
zijn lijdensweg te loopen kreeg ten einde toe? Wat zouden wij nog langer over Simon
spreken? Ook Simon moet naar den Rabbi terug; en wij allen, wij moeten van de
ziel van Simon áf leeren zien, om alleen op Christus te letten.
Want het is, gelijk Heiman Dullaart Simon laat spreken:
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8)

Wend herwaarts dan den koers, afvallige , en beschouwt
In mij de grootste schuld, die immer werd bedreven:
9)
10)
Ziet ook, hoe minzaam de Verlosser kan vergeven
Aan elk bekeerlijk hart, dat in Zijn heil betrouwt.
Ik voel, ik voel dien ijver groeien,
Die in mijne adren pleeg te groeien:
11)
12)
Dat gaat door nijd, geweld, geweer ,
Gevaar en dood naar mijnen Heer,
Opdat hij, zelfs geboeit, mijn ziele moge ontboeien.

Als in den nacht van Simon Petrus de ontboeiing van onze ziel door den Geboeide
de eenige weg is naar het licht, laat dan niet langer de psyche van Simon, maar
den Geest van Christus tot ons spreken.
Wat heeft de Geest der profetie mij te zeggen, als ik Christus zie staan, verlaten
en verloochend?
Hij heeft mij voorál één ding te zeggen: zie, de Man van Smarten! En de blik,
waarmee Hij boort in Simons ziel, bewijst, dat Hij óók is de Man van opperst weten.
Hij heeft het wel gewéten, toen Simon zijn groote woorden sprak: Profeet en Ziener
is Hij: lijnen zien, punten zien. Al stond Hij op een afstand, Hij wist het niettemin, Hij
wist het álles.
Toen ervoer Hij het wederom, scherper en bitterder dan in Gethsemané: Hij was
het, aan wien een gemeenschap van menschen niet te géven had zonder zijn daad
van stichting van gemeenschap tusschen Hem en hen.
En dit niet alleen.
Wien niets gegeven wordt, die heeft nog maar de armoede van het negatieve,
van de ‘berooving’.
Maar voor Christus is er de positieve overgave aan dood en ellende. Hem wondt
de zonde van zijn volk dáárom zoo positief, omdat Hij het weten moet, proeven en
ervaren, dat óók het zaad der vrouw, het geestelijk zaad van Abel en van Seth, aan
zichzelf overgelaten, uiteenvalt. Van Hem valt het af, hoewel Hij de kroon is van het
vrouwenzaad, de Heiland van Abel, dien man.

8)

9)
10)
11)
12)

‘Zeer sterk onderscheidt D. hier tusschen vleesch en geest, den ouden en den nieuwen
mensch, den P., die viel, en den P., die zich oprichtte in het geloof.’ (Dr J. Wille, Heiman
Dullaart, Zeist, Ruys, 1926, bl. 167, van wiens hand ook de volgende noten zijn.)
Ervaar.
Vol liefde.
Daar ga ik. Onstuimig wil P. door alles heendringen naar zijn Meester.
Wapens.
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der verdrukte onnoozelheid, de groote eindpaal tevens, en het gloriepunt, van het
geslacht van Seth.
Ach, op al zijn eigen standplaatsen wordt de Christus nu verlaten en verloochend.
Hij stond op den top van den revelatie-berg, en dáár werd Hij vernederd; hoewel
die plek ‘zijn eigen’ plaats was. Hij bevindt zich in het rechthuis van zijn eigen Vader;
dat besef, dat dit allemaal van Vader was, heeft Hem als twaalf-jarig kind vervuld
toen Hij in den tempel was, als Hij belasting van den tempel op te brengen had, ook
nog de laatste maal (Luc. 2:49, Matth. 17:25, 26), en geloof vrij, dat Hij in het
rechthuis van de kerk het tribunaal van Vader zag, diens eigen rechthuis. En daar
wordt Hij nu ook al door den nieuwen, pasbenoemden sleuteldrager en president
van Vaders omgebouwde rechthuis verloochend onder vloeken en eeden.
Die Hem het naast stond uit heel het vrouwenzaad, die heeft Hem óók verlaten,
ja, verloochend. De Zoon van Vader ziet het zaad der vrouw uiteenvallen, in het uur
der crisis, en toch is God daarvan de Vader, en de kinderen van dat zaad der vrouw
zijn Hem ‘gegeven’. Als Borg voelt Hij met al de ‘overigen van haar zaad’ zich één;
maar dit gevoel wordt overheerscht door 't klare wéten: zij voelen zich met mij niet
één, tenzij ik hen ga. trékken, ik en de Vader (Joh. 6:44). De geest van dezen Profeet
moet den profeet wel zeer bizonder onderworpen zijn: pas als Hij zich verloochend
en verlaten en vereenzaamd voelt, kan Hij met open oog betalen voor wie uit zichzelf
niets goeds kunnen contribueeren aan het dankaltaar der liefde: ook nog geen
gekreun van ‘natuurlijke liefde’. Het raadsel van Gethsemané keert weer, en wordt
13)
verscherpt. Evenals wij voorheen erkennen moesten , dat Christus zich niet door
de gedachte aan het komende leven kan troosten tegen den aanrukkenden dood,
evenzoo geldt het ook nu: Hij kan zich in dit oogenblik niet troosten met de zekerheid
van zijn toekomstige kracht van samenbinding (die allen tot Hem trekt) tegen de
présente verlating, tegen het actuéle gevóel (ondervinding, ‘sensus’) van isolement.
Want Hij moet de zijnen nú begeeren, juist in hun verstootingsdaad. De Christus
wete zich met hen allen één. Hij moet hen allen als de met zichzelf vereenden nu
belijden, voor den Vader, en in geloof; anders zou Hij geen Middelaar meer kunnen
zijn in 't eigen

13)

Zie deel I blz. 353 v., passim.
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oogenblik. Geheel afgestooten, moet Hij in volle kracht van liefde hen allen tót zich
trékken. Niet beleden voor de menschen, moet Hij nochtans in volle kracht hen allen
belijden voor zijn Vader, die in de hemelen is. Want het komt Hem nu nog niet toe,
zich te gedragen, als ware heden het etmaal reeds van 't eindgericht. Nooit is de
exegese van het woord ‘van nu aan’ (vgl. bl. 162 v.) zóó zwaar geweest als hier
voor Hem. Van nu aan zal men 't zien, dat Hij aan 's Vaders rechterhand zit? Wel,
zoo smalen allen, die op hun horloge kijken bij zoo'n actueel gezegde: wel, wel, dan
moet u maar eens kijken, hoe veel hij van zijn eigen vrienden overhoudt: van nu
aan keeren ze hem allemaal den rug toe. Niemand belijdt hem in de aula van het
rechthuis van zijn Vader. O, nú het vol te houden: van nu aan, in dit etmaal, begint
toch heusch de dág, de dag-van-'t-oordeel, die groote dag, waarop Ik niet belijden
zal, wie Mij niet heeft beleden voor de menschen (Matth. 10:32, 33; Lucas 12:8, 9;
Openb. 3:5). O, de smart van 't ware Vrouwenzaad, dat een scheur ziet trekken in
het mystieke lichaam van die kerk, die Hem als Hoofd ontving.
O ja, dát is vereenzaming: hét punt te zijn, vanwaar de verbrokkeling begint...dé
kern te zijn van elk proces van dissolutie. Ecce homo, dat is te zeggen: zie Hem
hier staan: het ééne mánnelijke kind onder dat ongemeten zaad der vrouw (Openb.
12:5): de ééne sterke onder zijn ‘zwakke geslacht’ alzoo. Zijn ziel wordt in de
eenzaamheid gedreven. Door wie? Door Kaïn en zijn helsch gebroed? Ja, ja, - door
de bentgenooten van Kaïn. Maar ook door de bondgenooten van Abel! Want de
Groote Abel, de Meerdere-dan-Abel, kan slechts in volstrekt isolement behoudenis
bewerken voor de adoptiefkinderen van zijn geestelijk geslacht, die gemeenschap
aller heiligen. Allen, die met Hem brood aten, ook die met Hem brood begeeren te
14)
eten in het koninkrijk Gods, en alzoo willen ‘eten voor Jahwe’ naar de ‘sacrale
praxis’ van nieuw-Israël, de gemeenschaps-praxis dus, al die aanstaande
tafelgenooten van zijn Vader, ze hebben ‘de verzenen tegen Hem grootelijks
verheven.’ Geen vriendschap steunt haar eigen Werker; geen vrucht voedt ooit haar
eigen Wortel.
Zoo heeft dan de ziel van den Menschenzoon geen ‘uitspraakplaats’ meer in de
wereld. En op de ‘aanspraakplaats’ van zijne

14)

Vgl. R. Otto, Reich Gottes und Menschensohn, München 1934, 259.
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liefde komt niemand af in de gretigheid van werkelijke spontaneïteit. En, kwam er
al één, men jaagt den Borg nu voort, men jaagt Hem voort, opdat die booze Absalom
(zoo immers scheldt men Hem?), dat Davids-verdriet, niet langer de onderdanen
van den grooten David der toekomst, dien komenden Messias, op wien gansch
Israël blijft wachten, af zou trekken. Hij mag met niemand zich meer onderhouden.
Schreit Simon Petrus daar buiten nóg zoo zacht, Hij zal het hooren...en de priester
in Hem zal wel verlangen, Simon te troosten in de aanspraakplaats der borgtochtelijke
liefde...maar om het dan nóg smartelijker te voelen, dat Hem de handen en de
voeten zijn gebonden, dat Hij Zijn troost-recht niet meer oefenen kan, omdat een
plaats-van-samenspreken er niet meer voor Hem is in heel de wereld. Simon, Hij
mág niet eens zich óptrekken aan uw verlangende armen; Hij móet in dezen laatsten
nacht ervaren, dat dit Hem is ontzegd: dat niemand zich omhoog mag werken tenzij
aan Hém. En Hij aan God, die Hem verlaat. Dit is de aanstoot voor ons vleesch, dat
't niet verdragen wil, dat tusschen Hem en ons de gemeenschap geen ruilverkeer
is, niet eens die van ‘natuurlijke liefde’. 't Verkeer is hier volstrekt éénzijdig: het moet
verdiend worden, door het gemis van elk verkeer. Hij is de Borg, nu heeft Hij dus
geen aansluiting meer in deze wijde wereld. Welke echo weerkaatst nu nog zijn
stem? Welke klankbodem reageert nog op zijn geroep? Ach, dit is zijn lot, dat Hij
de petra der ‘ergernis’ moet zijn, tegen wien tot een oecumenisch getuigenis ook
onze eerste sleuteldrager, deze Simon Petrus, aan moet loopen in zijn driften. De
Heere van Jesaja heeft zelfs het hart van den eersten herder der schapen
vetgemaakt, en ‘zendt’ dus Hem ‘de magerheid der ziel’. Die nochtans weiden wil
bij God.
Red zijne ziel, van 't zwaard dier booze benden,
Die schrik'lijk woén, ai, red haar uit hun handen,
15)
Daar zij eenzaam ducht 't geweld...

Maar nog is het einde niet. -

15)

Het woord ‘eenzaam’ is in deze berijming van psalm 22 (gelijk ook in de Statenvertaling) wel
niet uit den grondtekst af te leiden, maar op zichzelf heeft het toch een goeden zin. Zie over
‘jechidah’ als substantief (ps. 22:21; 35:17) ‘my only one, poet. for my life, as the one unique
and priceless possession which never can be replaced’, Gesenius-Robinson, op jachid, Duhm,
Psalmen, Tübingen, i.l. (parallel met Hooglied 6:9?) (vgl. ‘mijn eer’); Pedersen, Israël,
London-Copenhagen I-II, 1946, 165 (interchange of souls).
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Christus, de eenzame, is door Simon geïsoleerd in de worsteling van zijn ambt.
Want Simon Petrus heeft met eeden tegen Hem gezworen.
En die eeden, die hebben Hem dit gedaan. Die lichtvaardig daarheen geworpen
eeden, die hebben den Christus, die immers zelf zoo pas gezwóren heeft, in
bekentenis en tot belijdenis (zie hoofdstuk 6 en 7) nog veel dieper, juist als Gods
ambtsbekleeder, teruggeworpen in den afgrond, dan al het andere, dat men zou
kunnen gaan verhalen van Petrus en van diens verloochening. Juist die eeden
hebben door hun dwaze meervoud(!) én hun valschheid Christus' messiaanschen
verlossingswil op de zwaarste proef gesteld. Christus zwoer één eed, Simon zweert
eeden.
Er is velerlei verloochening. Men kan 't ook zóó zeggen: er is een loochening mét,
en een zonder eeden. Simon doet het mét eeden: de Rotsman gedraagt zich als
de eerste de beste marktganger, tegen wien, in zijn ‘soort’, de bergrede is gesproken.
16)
Over dat eed-zweren zelf spreken wij nu niet meer, omdat wij het reeds eerder
gedaan hebben. Wij kunnen hier volstaan met de herinnering, dat Christus in de
bergrede juist en in de allereerste plaats het lichtvaardig zweren heeft veroordeeld.
Hij leidde het kerkvolk daardoor terug tot de ontdekking van de waarheid, dat de
antithese tusschen goed en kwaad niet begint in den bovenbouw, doch in den
onderbouw van het operatieve leven; dat dus de grondfout niet pas begint in het
waarheid dan wel onwaarheid spreken, doch in het al of niet in Gods
tegenwoordigheid willen verkeeren en zijn. Als nu Simon Petrus, de confessor van
Matth. 16 en de prediker van Hand. 2, zich in het moment van Christus' offerande
in een meervoud van eeden (hij ‘begon’!) zich vervloekt en zweert: ik ken hem niet,
dan is niet maar dat liegen, doch óók en eerst dat volgen van den stijl dergenen,
die lichtvaardig zweren (in herhaling) een besmetting van de lucht, een verhindering
om Christus te zien, een verhinderen ook van de anderen, om in te gaan. In het uur
der borgtochtelijke offerande heeft de eerste prediker der kerk niet alleen de
‘evangelisatie’ en de ‘boetepreek’ weersproken, doch het klimaat er voor
weggenomen. Het is wel zeer beschamend. Hij kiest den marktstijl: natuurlijk gelóóft
hem geen mensch, - dat is het tweede: men vraagt zich af: als iemand zoo lang bij
den Nazarener ver-

16)

Zie hoofdstuk VI in dit deel.
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keert, helpt dat zóó weinig? en maakt dat geen verschil? Die Simon later hebben
gezien - hij kwam al spoedig na Pinksteren zelf hier terug - die hebben, voorzoover
aan dit uur indachtig, niet kunnen gelooven, dat er later zoo iets als een ‘heilsorde’
wezen kon, bepaald door Jezus Christus. Ze hebben Christus noch christen ontdekt,
toen ze zich daar stonden te warmen.
Wéér dreunt het ons in de ooren: Simon, zijnde één van de twaalf (vgl. I, 463 v.).
Zóó één heeft in de crisis der historie de kerkwacht onttrokken, onttrókken aan de
mogelijkheid van 't hóóren naar het abc der kerk. De bergrede is dat abc, daarom
is ze ook zoo moeilijk. Ben ik te speelsch van geest, als ik geloof, dat het geen toeval
is, dat juist Petrus het is, die het beroemde tong-enlippen-woord uit Psalm 34 citeert
(1 Petr. 3:10; vgl. Ps. 34:12-14)? Ik durf dat toch wel zeggen: dat het geen toeval
was, want ik lees hier iets van den indachtig makenden Geest (Luc. 22:61). En ik
zie hier verre perspectieven. David, de dichter van Psalm 34, heeft een tijdlang ‘zijn
gelaat veranderd’ (vs 1, vgl. 1 Sam. 21, slot). Wat doet Simon anders? David heeft,
om zijn leven te redden, zich als een ‘gek’ aangesteld, en zich aan de filistijnen
aangeboden om de profetie, en meteen zijn eigen Psalmen, te verloochenen tegen
die filisters: een man, die Goliath's zwaard heeft meegenomen uit het heiligdom,
doch van de trouw des Heeren in die wonderbare uitredding uit Goliath's greep
móest zwijgen, om niet te worden doodgemarteld. Maar die David komt terug van
de zonden van de tong: hij bidt, dat God een wachtpost moge zetten (Ps. 141:3)
voor zijn lippen, gelijk ook hij zelf dat doet en anderen beveelt (Ps. 34:12-14). Die
David wist, dat de zonde der verloochening in zijn ‘onderduikperiode’ aanvankelijk
het uitzicht op zijn theocratisch koningschap en het apostolaat ter verkondiging van
zijn Zoon en Heer en God had verhinderd: de lippen van den
man-meteen-masker-voor waren dienstbaar gesteld aan de zonde, en zijn tong was
in het heiligdom (bij den priester Israëls te Nob), en later bij de filistijnen (in de stad
van Achis) verkocht aan de hel. Nu is hier Petrus in het heiligdom (van Israëls
rechthuis) en in de buurt der filistijnen (van Rome) en zie, ook zijn tong verkoopt
zich aan de hel; hij ‘verandert zijn aangezicht’, en liegt en vloekt maar raak, en
zweert, net als die David: ik ken dien beweerden Davidide niet. Dat die man later
aan die tong-en-lippen-pericoop indachtig maakt (1 Petr. 3:10), dat is geen wonder:
hij is zelf indachtig eraan gemaakt. O, hoe erg is dát geweest: één van de
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twaalf, die Davids Zoon te verkondigen hebben aan de filistijnen, tyrieërs en mooren
van Handelingen 2! O ja, dat wordt voortaan iets groots: te spreken van de vrúcht
van de lippen, die zijn Naam belijden (Hebr. 13:15) in een offer (vgl. Ps. 49:14; Lev.
7:12; 2 Kron. 29:31). Het is alweer beschamend, dat de Schrift die annexatie van
de tong voor een lippen-offer (Hebr. 13:15) in één raam zet met den oproep, om
toch uit te gaan tot Christus buiten de legerplaats en zijn smaad te dragen (13:13).
O Simon! De schrijver voegt er aan toe: want we hebben hier geen blijvende
(kerk)stad, geen blijvenden kerkstaat; maar Petrus heeft juist in het moment der
omzetting van den kerkstaat bezwóren: hem daar - nooit gezien, dacht gij, dat ik
betrokken was bij een beweging, om onzen ‘kerkstaat’ te veranderen?
Vergeet dat meervoud van die eeden niet: niet pas bij de verkeerdheid der
lippenspraak, doch bij de losheid der lippen begint onze zonde: niet bij de
eedvervalsching, doch bij de eedvermenigvuldiging. Al wás Simon voor zijn verkeer
met den Nazarener uitgekomen, zelfs dán nog zou het den Meester hebben zeer
gedaan dat hij met eeden smijt. Dié eedzwering is voor Christus zwaarder geweest,
dan de hamerslagen straks. Maar Simon, ‘weet gij dan niet, dat Ik moet zijn in wat
mijns Vaders is?’
Zoo staan daar in hetzelfde uur die twee te zweren in het rechthuis Israëls: de
Meester en de dienaar, de Koning en zijn huisbewaarder. De Eén zweert in
gehoorzaamheid, de ander in den ouden mensch der zonde. De Meester belijdt ons
voor den Vader, de leerling verwerpt zijn Koning voor de boeven, en voor 't verloopen
personeel van een verloren priester van een verzonken volk.
En wij, menschen, we móeten het zien en hooren. Gelijk Maria's
17)
diakonessen-zalving in heel dé wereld gedachtenis móet hebben, alzoo ook de
kwalijk riekende eeden van dien thans ontrouwen diaken en meer-dan-diaken Simon.
Waarom sticht de Geest aan deze onstichtelijkheden gedachtenis?
Hij wil ons Christus doen zien, en aan Hém ‘gedachtenis stichten’. De Geest wil
Christus ons doen zien, gelijk Hij al de lijdensstaties van het Woord, het woord der
berg-rede, alleen heeft afgewandeld.

17)

Vgl. deel I.
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Alleen, volmaakt alleen.
Want dat was nu zijn aangewezen werk. Het was ook 't door Hem aangenomen
werk.
Maar wie den Man van Smarten aanschouwd heeft, in zijn volstrekte isolement, die
mag van Hem, en van Hem alleen, verklaren: in zijn isolement ligt óók zijn kracht.
In zijn gebondenheid laat Hij krachten der ontbinding uitgaan tot zijn volk: want
‘hiertoe’, nl. tot dit scherp-gekende isolement, ‘is Hij in deze ure gekomen’. Zóó was
de verbintenis tusschen Vader, Zoon en Geest in hun ‘vrederaad’, d.i. hun eeuwig
en vrij besluit tot wereldverlossing; zij zouden allen, elk op eigen wijs en voor zijn
deel, alles dáárop aanleggen, dat de borgtochtelijke vereenzaming kón geschieden
in het midden der geschiedenis, maar dan zóó, dat de eenzaamheid van den Borg
ook metterdaad borgtochtelijk zou zijn; geen blind noodlot, doch geldige en als
geldig aangenomen en dus verlossende betaling.
Welnu - dit is het feest van dit moment: alles geschiedt ook naar dit eeuwig
vreeverbond. Er is een openbaar-zijn, hier, van drieërlei: van ‘God den Vader en
onze schepping’; van ‘God den Zoon en onze verlossing’, van ‘God den Heiligen
Geest en onze heiligmaking’. En wie die drie gezien heeft, die heeft de ‘hoofdsom
der historie’ opgemerkt.
‘God de Vader en onze schepping’, de Catechismus bedoelt met deze
woordverbintenis, dat de Eerste van de drie Bondgenooten in dien vrijen Vrederaad
naar voren is getreden tot de schepping dezer wereld, gelijk ook tot haar
conserveering en regeering (men noemt die twee ook wel: voorzienigheid). Daarom
vindt die catechismus dan ook den Vader in dat heele ingewikkelde complex van
hemel en aarde, kortom alle creaturen, loof en gras, regen en droogte, vruchtbare
en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede,
18)
enfin álles ; die komen ons niet toe zonder leiding, zonder zin, zonder doel, niet
‘bij geval’, niet ‘stuurloos’.
Welnu - als dan die haan kraait, ‘terstond als Simon nog sprak’ (Luc. 22:61), dan
hebt ge daar dat machtige woord van den Catechismus: de dingen gebeuren niet
stuurloos, ‘nicht one

18)

Over de interpunctie aan het eind van antw. 27 Heidelb. Catech. zie E.F.K. Müller.
Bekentnisschriften: de kwestie of ‘en alles’ (‘en alle ding’) behoort tot het voorgaande dan
wel tot het volgende.
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gefähr’. Er zit ‘leiding’ in, d.i. ik ontmoet hier God den Vader, die de leiding van zijn
raad en voornemen over ons brengt: Hij brak dat beest den bek open, prompt op
den tevoren door den Zoon aangegeven tijd.
Men verstaat het al: wij gaan niet mee met hen, die een feitelijk kraaien van dien
haan ontkennen. Zij beweren, dat de uitdrukking: ‘de haan kraait,’ niet anders
beteekent dan een gewone, dagelijks gebruikte, tijdsaanduiding; soms komt daarbij
nog de onbewezen bewering, dat in de stad geen hanen waren. De uitdrukking: ‘en
terstond kraaide de haan,’ zou alleen maar willen zeggen, dat het ongeveer zoo en
zoo laat was in den nacht. Evenwel, deze opvatting is onjuist. Zij sluit de oogen voor
het feit, dat er staat: ‘terstond kraaide de haan’; de beteekenis van dit terstond zou
te loor gaan, als hier niet letterlijk een haan had gekraaid. Zoo was het trouwens
door Christus bij voorbaat aangekondigd, en zoo geschiedde het ook, op het te
voren vastgestelde uur; bij een onnauwkeurige tijdsaanduiding past dat ‘terstond’
niet; iemand kan wél zeggen: eer vanavond de schemering invalt, zult gij dit en dat
gezegd hebben; maar het heeft geen zin te vertellen: hij zei dat bepaalde woord,
en terstond, op het zelfde oogenblik, viel de schemering in. Voor dit ‘terstond’
capituleere elke poging tot verwaziging van de tijdsaanduiding. Wij zijn dáárvan
even wars, als van de poging van anderen, om nu élk moment uit het verhaal precies
aan te geven met het horloge in de hand; zoo b.v. als de één beweert, dat Simons
eerste ‘negatie’ samenviel met de ‘alapa’, den kaakslag van den knecht uit hoofdstuk
3 (Thomas Aquinas), of als de ander uitrekent, dat Simon den Meester welgeteld
19)
zeven keer heeft verloochend (Cajetanus) . Laat het horloge in den zak, maar
onthoud álleen dit ééne: het gebeurde prompt op tijd, óp de minuut, wélke, dat doet
er niet toe.
Maar dan is het ook duidelijk: dat kraaien van dien haan is een afzonderlijk moment
geweest op den weg, dien God, wonderdoende, langs gaat. Dat die haan precies
op dit oogenblik kraait, en dat de verwikkeling van het dispuut, waarin Petrus van
meer dan één kant betrokken werd, juist in dit tijdspunt haar hoogtepunt bereikte,
en dat juist op dit moment Christus geleid werd van de ééne plaats naar de andere,
en zoo gelegenheid kreeg,

19)

Vgl. M. Wouters, In Historiam et Concordiam Evangelicam Dilucidatae Quaestiones, in Migne,
Script. Sacrae Cursus Completus, t. XXIII, Parisiis, 1840, 1055.
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zijn oog te boren in de ziel van Petrus, dat is alles bij elkaar een singulier
samentreffen geweest krachtens singuliere schikking van de goddelijke
voorzienigheid. Zóó gezien, is het kraaien van dien haan, juist op dit uur, een wónder
geweest. God wilde dat wonder, en Hij zelf schikte het, om Petrus' geest door de
prompte bevestiging van de voorspelling van den Meester terug te leiden tot zijn
Heer en God. Het samentreffen van deze drie bijzonderheden in het zelfde tevoren
aangekondigde oogenblik, waarom zou het ‘minder’ wonderbaarlijk wezen, dan om iets te noemen - het optreden van de ster, die aan de wijzen van het Oosten
den weg wijst tot God en tot de kribbe? In een wónder is geen meer of minder; de
krachten, die de Roode Zee hebben áf- en áán doen vloeien, zijn dezelfde, als die
op Gods bepaalde uur een hanebek, en een conglomeraat van menschenruzies,
en een worsteling van nieuwen tegen ouden mensch tot hun bestemde actie voeren,
hun actie en reactie.
Ja, ten overvloede nog blijkt de coincidentie van deze drie momenten een
‘singuliere zorg’ van Gods voorzienigheid, voor wie bedenkt, dat de haan reeds
eerder had gekraaid, maar toen, zonder dat Petrus daardoor tot stilstand was
gekomen. Thans is er weer die open bek van dat beest, dat met zijn stem de
ochtendstilte scheurt; maar nu vaart ineens door Petrus' bewustzijn een felle schok,
en nú schiet uit het onderbewuste leven van Simon plotseling naar boven de
herinnering aan Christus' woorden, gesproken reeds vóór Gethsemané.
Van waar dat contrast in effect tusschen dien eersten en dien tweeden keer, dat
de haan kraait? Van waar dat verschil, dat den éénen keer dat hanengekraai Simon
niets ‘doet’, en den tweeden keer alles?
Dát komt van dat tweede moment: God de Zoon en onze verlossing. Alle klokken
hierbenéden zijn vannacht ‘van slag’, maar de klokken bóven loopen nog precies;
ze slaan naar 't eeuwig vreeverbond. Het gaat vannacht erom, dat Vader en Zoon
aan elkander vasthouden, ook als de Rechter den Borg als Borg verlaten en
verdoemen zal: het Borgschap van den Eén was immers vastgesteld, en blijft ook
vaststaan tusschen de Drie, die in den hemel getuigen? Neen, 't is niet goed van
Simon, dat hij niet genoeg heeft aan bevel-en-belofte; dat er een voorspelling bij
moet komen, om door haar mirakuleuze uitkomst hem terug te persen tot die
geopenbaarde eenheid van bevel-belofte, beloftebevel. Maar in 't geloof, dat Hem
de Vader altijd hoort in vragen,
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die den goeden voortgang van den Rijksdienst aangaan, heeft de Zoon tevoren
beschikt over dien haan; Hij wist, dat de Vader den Zoon verhooren zou, als deze
een haan noodig had om Simon Petrus, en door hem (d.w.z. door zijn preeken) de
kerk te redden, om hém en ons dus te verlossen. Zóó greep de Borg dan naar het
extra-middel van die voorspelling: de hanekraai als bevestiging van Christus' woorden
doet een dienst als van een sacrament.
En dus golft er op 't oogenblik van dien laatsten hanekraai een blijde ontroering
door den Zoon: de Vader hóórt Hem: de waarzegger wordt niet beschaamd door
God den Vader, die den Profeet, en Priester, en Koning in den Borg, den Herder
van de kerk heeft gezien en nu blijft eeren, terwijl Hij hem naar 't ritueel van wet en
vreeverbond onteert. En nu is het de beurt ook aan den Zoon: Hij heeft te antwoorden
aan den Vader, die de schikking trof der verlangde coincidentie van soldaten-, van
discipelen-, van hanestemmen. Nu is het de beurt van den attenten Zoon, en hoor
- Hij is attent: de Heere, zich omkeerende, zag Petrus aan.
Wil iemand hier weer zijn psychologische theorieën toepassen, - hij ga zijn gang;
ook wij hebben hierboven (toen 't ging over dat voor-uit-wéten van den Meester)
aan alle kreatuurlijk-natuurlijke ‘gaven’ de ruimte gelaten, die God ons deels doet
zien, en anderdeels geeft te ‘vermoeden’. Wij gelooven er álles van, als men zegt:
een paar sterke oogen doen zoo veel, en dan - zijn oogen! O neen - wij denken er
niet aan, te erkennen dat de Zoon den Vader vasthield en meteen te loochenen,
dat Hij zijn leerling vasthield. We staan verbaasd: wáár Hij al niet aan heeft gedácht,
Hij in 't uur van zijn benauwdheid, en onder de méppen van de sanhedristen. Als ik
maar zien mag, dat de Zoon van God is in den Zoon des menschen, dat Hij den
Vader voor den geest heeft, ómdat Hij de kerk, gebouwd op het fundament der leer
van Petrus en de andere apostelen en profeten, in 't vizier heeft. Want dán zie ik
singuliere Zoons-zorg, goddelijke zorg, verlossingswil in dat inschakelen, door den
Zoon, van de oogenspraak: de eenige die den geboeiden Borg nog overblijft. Heeft
Hij een andere taal dan deze? Neen - Hij kan tot Simon niets meer zeggen, en ook
de hand niet op zijn schouder leggen. Maar Hij kan nog dien vloeker aanzien, - en
nu legt de goddelijke kracht die dwingende macht in het oog van Jezus van Nazareth.
Hij zet zich schrap: het gaat vannacht om Simon, dat is, om de kerk, die door zijn
woord in Hem gelooven moet: de Heiland heeft (in Joh. 17) immers eerst voor zich,
en toen voor (o.a.) Simon, en eindelijk
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voor ons gebeden? Ik dank U, Vader, en nu zal Ik mij bij het Uwe aansluiten: mijn
oogen refereeren aan Uw coincidentieschikking.
Zoo richt de Zoon zijn oog op broeder Simon: ook Hij weet van werken à la minute.
Ja, Christus heeft dat kraaien van dien haan in vreezen en beven begeerd - dat
is te zeggen: afgeëischt van den zonder eenige oppositie op de wereldverlossing
aanstúrenden God. Hij heeft gebeden, dat Simons geloof niet op zou houden, en
nu krijgt zijn herdersgebed wat het begeerde: dien haan als requisiet voor den
evangelischen Rijksdienst, den verlossingsdienst. En zie, de oogen zijn den Zoon
verhelderd: ze hebben hun kracht nog niet verloren: Heere God, laat mij dat
menschelijke wapen nog: de oogen en hun spraak. De Borg ziet sterk op den hemel,
20)
en ‘ziet ook sterk’ op Petrus, dien zwakken leerling. Wonderlijk loopen hier samen
wegen en gangen der voorzienigheid van God en der voor-zichtigheid van den
Menschenzoon. Want zoodra de Christus zijn oogen op Simon richt, werkt Hij, in
volle ménschelijkheid, mee met dien hoogen God, die achter de wolken zit, en die
zeer nabij ook is, in Jezus' mond en in zijn hart. Mijn kerk zegt: hypostatische unie:
God-en-mensch-in-één; en ik versta, dat deze woorden meer zijn dan een brok
geleerdheid. God de Vader is het, wiens regeering en onderhouding de
geheimenissen der almogendheid, alwetendheid en vrijheid zóómaar leggen in
concrete dingen: een hanebek, een hysterisch vrouwengebaar, een bonzend
apostelenhart, en andere ordinaire momenten uit het non-stop-drama van concursus
of voorzienigheid. Gods voorzienigheid, een ‘almachtige en alom-tegenwoordige
kracht’. Gód is het dus, wiens voorzienigheid de oogen van de menschen,
dagjes-menschen en apostelen, naar zijn beraden wil opent en sluit; wiens
voorzienigheid de deur van hun bewustzijn, hun waak-bewustzijn en hun
onder-bewustzijn, opent en sluit naar bezonnen bestel; die de verwikkelingen van
het gesprek tusschen Christus en het Sanhedrin, en ook van het dispuut van Petrus
met soldaten en dienstboden, op de niet meer in de lucht zwevende, maar absoluut
geordineerde concrete tijden en wijzen tot hun spannings- en hoogtepunt laat komen;
en die in zijn verhevenordinairen trant ook den bek van beesten, die een plaats
hebben in de regimenten van zijn legerscharen, sluit en opent; opdat

20)

Sterk zien, een bekende term uit het nieuwtestamentisch gríeksch.
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alles te rechter tijd zijn accurate functie hebben zou in het groot heelal. Alles:
dienstboden en soldaten, hanen en ezels, slaven en slaafjesmaat, en ook de ziel
van onzen Heere Jezus Christus, die is onder muit- en moordgespan. O, welk een
ménsch! Let op, hoe Hij, die zúlke oogen in het hoofd heeft, in het narrenhuis, waarin
de wakers alles kort en klein slaan, als Gevangene van God en menschen
voor-zichtig met den Vader mee zijn wegen zoekt, en vreedzaam strijdt met Gods
voor-zienigheid, die alles schikt tot zijn verdoemenis op dezen dies ater, binnen een
etmaal. Eer de haan morgen twee maal zal gekraaid hebben, zult Gij, mijn Zoon,
planmatig onder de begravenen zijn. Ja Vader, maar gun mijn oogen de helderheid
van Jonathan, al hebt gij alle honigraten voor mij verborgen - o God, geef mij de
oogentaal, opdat het geloof van Simon niet ophoude. Heb Ik dat niet van u gevraagd?
Vanavond nog? Toen ik het brood hem brak, en zijn voeten wiesch? In
voor-zichtigheid worstelt de Zoon op Gods voor-zienigheid aan, en naar Gods
voor-zienigheid toe.
En dit is dus het geheim van die nog krachtige oogen van den zoo pas
gemaltraiteerden en geslagen mensch Jezus Christus. Hij heeft, knechtelijk (d.w.z.
niet eigenwillig), maar toch als Heer (geloovend en allen vér vooruit getreden), en
als God zelf (die zich den vrederaad bewust bleef) naar Gods voorzienigheid
heengeworsteld; nu zal Hij ook met kracht van boven worden aangegord. Gód legt
een dwingend vermogen in zijn vermoeide oogen; zijn oogen kunnen wederom
trekken als koorden-van-liefde. Want de Vader heeft een opdracht voor den Zoon.
Hij laat even, éven maar, den Borg langs Simon heenvoeren. Even, éven maar,
biedt Hij Hem de kans, iets, d.w.z. alles, voor Simon te zijn. Even, éven maar, legt
de Vader voorzienig tusschen Simon en den Meester de mogelijkheid van
menschelijk verkeer. Niet meer dan oogentaal. Oogen wandelen langs enge paden,
en die worden dan nog meteen weer opgebroken. Niettemin, - in dat kórte oogenblik
en op dat smálle pad, moet Christus, terwijl de wervelwind van Gods oordeel Hem
aan Simon Petrus voorbij voert, zijn zielekracht op de ziel van Simon zetten, opdat
diens bovenbewustzijn weer het voorspelde teeken van den kraaienden haan zou
opmerken, en in Simons eindelijk verkregen terugleiding van den uit de feiten
gerechtvaardigden waarzegger tót den Profeet en Borg, en Advocaat en Vriend de
macht van Satan over Simon zou gebroken worden. Och, ja, we hebben hierboven
enkele povere woorden laten vallen: telepathie, en suggestie, en geestes-
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dwang, en -occupatie. Maar ze hadden weinig om 't lijf: wie brengt het verder dan
een vaag tasten naar de intimiteiten van deze goddelijke-en-menschelijke
werkelijkheid, die in Messias is, den Menschenzoon?
Wij hebben aan het feit genoeg: de Profeet hééft zijn leerling alzoo aangezien.
Hij heeft, nu Hij tot dezen man geworden is, bewust zich gekeerd tot dien God, die,
toen Hij een kind nog was, een ster aan den hemel schikte, om wijzen te lokken
naar een Koning in de kribbe, en die thans een hanebek openbreekt, om Simon
21)
weer te lokken naar zijn Koning aan het kruis. Opdat diezelfde Simon, oud
geworden zijnde, en met gezag bekleed, zou kunnen worden tot dien ‘kerk-haan’,
die den jongsten dag aankondigt. Den jongsten dag met zijn karakteristieke
fenomenen. Ook met dit fenomeen: dat er pseudoprofeten en pseudo-leeraars zullen
22)
zijn, ‘den Heere, die hen kocht , verloochenende, een haastig verderf over
zichzelven brengende’; - hen laat de Rabbi vallen (2 Petr. 1:1).
Maar Simon niet. Alzoo toch is des Vaders welbehagen.
Dit was dus pure gehoorzaamheid van onzen geboeiden Rabbi. En omdat Hij
gehoorzaam was, dat is, omdat de Zoon zich volgens 't vreeverbondspact bleef
aansluiten bij den Vader, daarom sluit nu de Geest zich bij die Beiden aan. Daar is
dat derde wonder: God de Heilige Geest en onze heiligmaking. ‘En Petrus werd
indachtig,’ lezen we. Hij werd indachtig. Ineens wist hij het weer. Hij herinnerde zich
de voorspelling van gisteravond, en begreep ineens: ik ben die man, Hij is Gods
Man.
Indachtig, staat er. Maar heeft de Christus niet beloofd, dat Hij den Geest zou
zenden vanwege den Vader? En daarbij niet beloofd, dat die Geest hen zou
‘indachtig’ maken, in herinnering zou brengen, wat Hij, de Meester, tot de jongeren
gesproken had (Joh. 14:26)? Die belofte gold met name voor de periode na den
Pinksterdag. Maar dat woord ‘van nu aan’, kent ge dat nog? Van nu aan - het zal
zoo dadelijk beginnen, (vgl. bl. 162 v. en 228). Welnu: het is meteen begonnen. Nog
eer de Bruidegom is weggenomen, maakt de Geest indachtig tot aan die voorspelling
van den Meester toe. Hij buigt de ziel van Simon om: Hij geeft de kerk

21)
22)

Wij houden vast aan Simon Petrus, als auteur ook van den 2en brief, die op zijn naam staat.
Over de begrippen ‘Heere’ en ‘koopen’ in dezen tekst zie o.m. de preek van Prof. B. de Moor,
in diens: Het Kort Begrip en de zekere Vastigheid der Apost. Leer van Petrus, etc., Leiden
1756, p. 801 v.
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haar sleuteldrager weer: Simon, die kan weer hooren naar die twee-in-éénen:
bevel-belofte, belofte-bevel. Hij ziet zijn plaats weer in Gods wereld: en het flitst
door hem heen: borgtocht is de eenige preekstof. O David, met uw
zonde-van-de-tong. O, Simon, met uw zonde-van-de-tong. Zet Heer een wacht voor
mijne lippen, en maak apostelen, menschen van de vrijgekochte tong, uit zúlk
materiaal als ik ben. Gena, o God, gena!
Nu ziet de kerk een wonder zich voltrekken: de Borg ontvangt een omgezetten
Simon als loon voor den arbeid van zijn ziel.
Denk over dien zielsarbeid niet gering. Omdat de Meester in alles ons gelijk is,
zuiver mensch, daarom had ook zijn ziel de neiging, zich te concentreeren niet om,
doch wel op haar eigen leed. Ter dood te zijn veroordeeld, en heen te moeten gaan,
beroofd van elke gunst van God, bespot, gehoond, dat is voor Hem, die zuiver
mensch is, zóó'n groote beproeving, dat hij zou willen zeggen: laat mij nu maar
alleen, ik heb genoeg te dragen aan mijn eigen lasten. Maar heden zette God de
ziel van Simon Petrus op het hart van Jezus. God weet daarvan: lasten opleggen,
en dézen dorschenden os muilbanden, opdat hij niet ete alvorens zijn dienst te
voleinden. De Zoon draagt aller lasten, en moet nochtans de oogen ook op Simon
zetten, en al zijn krachten aan hem spillen. Nooit is één telepaath, of één
magnetiseur, zóó doodelijk vermoeid geweest, als toen Jezus Christus zijn wil op
Simon zette en al zijn aandacht op hem concentreerde: de Vader kon toch niet voor
niets een haan doen kraaien? Om de aandacht van onzen Hoogepriester trekt God
een cirkel; en daarin zijn begrepen engelen en duivelen, hanen en geesten, oude
mensch en nieuwe mensch, geest die gewillig, en vleesch, dat zwak is. En binnen
dezen cirkel, die voor de aandacht van den lijdenden Borg wijd genoeg is, heeft nu
de Christus Gods te volbrengen het ‘Gebot der Stunde’.
O groote smart, - dood en doodvonnis dragen, en toch nog herscheppend, en
levenwekkend móeten arbeiden aan den geest van Simon. O bitter lijden, - geslagen
23)
te worden van al de ‘wachters’ van kerk en wereld, en dit in zijn eigen stad, en de
liefde niettemin op te moeten wekken, waar het niet eens haar zelf meer lustte. O
bittere nood, - zelf geplaatst te zijn in het groote keerpunt aller tijden, waarin de
voorzienigheid Gods

23)

Zinspeling op het Hooglied: de wachters, die de bruid sloegen.
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haar martelendste raadselen opgeeft, en toch zich bij die voorzienigheid van God
te moeten aanpassen, elk oogenblik, om paraat te zijn, zoodra de haan maar kraait,
paraat, om in de engste ‘kloof’, waarin Christus een énkel oogenblik zijn ‘duif’, dat
is: de ziel van Petrus, zal voorbij schieten, onmiddellijk alle kracht van indachtig
makende en bekeerende liefde uit te zenden tot haar behoudenis; opdat uit degenen,
die God Hem gegeven heeft, nu verder niemand verloren ga. O martelende geboden,
- een God te hebben, die al de gegevenen des Vaders van dezen Menschenzoon
heeft weggeblazen, en die Hem toch verbiedt, bij zóó groot verlies, kwistig om te
gaan ook maar met één van die gegevenen des Vaders, - zelfs, als deze gegevene
des Vaders met vloeken en zweren zich van den Zoon ontdoet. O ijzeren wet van
God, - met God medewerken moeten, en hanen en zielen en geesten veilig aan
Hem overlaten in hetzelfde uur, waarin Hij weet van God te zijn verlaten. Is dit geen
lijden geweest?
Maar, in dat lijden spant de gehoorzaamheid van Christus' ziel haar draden, om
zich te houden binnen de perken der geboden. Hemel en aarde werken samen. De
hemel moge ‘mechanisch’, met ‘natuurnoodwendigheid’ schijnen te werken in dien
hanebek, het is er ver vandaan. Hij laat den Borg op eigen wieken drijven, op eigen
verantwoordelijkheid handelen, spontaan, van binnen uit. Welaan, Hij hééft den
Vader volkomen begrepen en werkt ‘organisch’, uit eigen krachten, op den hemel
aan, zoodat zijn oog te rechter tijd de krachten des eeuwigen levens in de ziel van
Simon vrijmake en die man weer aandachtig letten kunne op hanen, duivelen en
God. En op zichzelf en 't ambt, hem opgedragen.

‘Van nu aan’ krijgt dan ook de knecht zijn loon, de Geest brengt Simon weer terug.
Hij gaat naar buiten; de engelen zeggen: hoor, hoe die boeteling schreit. En toen
die menschentong bevestigde wat de hanebek tevoren had waargemaakt, nl. dat
het welbehagen des Heeren in dezen nacht zijn loop zal nemen naar de plannen
van den vrederaad, toen wist de Borg: ik ben nog steeds aanvaard als Borg van
Simon Petrus: de belastingpenningen, die ik één voor één op tafel leg, worden niet
naar mij teruggeschoven, het loket wordt niet voor den Betaler gesloten: Hij mág
nog dieper in de beurs tasten. Toen God de Vader in 't hanekraaien al zijn obligaties
voor den Christus neerlei, toen
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mocht de Zoon hetzelfde doen tegenover God den Vader. Nooit is de wederzijdsche
erkenning van die Beiden directer geweest; dit waren nu ‘de tijden en gelegenheden
die de Vader in eigen handen hield’. Geheel geïsoleerd, zette de Zoon zijn zinnen
op dezen gegevene des Vaders, en op den Vader zelf. 's Vaders tijden en
gelegenheden werden die van Hem. Tot de ambtelijke trouw was slechts die Eéne
bekwaam, die den ambtsdienst volhield, ook toen alle ‘gezel’-ligheid eraan ontnomen
was. Niets had het ambt den Borg te geven dan de koude eenzaamheid. De dienst
ontnam Hem alles. De Hoeder der schapen moest het hart op den Heer der kudde
zetten, zelfs als de schapen de gedaante vertoonden van de bokken. Toen heeft
die Herder getoond, het ambt te willen om der wille van zijn God.
En in zijn ámbt, niet krachtens natuurgevoel of natuurverbondenheid, sprak Hij
zich zonder woorden uit: ‘Simon, Simon, goud en zilver heb ik niet, en woorden en
gebaren heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: zie sterk op mij. Geest van God,
Geest van den Zoon van David, veni creator Spiritus, daar ligt er een, die gansch
ontbloot is. Het ambt, het ééne roept mij, en ik kom; ik heb mijn vriend niet op den
weg gegroet, Vader, ik heb geen vriend nu meer. Vrienden zijn weg; want bróeders
moet ik roepen. Gods zaad moet uit mijn bloed nu háást gaan groeien. Neen, ik heb
mij niet met Simon afgezonderd in den geest, om van Kajáfas áf te zijn, al was 't
ook maar een oogenblik, Vader, die in de hemelen zijt. De Knecht des Heeren heeft
zijn vriend niet op den weg gegroet, hij is zonder omzien, èn zonder voorbijzien
dóórgeloopen. Hij hád geen vriend, althans, hij proefde niet een vriend. Gods Knecht
heeft ook den vloeker niet gevloekt; de Heere heeft tot hem gezegd: vloek David
en zijn Zoon; de Heere sprak den ban, den ban der groote eenzaamheid, niet over
Simon-Simei, doch over den Priester-Koning van Davids psalmen. Vader, ik heb
mijn vrienden niet gegroet, toen Gij mij riept, en ik heb mijn vloeker niet gevloekt,
toen Gij mij lessen leerdet, hoe men den zegen spreiden kan. Ik heb alleen dezen
patroon van Uw kinderen gezocht, mijn Vader, zoo in 't voorbijgaan, gansch
opzettelijk, en toch kwam 't vanzelf. Ik heb de keus bevestigd, Vader, en ik had geen
weelde ergens onder den hemel. De weelde is bij U, waar het gezel-schap is, en
waar ik nog niet komen mag, tenzij ik drinke van Uw beker. Vader, ik ben in mijn
gedachten het gezélschap niet ontrouw geworden, ook toen ik hevig leed onder één
individu, die het ópbrak. Ik heb Simon aan-
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gezien, doch niet vertraagd den loop te voleinden voor de groote gemeente. Kajàfas,
hier ben ik al, ik heb niet stil gestaan, toen de Overheid mij dwong door te loopen.’
Neen, Hij hád nergens stil gestaan, Hij hád ook niemand gegroet op den weg.
Toen mocht Hij de tranen hebben, de tranen van Simon, een vooruitbetaling op
zijn komend loon. Hij moest dat loon gelóóven. De ure der aanschouwing was nog
niet gekomen.
En Petrus, naar b u i t e n gaande, weende bitter. Hem docht, dat 't nu wel
afgeloopen was. Maar Christus wist het: het kerkschip is weer vlot gekomen, de
reis gaat verder; er is een kerk nog om er voor te sterven. O nacht der eerstelingen.
God heeft die tranen van Simon wel in Zijn eigen kruik gelegd (Psalm 56), en
zorgde met nadruk ervoor, dat zij niet in Jezus' flesch vergaderd werden. Alleen:
Hij mocht ze zien - in het geloof. De clairvoyantenpijn is er, doch ook de
clairvoyantenweldaad: hij zag Nathanaël onder dien vijgeboom, nu ziet hij dwars
door die dikke muren heen - hij ziet daarbuiten Petrus weenen. Hijzelf moest vérder
nu den laatsten dag in, en nóg moet Hij om Simon in borgtochtelijken arbeid zijn;
het rusten - dat is voor later, láter. Uw Vader werkt altijd - werk Gij dan ook. De wind
joeg Hem op, het moment was gauw voorbij gevlogen, en Petrus ging naar buiten
toe; naar buiten toe; naar buiten dirigeerde hem God, opdat de tranen van Simon
geen visueele vertroosting zouden zijn voor den Man van Smarten. Maar de Liefde
is niet blind. Ik mag alleen bij Hém dat zeggen.
En nu, Abraham wist, dat God zijn zoon kón levendmaken uit de dooden. Dat wist
Gods zoon ook voor zichzelf. Hij wist het goed: hier komt wel een vervolg op. Hij
nam 't zich voor: want láter zal Hij vragen: Simon, hebt gij Mij lief, Simon, hebt gij
Mij lief? Later, later. Maar nú nog niet. De dauw, die over Simons ziel nu zegenend
trekt, gaat met zijn zachte koelte den Meester voorbij. Hij moet weer vérder. De
laatste zonsopgang - God heeft voor heden haast.
Er is een tijd geweest, dat Christus Simon zeggen moest: achter mij, Satan.
Nu zou Hij willen roepen: treed voor mij uit, engel Gods. Maar Hij mag het niet
zeggen; Hij mag geen tabernakelen maken voor het mooie gezicht op een
schreienden Simon, geknield voor een ontroerden Religieuzen Vader. Men dringt
Hem al naar de vesti-
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bule op: het rechthuis is geen recreatieoord, laat staan een metamorfoseberg met
tabernakelen voor ‘parelen’, zooals tranen wel eens heeten in den mond van
biechtvaders, die wat winst te boeken kregen. Hij moet voort: zijn roepen vindt geen
plaats. Hij gaat nu haastig naar den troosteloozen dood, en Simon mag vooral niet
‘op de plaats zelf’ weenen. De Meester gaat weer verder.
Doch onder het gaan zet Hij zijn hart op God, zuivert de lucht, die door Simons
eeden was bedorven, spreekt zijn ja over de eeuwige verkiezing van Simon Bar
Jona, Simon, gezegd Petrus, tot de zaligheid en tot het berouw, en zingt nu zacht
zijn ‘nieuwe’ lied: Ik kom, o God, om Uwen wil te doen. Laat mij die valsche eeden
van Simon nu maar boeten. Vader, Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik hem lief
heb.
En door dit zeggen van den Borg kunnen wij leven. Hierboven (I, 464) hebben
we een anderen man gezien: óók ‘één van de twaalf’. Die heette Judas. ‘Wie kreeg
geen geestelijke zonen?’ vroegen we. 't Was Judas. De eerste uit ‘de twaalf’.
Maar Simon Petrus, de tweede uit ‘de twaalf’, heeft zijn geestelijke kinderen in
menigte mogen hebben; nog vandaag zijn ze geboren, en morgen gaat dat door.
Hij heeft zijn kinderen in menigte mogen zien: geteeld door het Evangelie.
Hier is het wonder van de eeuwige verkiezing; ze snijdt dwars door ‘de twaalf’
heen. Het oog van Christus en de energie van den Geest - hoe hebben ze gewaakt
over onze verlossing, en over het behoud van Simon voor den preekstoel van het
Nieuwe Testament. En ik, die onder dien preekstoel ben geboren, ik vind maar één
plaats, waar ik dat beklemmende durf názeggen: wie Hem verloochenen zal voor
de menschen, dien zal ook Hij verloochenen voor zijn Vader en de engelen (Matth.
10:33, Luc. 12:9). Die ééne plek is hier, waar Hij die zóó sprak, is verloochend door
den heraut, die op den Pinkstermorgen door een vuurtong en de bath-qol is
aangewezen om te preeken - óók aan mij, dat Christus de belijdenis van den Christus
verdiend heeft voor de christenen. Door den prijs van zijn zoo dure bloed. En dat
bij de storting van dat bloed de Drie Personen in coöperatie waren, is dát misschien
de reden, waarom dat bericht over Simons negaties bij álle evangelisten te lezen
staat, óók bij Johannes?
∗
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Hoofdstuk XI
Christus, bar-enoosj, voor het Beest geworpen
Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de Overpriesters en
de Ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij
Hem dooden zouden; en Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg,
en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder.
Matth. 27:1-2.
ZOO is dan Christus tot den dood verwezen. Het Sanhedrin, in wettige vergadering
bijeen, heeft den Heiland der wereld wegens zonde met name tegen het derde
gebod des doods schuldig verklaard.
Nu kome de volgende acte: men moet Hem den wereldlijken rechter uitleveren.
De ‘kerk’ dorst wel degelijk naar zijn bloed (in den grondtekst van vs 1 wordt hier
voor het woord ‘volk’ een term gebruikt, die juist Israël als geestelijke natie, als
verbondsvolk, als ‘kerk’-volk wil aanduiden), - de kerk dórst naar zijn bloed, want
anders verklaart haar God haar schuldig wegens Woord- en tuchtverlating, zegt ze.
Maar het is alleen de overheid, die het bloed van Christus uitdrijven kan.
De clerus zal dus dadelijk opstaan, en tot Pilatus gaan, en tot Pilatus zeggen:
Heer, deze heeft gezondigd tegen den hemel, en vooral tegen u. Hij is niet waard
een zoon van Abraham genaamd te worden, maak Hem maar minder dan één van
Rome's huurlingen. Die zijn toch ongeteld en ongeregistreerd. Ook deze is niet meer
in onze registers ingeschreven, hij is een exlex ons geworden. Kom, ga met ons en
schrap als wij.
Onze tekst heeft ons verteld, hoe dat gegaan is.
Eerst is in den vroegen morgenstond - de tijdsaanduiding is nog niet geheel
doorzichtig - het Sanhedrin officieel bijeen gekomen, om zijn arrestant voor het laatst
onder het oordeel te leggen, en te beslissen over hetgeen verder te doen staat.
Er is onder de exegeten verschil van meening omtrent de vraag, waartoe, strikt
genomen, deze vroege morgenzitting heeft moeten
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dienen. Sommigen gelooven, dat men het doodvonnis nog formeel bekrachtigen
moest, omdat het naar de letter niet geoorloofd was, op denzelfden dag een
doodvonnis ten uitvoer te leggen, als waarop de getuigen waren gehoord. Anderen
zijn van oordeel, dat men slechts overleggen wilde, hoe men het best en 't vlugst
zou kunnen slagen; men begreep, niet alleen rekening te moeten houden met de
moeilijkheden, die het straks onvermijdelijke te hoop loopen van de tot nu toe van
dit alles onkundig gebleven volksmassa kon veroorzaken, maar ook de
onvermijdelijke besprekingen zóó te moeten openen en leiden, als het meest geschikt
zou zijn, om den Romein snel en gemakkelijk te winnen voor het goddelooze plan.
Het was zaak, duidelijk af te spreken, hoe men tegenover den Romein de aanklacht
stellen zou; wat men spreken en zwijgen moest: een kerkelijk oordeel en een politieke
handel verschillen nog al wat.
Over de uiteindelijke bedoeling van deze morgenzitting zal men wel nooit geheel
en al het rechte licht zien opgaan; ook de jongste auteurs, hoezeer soms tot in het
1)
minutieuze de joodsche bepalingen voor rechtsprocedures napluizende , eindigen
nog met een ‘waarschijnlijk’. Gissingen omtrent een mogelijke oppositie, die zou
geweigerd hebben, zich te conformeeren aan den voor het vonnis aangevoerden
rechtsgrond van godslastering, en omtrent het in arren moede opgeworpen
denkbeeld, om dan maar Pilatus te gebruiken als een onbewuste spreekbuis van
2)
God, die dan ‘een teeken’ geven zou in Pilatus' ja of neen , maken de onzekerheid
nog groter.
Evenwel, exacte détailkennis is voor ons niet noodig.
Want wat wij weten moeten, is duidelijk genoeg: men is vast besloten, den
Nazarener, ,die ‘bevonden is’ ‘een pest te zijn’, met alle ten dienste staande middelen,
doch met het kleinst mogelijke risico uit den weg te ruimen; en aan dat voornemen
wordt nu direct gevolg gegeven, door den gang naar Pilatus. Men wil van hem de
officieele toestemming verkrijgen tot de ten-uitvoer-legging van het doodvonnis
tegen Jezus Christus. Een candidaat-

1)

2)

Vgl. Frank J. Powell, Het Proces Jezus Christus, Ned. bewerking van Mr F.W.A. Visser,
Foreholte, Voorhout, 1950, p. 91. Hij denkt aan de mogelijkheid dat men zich afvroeg: Pilatus
al of niet in het geding betrekken; hem al of niet volledig inlichten; zich bezinnen over de
reacties van de tot nu toe niet ingelichte massa (het plan, ‘niet op het feest’, was niet gelukt);
en rept ook van een mogelijke approbatie door een zg. ‘Raad van State’ van wat de
hoogepriester alvast beslist had, bl. 91-93.
Vgl. Sholem Asch, De Nazarener, 3e druk, Servire, Den Haag (vertaling door J.
Maschmeijer-Buekers, van The Nazarene) p. 792-798.
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Messias gaat Rome zéker aan: dat weet men nog wel uit de Makkabeeër-periode.
Wie en wat daarbij Pilatus is, doet voor ons op dit oogenblik niet veel ter zake.
Over den persoon van Pilatus, over zijn werk en zijn publieke optreden, en zijn
karakter en bestuurs-methode, is zeer veel geschreven; de meeningen zijn, ook al
ten aanzien van die vraagpunten, nog altijd zeer verdeeld. Noodig is voor óns doel
slechts te weten, dat Pilatus hier optreedt als vertegenwoordiger van Rome's gezag.
Het Romeinsche wereldrijk heeft hem daar neergezet. En dit romeinsche wereldrijk
is voor den Schriftgeloovige - de aangeklaagde heeft den president daar nog pas
aan herinnerd - slechts met één naam aan te duiden, met den naam, dien Daniël
eraan gaf, diezelfde Daniël, dien Christus zooeven heeft doen spreken in de ooren
van Kajafas, toen Hij zelf zich aandiende met den naam van ‘Zoon des menschen’
(zie hoofdstuk VII). Volgens Daniël nu is de Romeinsche wereldmacht een van de
‘beesten’. Wie ‘Rome’ zegt, die heeft ook ‘Beest’ gezegd. Dat Beest als
kerkverwoester en -verslinder heeft dan ook danig huisgehouden tegen Israël, Gods
heilig volk. Het heeft zijn tyrannie geoefend tegen de kerk als kerk, als vrouwenzaad.
En in het kader van die antichristelijke machtspolitiek heeft het ook Pilatus
gedirigeerd, naar dit bepaalde onderdeel van de ‘provincie Syrië’, nl. Judea. Het
heeft hem onder Gods voorzienigheid over het volk van Israël, ook dus over Jezus
Christus, wettelijk gezag verleend, - politiek en militair en civiel gezag. Heel dat
romeinsche wereldrijk staat achter den persoon van Pontius Pilatus en treedt nu in
en door hem op.
De gang van Christus naar Pilatus beteekende alzoo een nieuwe phase in zijn
lijdensgang.
Wanneer toch Christus voor Pilatus geleid wordt, dan is dat niet maar een bloot
formeele handeling, ter inleiding van een vanzelf wel te verwachten bekrachtiging
of administratieve bevestiging van het reeds uitgesproken vonnis van Israël; zóó
automatisch liep de kar des doods, waarop Israël zijn Messias zette, toch werkelijk
niet naar de plaats van ban en vloek. Neen, Pilatus moest zelfstandig over Christus
kunnen oordeelen. Naast Israëls kerkelijk-theocratische gemeenschap, en ter zake
van politieke en civielrechtelijke maatregelen over haar leden of
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lichamen met beslissingsmacht optredende, heeft de politieke wereldmacht, die den
naam van Rome voert, over Christus onder eigen gezichtshoek vonnis te vellen.
Dit is de droeve gang der dingen nu: Israël keert met zijn eigen Losser naar de
wereld, naar het diensthuis, naar ‘Egypteland’, terug. Ja, werkelijk, het is: terúg-gang.
Als wij zeggen: ‘Egypteland’, dan is dat geen eigenmachtige allegorie. Want Daniël
was de eenige niet, die ons kwam leeren, dat de antichristelijke wereldmacht één
is, doch onder verscheiden politieke namen achtereenvolgens optreedt. Dat zelfde
hebben ook andere profeten gezegd, en zij deden dat met name onder het aspect
van het ‘dienst-huis’ met zijn slavernij. Reeds eerder wezen wij op Jer. 23:7, 8 (vgl.
16:14, 15).
Wij moeten hier iets zeggen over den naam ‘Egypte’. Dat is in de Schrift maar
zelden een bloot geografische of politieke benaming. ‘Egypte’, die naam gaat straks
beteekenen: een principieel-antithetische, kerkvijandige grootheid. We denken daar
misschien te weinig aan. Als van ‘Babel’ gesproken wordt, zijn we dadelijk klaar:
we begrijpen zóómaar, dat ‘Babel’ een aanduiding is van een vijandige wereldmacht.
Niemand gelooft bij de vermaning: ‘gaat uit van Babel’, dat hij eerst in de geografische
grootheid moet geweest zijn, om er ‘uit’ te kunnen ‘gaan’. Maar als er sprake is van
3)
‘uit Egypte gaan’, uit ‘Egypte’ ‘geroepen worden’ , dan lezen we onwillekeurig altijd
nog op andere manier: Egypte is ons dan niet meer dan een politieke geografische
grootheid. Maar is dat altijd juist? We gelooven van niet: Openb. 11:8 is er, ten
voorbeeld, dat ‘het aardsche Jeruzalem’ zich één kan betoonen met ‘Egypte’ in de
vervolging der kerk, in de vijandschap tegen wat God zijn ware Israël noemt. M.a.w.,
dan is Kajafas heden ‘Egyptenaar’, en ook ‘Pilatus’, gelijk ‘Herodes’

3)

Soms is de mogelijkheid geopperd, dat in Matth. 2:15 (citaat uit Hos. 11:1) met ‘Egypte’ juist
Israël bedoeld wordt; het is zóó slecht, dat God zijn eigen Zoon uit dat tyrannengebied, dat
‘Egypte’, weg moet halen om hem langs wonderlijken weg te bewaren, totdat de ure voor zijn
dienst (gekruisigd worden in ‘Egypte’ ter behoudenis van het wáre ‘Israël’) zou zijn geslagen.
Dat zou dan meteen een passend antwoord van den (voor Joden schrijvenden) Mattheus
geweest zijn op de vele smaadredenen van joodsche zijde (zie Zahn, t.a.p.) over Jezus, die
in Egypte allerlei leelijks zou hebben aangeleerd. Wij durven zelf nog niet voor deze opvatting
kiezen, maar erkennen dat in de bijbelsche wijze van citeeren zeer veel nog niet doorzochte
mogelijkheden liggen, met name in een boek van een jood voor Joden. Zou het zoo wonderlijk
zijn, als iemand zei: God heeft zijn Zoon ‘uit dat Sodom’ weggehaald? Maar als Sodom naast
Egypte staat in Openb. 11:8, dan valt hier te denken.
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(Hand. 4:25-27), die ‘Edomiet’. De eigenlijke Egyptenaar, initiatief-nemer, is Kajáfas:
hij meent wel, dat alleen Pilatus (Rome) het ‘Beest’ is, en dus de plaats van ‘Egypte’
inneemt, maar, doordat hij Gods Zoon, die Israëls ware leven en draaggrond is,
uitlevert en vervolgt, is hij zelf met Rome (het Beest) en dus met ‘Egypte’ één
geworden: als Egyptenaar levert hij Gods Zoon uit aan Egypte, als Sodomiet aan
Sodom. In Egypte en Sodom (Openb. 11:8) wordt nu Gods Zoon gekruisigd.
Christus' gang van Kajáfas' paleis naar Pilatus' huis is dus een wederkeer naar
het diensthuis. En ‘wederkeeren’ naar het diensthuis is: gemeene zaak maken met
het diensthuis: zelf een Egypte, een diensthuis, worden. Israël, op weg naar 't oude
diensthuis, legt zich zijn eigen juk weer aan. Het legt zijn eigen Goël dat juk ook óp.
Het voert Hem mee, die gezegd heeft: ‘Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’; en het
volk, dat van dezen Messias als Lastoplegger-in-zachtmoedigheid niet heeft willen
weten, voert nu zijn Messias als zijn eenigen Lastendrager, naar het huis van Rome
toe, om Hem te werpen voor het wilde ‘Beest’. Wel is het ‘juk’ van Rome hard, en
wel is de ‘last’ van Rome volstrekt niet ‘licht’, - maar liever gaat Israël zijn stuggen
nek krommen onder den last van Rome, indien dan óók de nek van dezen
quasi-messias van Nazareth gebroken wordt, dan dat het hooren zou naar Hem,
wiens noodiging was die tot den lichten last en naar het zachte juk.
Dus gaat nu Israël den weg naar 't diensthuis weer op: het legt zich de boeien
aan, - alleen de Zoon maakt immers vrij (Joh. 8).
Achter de wolken sloegen de engelen het lied der verlosten aan: Gij zijt de Heere,
die Uw volk uit Egypteland, uit het diensthus, uitgeleid hebt. Maar onder het zingen
sloeg God een blad van zijn heilige boeken om - 't was midden in het boek - en
teekende daar aan, dat zijn volk het diensthuis weer had opgezocht; en dat het den
geweldhebber van het ‘diensthuis’ zeer nadrukkelijk is gaan vrágen, Israëls Goël
tyranniek te dooden. En dat dus van nu aan Gods verkoren ‘overblijfsel’-Israëls
onder andere leiding dan die van Kajafas voor Hem zou bloeien; de van Aäron's
priesterkaste vrijgekomen gemeente, die het diensthuis in zijn ware wezen haten
zou, en de voor den klaagmuur aangeheven rouwklacht over de dienstbaarheid van
Israël, eerst in Egypte, later in Babel, thans onder Rome, of wélke vleeschelijke
macht ook, zou verdiepen tot een bitter geween over de geestelijke slavernij in 't
diensthuis der zónde. Deze vernieuwde ge-
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meenschap van het Nieuwe Verbond, zij zou nu voortaan heeten de gezegende
des Vaders, deelgenoote van de van ouds toegezegde heerlijkheid, en gewrocht
van een genade-macht, die haar het diensthuis uitleiden zal tot in der eeuwigheid.
Want dat zóó de dingen liggen, het moge dan al vergeten zijn door de Joden, die
de Schriften lezen van ‘onder een deksel’, het is niettemin gepredikt in de Schrift,
en zóó loopt de klare lijn van de bijbelsche heils- en openbarings-geschiedenis.
Dit willen wij in het kort trachten aan te toonen, door over drie dingen te spreken.
Ten eerste: over de verhouding van Israël en Rome.
Ten tweede: over de verhouding van de rechters en Rome.
Ten derde: over de verhouding van Christus en Rome.

Wat het eerste betreft: wanneer het Sanhedrin, vertegenwoordigend het volk van
God, Christus van Kajáfas naar Pilatus voert, om daar bij Rome's vertegenwoordiger
te bedelen, desnoods te dwingen, om de vreeselijke ‘gunst’ van den dood van den
Nazarener, dan is hier allereerst de verhouding tusschen dit volk van God, en de
romeinsche wereldmacht, in geding.
Wie nu den ontwikkelingsgang van de heils- en openbaringshistorie bij het licht
der Schrift nagaat, die weet, dat de bijbel onophoudelijk de tegenstelling predikt, en
handhaaft, tusschen Israël als de gemeenschap van Gods in den Messias
geschonken genade, en de rijken der wereld. Heenwijzend naar de dagen, waarin
Abel stond tegenover Kaïn, en het vrouwenzaad tegenover het slangenzaad, en
Izaäk tegenover Ismaël, en Jacob tegenover Ezau (Edom), en Israël tegenover
Egypte, en tegenover Babel, en ook nu tegenover Rome, heeft de bijbel altijd
volgehouden, dat hier een principieele antithese openbaar wordt. Die is niet maar
een gigantomachie - zooals vaak gefantaseerd is - van oer-krachten, die een
kosmischen strijd inzetten van eeuwige dynamiek; noch ook een natuurlijke spanning
binnen den vicieuzen cirkelgang van gebonden historisch leven; noch een immer
zich weer inzettend spel van elkaar in evenwicht houdende polaire machten (kracht
en tegenkracht); maar een door Gods eigen daad van vijandschap-‘zetten’ (Gen.
3:15) opgeroepen worsteling tussen vrouwenzaad en slangenzaad, dat is: van
verkiezing en verwerping, van vrijmaking en slavernij, van eeuwig leven en eeuwigen
dood. Het conflict van slangen- en vrouwenzaad, van

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

251
dienstknecht en vrije, och, dat is voor het besef van den geschiedvorscher, die
alleen maar rekent met hetgeen ‘voor oogen is’, niet meer dan een ‘normale’ (!)
botsing van tegen elkaar indruischende, mét natuur en historie ‘gegéven’ krachten;
een toch eigenlijk weer alledaagsche vorm van 't eeuwig blijvend spel van wicht en
tegenwicht: vandaag springt Israël zijn vijand op den nek, en morgen moet het zelf
zijn nek onder het vreemde juk krommen. De bijbel evenwel leert ons, de dingen
volkomen anders zien. Hij openbaart, dat de geschiedenis messianologisch, dat is
christologisch bepaald is: om den Christus beweegt zich alles, wijl in Hem God Zelf
verschijnt, die vijandschap ‘zette’ tusschen zaad en Zaad, afval en Dienst,
menschenmoordenaar en Menschenzoon. In de eeuwenoude worsteling tusschen
wereldrijk en openbaringsvolk ziet de bijbel de contouren zich afteekenen van twee
menschencongregaties, waarin zich manifesteert de realiteit van geloof en ongeloof,
Woord-aanvaarding én Woord-verwerping.
Daarom was het ook geen inlegkunde, en evenmin een grillige allegoristiek, toen
de christelijke kerk aan het opschrift, dat boven de wet stond, een volleren, d.w.z.
nieuwtestamentischen uitleg gaf, teneinde den Christus, den Messias, er uit te
hooren spreken. Want het stond voor haar vast, dat de in dat opschrift in herinnering
gebrachte vijandschap tusschen Egypte en Israël in den grond die was tusschen
de dubbele congregatie uit de eerste evangelische belofte (Gen. 3:15): die van
‘slangenzaad’ en van ‘vrouwenzaad’.
Dat opschrift boven de wet luidt: ‘Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland,
uit het diensthuis, uitgeleid heb’.
Wie dit woord ‘uitlegt’ met geen andere wapening van zijn oog dan die van den
man der ‘algemeene cultuurgeschiedenis’, die ontdekt in dit opschrift niet meer dan
een herinnering aan een nationalistische vrijmakings-scène; hij houdt het jonge
Israël voor 'n opkomende cultuurmacht, en het oude Egypte voor 'n even
overrompelde, en tijdelijk zich retireerende cultuurgrootheid; en, wat dat ‘diensthuis’
betreft, waardeert hij Israëls bevrijding uit de slavernij in Egypte niet anders dan
elke andere machtsverschuiving. Dat gebeurt wel meer, dat verdrukten zich
loswringen uit de boeien, en een tiran tenslotte met eigen zweep geslagen wordt.
Maar wie den bijbel in diens eigen licht leert lezen, wéét, dat God, toen Hij Israël
uitleidde, zijn openbaringsvolk uitleidde, zijn kérkgemeente dus, het ‘vrouwenzaad’,
dat den Christus als het Ware Vrouwenzaad in zijn schoot had. God haalde Christus
uit
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Egypte, toen Hij zijn Israël er uit bracht. Israëls exodus uit Egypte mag niet maar
een analogie heeten van de uitredding van Christus uit de banden van den dood,
of van de uitleiding van de kerk, d.w.z. het lichaam van Christus, uit het diensthuis
der zonde. Neen, de uitleiding van Christus en van Christus' lichaam, uit het
diensthuis van dood en zonde en Satan, was het groote doel, waartoe Israël aan
Satans greep ontrukt werd door God zelf, en daarvan de voltooiing: want in feite
begón God reeds met de uitredding van Christus en van Christus' mystieke lichaam,
elk uit zijn eigen diensthuis, toen Hij de Israëlieten onder Mozes' geleide uit
Egypteland trok.
Israëls uitredding uit het diensthuis van Egypte was dan ook slechts christologisch
verstaanbaar. Neem den Messias daaruit weg, en alles wordt ijdel: zonder zin. Het
wordt zóó ‘ijdel’ dan, als de vermoeide Prediker van 't Oude Testament de dingen
ijdel zag binnen den vicieuzen ervaringscirkel: spel en tegenspel, pool en tegenpool,
zet en tegenzet, worp en tegenworp, kracht en tegenkracht, en dan daarmee uit.
Beef nu voor dien God, die tenslotte een ieder geeft wat hij in laatster (of eerster)
instantie wil, wat hij hardnekkig en waarachtig wil. Beef, en zie toe.
Door en in en met het Sanhedrin heeft Israël, dat van Rome ‘handopening’ komt
vragen voor het crurifragium van David - de Messias heet immers ook wel kortweg
‘David’! - beleden winst te willen halen uit zijn eigen ongeluk: uit den diepen smaad,
die daarin lag, dat Rome, dat heidendom, Israël niet anders kent dan als een natie
onder andere; een cultureele krachtenbundel in een ethnologisch residu, zooals er
twaalf gaan in een dozijn, en waarmee romeinsche wereldveroveraars wel met
paarden en tanks vermogen af te rekenen. Israël, dat de pretentie voert, het zwaard
des Geestes, d.w.z. de zwaardmacht van het Woord zich tcebetrouwd te zien, blijft
‘doleeren’: men heeft het zijn zwaardvan-staal afgenomen. En dat heeft Rome, dat
Beest van Daniël 7 gedaan. Wacht maar, stráks komt Messias, om dat stalen zwaard
aan het Beest met die leelijke grijpvingers te ontwringen. Doch als hier die
nazareensche Messias met nadruk het zwaard-van-staal, de roede-van-ijzer, alleen
maar ná het zwaard-des-Geestes-en-des-Woords wil zien ontwaken, dan schroomt
Israël niet, het romeinsche zwaard-van-staal op te roepen om te slaan naar dien
beweerden Herder. Het lost de vraag naar het zwaard-des-Geestes niet op; het
schuift de profetieën, die dáárover spreken, van zich
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af. Die de pretentie voeren, het zwaard-des-Geestes nog te hebben, roepen om het
zwaard-van-staal - de schapen roepen om de klauw van den wolf, dat hij den
beweerden Herder de lendenen moge breken. Zelfs tegen een niet erkenden Herder
is dat alleen maar vuig verraad; de schriftgeleerden laten de Schriften ongeopend
- dat is: hun eigen zwaard laten ze in de scheede. En ze komen petitioneeren bij de
generaals van 't Beest: sla dien beweerden Herder - nu gaan zij alle schapen
verstrooien en van alle ‘kleinen’ hun hand afwenden. Zij verraden hun eigen natie
als kerkgemeente. Zij hakken de knoopen door en weigeren, te erkennen, dat
Abrahams volkshistorie slechts als christologisch te zien valt en te verstaan bij de
geopende Schriften. Zoowel axiologisch als teleologisch heeft Israël zijn eigen
eschatologie geprofaneerd, door het vraagstuk van de al-of-niet zin-getrouwe
evoluties van ‘David’ en van diens koninkrijk en van zijn ‘eeuwige lamp’ ‘op te lossen’
onder een andere belichting dan die der heils- en openbaringsgeschiedenis. Het
wil ‘algemeene geschiedenis’ en ‘vaderlandsche geschiedenis’ laten schrijven met
terzijdestelling van ‘heilsgeschiedenis’. Terwijl het weten moest, dat álle geschiedenis
heils-historisch bepaalde geschiedenis is. De curatoren en directeuren van
Jeruzalems universiteit weigeren haar een vrije universiteit te maken. Het Beest
moge de interne kwesties der universiteit van den ‘zoon des menschen’ uit Dan.
7:13 oplossen: de ‘exousia’ (bevoegdheidsmacht) van dien menschenzoon worde
heden van het werkprogram geschrapt door de ‘dunamis’
(machtsbevoegdheidsusurpatie) van het Beest - uit Daniëls profetie. Felix culpa van
de pax romana! Cujus regio eius religio! Feit verdringe norm.
Nu het bodemgeschil tusschen Beest en lam, tusschen Hoer en Bruid zóó wordt
‘beslecht’, wordt Israël vrijwillig ingeklemd in den benauwenden wisselgang van het
van God-Jahwe zich emancipeerend wereldleven; geen genade verlósse immermeer.
Het volk, eenmaal aan 't diensthuis van het wereldrijk onttogen, keert naar het
diensthuis nu terug. Het vraagt den rechter van het diensthuis van de wereldmacht,
dat hij het beste bloed van Israël door de aarde late slurpen. ‘Egypte’ is als vijandige
wereldmacht één met ‘Babel’ en met ‘Rome’, gelijk de ‘vier beesten’ van Daniël uit
éénzelfden bodem opklimmen; de ‘farao’ van gister leve heden in den caesar van
het moderne Babylon, hetwelk genaamd is: Rome, het Rome van vandaag. Een
permit voor een kruis op Golgotha ‘is wel een mis waard’; ‘o Caesar, leef in
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eeuwigheid’; laat ons heden uit uw handen eten en bloed drinken (morgen krijgen
we ú wel).
Hier levert Israël zijn Eerstgeborene, tevens zijn Eéngeborene, den jongsten
‘farao’ uit, en presenteert hem met een buiging een beweerden telg van David, opdat
de farao zelve dezen Eerstgeborene in de groote rivier van Egypte moge werpen:
zit Rome niet aan den ‘Nijl’, d.w.z. aan ‘de groote wateren’?
Dit is nu de terugkeer van heel dit volk naar het verlaten slavenhuis; nu wordt zijn
lot dan ook ironisch geteekend onder het beeld van den hond, die naar zijn eigen
uitbraaksel wederkeert. Het schikt zich om den Caesar te ontmoeten; nu maakt het
Mozes' geloofsdaad te niet, die farao, den Caesar-van-eertijds, den rug toekeerde.
De israëlietische man staat op tegen Mozes' meerdere: van kwaad komt men tot
erger. Israël heeft, toen het Christus aan Pilatus overleverde, zichzelf van de vrijheid,
die God het had geschonken, in den grond der zaak ontdaan. Het onderneemt zijn
bedelaarsgang naar de ‘groote stad’, naar Rome, de stad van het Beest uit de zee.
‘De groote stad’, niet alleen Johannes' Apocalypse gebruikt dien naam, doch ook
4)
de rabbijnen kennen dezen vasten, men kan wel zeggen: dezen technischen term .
En die ‘groote stad’ is bij hen Rome, en dan speciaal als sterke stad, misschien wel
5)
als ‘city’, of vesting , als stad-van-geweld, autark in zichzelf, een typische
stad-van-Kaïn, die tegenover de open congregatie van de kinderen van Seth, het
vrouwenzaad, zich stelt: de kerk levert ‘Abel’ aan ‘Kaïn’ uit, want die kan sláán, het
Beest heeft scherpe klauwen. Jeruzalem, die ‘hooggelegen stad’ - het gaat met zijn
koning naar de City van het Beest; en terwijl Daniël 7:13 tegenover het Beest met
zijn groote ‘stad’ zich troost, dat Israëls God de macht geeft, en

4)

Béda Rigaux, L'Antéchrist et l'Opposition au Royaume Messianique dars l'Ancien et le Nouveau
Testament, Gembloux-Paris, 1932, p. 348: ‘dans les rabbbins, l'expression
, la grande
ville, désigne toujours Rome même sans l'adjonction de
“qui est dans Rome”,

5)

laquelle se rencontre parfois’ (verwijzing naar Dan. 4:27:
Vgl. De Misjna,
bewerkt door S. Hammelburg, deel II, Séder Mo'ed, Amsterdam, voorwoord 1939, bl. 507).
Misjna - Seder Mo'ed. a.w. 507:
: vesting (van werkwoord
: omwikkelen, omringen;
Onkelos (Num. 13:19 en Deut. 9:1). Zie ook Ester 8:15. Petuchowsky, op Kethoebboth 13:10:
‘Het verschil tusschen
en
schijnt niet zoozeer de vestingmuur te zijn, maar de
grootte, want ook een
kan met een muur omringd zijn’; hij vertaalt: Grossstadt. Epstein,
a.w. (Kethoebboth 110a). Slotki vertaalt
met town en
met city. Volgens Kraus is
een stad, groot of klein, omgeven met een muur.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

255
het oordeel, aan den ongewapenden Menschenzoon (Bar-Enoosj, ‘gewóne man’),
daar gaat Israël den Menschenzoon uitleveren aan de City, de Vesting, van het
Beest - dát hebbe alle oordeel.
Neen, dit volk verstaat niet meer, dat de vrijheidsoorlog, dien God voor Israël
gewonnen had in Mozes' dagen, in het wezen geestelijk was geweest, een geestelijke
krijg, een uitredding, ja, uit het diensthuis der wereldsche tyrannie, doch tegelijk óók
uit het diensthuis der zonde, uit de tyrannie van Satan. En nu dit verdwaalde volk
het wezen van zijn eigen exodus miskent, en het recht van zijn eigen vrijheid
verloochent, ja, zijn eigen apokalyptische litteratuur, ook waar deze over Rome
6)
spreekt, tegenover dézen (niet erkenden) Messias in het aangezicht durft slaan ,
nu is dit uur, waarin het Christus uitlevert aan ‘Egypte’, de verloochening van Jahwe's
genade in den uittocht uit Egypte. Gods volk ontdoet zich van zijn oude privileges.
Israël, op weg naar het diensthuis, levert ten aanzien van den Meerdere van Mozes
zijn volkspetitionnement in bij de wereldlijke tirannie, en het vraagt opnieuw te mogen
eten uit de hand van farao; het vraagt den dood voor Hem, die Mozes heeft vervuld.
En dit, terwijl in deze natie de droom leeft van een messiaansche toekomst, waarin
het romeinsche rijk door den Messias zou worden ten onder gebracht. Hoe men
over Rome dacht? Een joodsche legende is in omloop gebracht, dat op den dag,
waarop Salomo de dochter van een farao zich tot vrouw nam, de engel Gabriël den
grondslag gelegd had voor het latere Rome; en daar hadden dan Romulus en Remus
zich verheven, in den zelfden tijd, waarin Jerobeam den kalverendienst invoerde.
Ja - het is gemakkelijker zijn eigen hoogmoedskategorieën te projecteeren in een
onprofetisch ontwerp van wereldgeschiedenis, dan den inhoud der profetie te
projecteeren in zijn eigen beweeglijk héden (vgl. noot 7).
Zoo heeft dan Israël zelf zijn plaats geruimd. Het heeft zijn plaats geruimd voor
óns, de gemeenschap van het Nieuwe Testament, doch wist het niet: Rom. 9-11 is
door geen ander dan een bekeerden jood geschreven. Dit onbekeerde volk heeft
zelf in dit ontstellend uur plaats gemaakt voor de vrijmaking van die nieuwe, mondige,
gemeente, die uit alle volkeren saâmgebracht is, en die, voor Jezus Christus
bukkende, in Hem erkent den Meerdere-van-Mozes, die ons vrijmaakt van het
diensthuis der zonde en zóó een plaats ons geeft in 't eeuwig koninkrijk.

6)

Zie o.a. Edersheim, Life and Times of Jesus the Messiah, Grand Rapids, 1947, vol. I, 172,
ook noot 6.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

256
Toen Israël op dien laatsten dag, den stervensdag van Jezus Christus, des morgens
vroeg op weg ging naar Pilatus, toen heette dit volk een geestelijke gemeenschap,
bóven alle andere volken te waardeeren (lāos vs. 1). Maar toen men aan het eind
van den weg naar Pilatus gekomen was, noemde men zich natie onder andere
naties, met gelijken maatstaf als elke andere natie te toetsen (ethnos, Lukas 23:2).
De menschenzoon (bar-Enos) is prijsgegeven; alleen den naam van Adams-zoon
(bar-Adam) houdt men in eere nog. Zoo speciaal de eerste naam is, zoo commuun
de tweede.
Een volk, dat zijn schoonen eerenaam dús prijsgeeft, het gaat den gang der
dooden. En - zóó heeft Israël, door zich van lāos tot ethnos te ver-vormen, zich met
de volkeren der wereld (ethnos) gelijk gemaakt; zijn plaats is vrijgekomen voor de
nieuwtestamentische gemeente, den breeden lāos van Gods profeten, priesters en
koningen, in Christus Jezus. Want God begraaft niemand, dan wie zijn eigen graf,
naar eigen wil, zich heeft gedolven. Hij is een God der levenden, maar niet der
dooden.
In de tweede plaats, hier valt óók te letten op de verhouding tusschen Christus'
rechters en Rome.
Immers, het waren de voorgangers, de Schriftgeleerden, raadsheeren, en priesters,
en het was met name ook die president, die hoogepriester, op wie hier de eerste
schuld valt. De schare wist er nog niet van: maar hiér was tóeleg; die aan Pilatus
overleverde (Joh. 19:11) heeft grooter zonde; - en dat is Kajáfas met de zijnen, dat
is: het college van leerende mannen (18:35). Niet allen geldt, en zéker geldt ook
dan nog niet in gelijke mate wat Hand. 3:17 (vgl. 2:23) zegt: gij hebt het gedaan in
onwetendheid. Want deze leiders zijn wel blinde leidslieden, doch geen blinde
paarden: ze leiden nog terdege: ze zien veel; alleen maar: werkelijk zien, dat willen
ze niet. Reeds wezen we er op, dat in het rechtsgeding, zooeven officieel ten einde
gebracht, de figuur van den Priester-Koning aan rechter en beklaagde voor den
geest gestaan heeft. In de messiaansche eeuw is wel de meening verbreid onder
de Joden, dat de opkomst van Rome's wereldmacht in den grond der zaak een
7)
gevolg was van Israëls zonde . Wie denkt hier niet aan de ‘Klaagliederen van
Jeremia’? Daar wordt, bv. hoofdstuk 4:13-16 en 20, de zonde der priesters (en pro-

7)

Edersheim. a.w. II, 439 (aldaar ook over de legende, zie hier bl. 255).
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feten) gezien als een der voornaamste redenen van de over Israël gekomen ellenden;
en even sterk als daar worden juist ook die priesters gehekeld in de z.g. ‘Psalmen
van Salomo’, een geschrift, welbekend in de dagen van Christus' verblijf op aarde;
8)
die klagen eveneens over de zonden juist van de priesters . Maar dan wordt
tegenover de duistere figuur van de ontrouwe volksleiders naar de lichtende gestalte
van den ‘Kurios Christos’, d.w.z. den ‘Heere Christus’ (of den ‘Christos Kuriou’, den
9)
‘Christus des Heeren’) heengewezen met den vinger van de hoop ; deze heet
althans de Koning, ‘Christus de Heere’ (Christos Kurios). Dit nu heeft de
aangeklaagde van zichzelf gezegd. Hij kan vragen: ‘wie van u kan van mij een zonde
bewijzen?’; ook dat heeft de Nazarener voor zichzelf gevraagd; en Hij zou zijn:
machtig in woord en werk; is ook dat niet van den gevonniste verzekerd? (Joh. 8:46,
vgl. Hand. 2:22, Luc. 24:19, e.a.p.)
Ja, zij kenden die klaagliederen wel; ze kenden ook die dusgenaamde Psalmen
van Salomo wel. Ze wisten dat de Messias, gelijk dit laatste boek hem teekende,
den vijand zou verslaan niet door uiterlijke wapenen doch door het woord van zijn
mond, en dus Hij Jeruzalem zou zuiveren - was niet met een tempelreiniging de
10)
handel van deze weerlooze, die profeet heette, afgesloten?
Zeker, zij wisten het en zij kenden die nieuwere psalmen gelijk de oudere. Maar
zij hadden ze zóó gelezen: al die glorieuze dingen zouden komen nadat de vijand
(het Beest) was overweldigd. En dus: nadat de sleutels van Rome's poorten waren
overgegaan in zijn handen. Eerst moest ‘die groote stad’ weg; dan pas zouden de
volkeren komen zien de glorie van den Messias. Dat zal dan zijn de verheerlijking
11)
van zijn Naam .
En toen de Christus zelf verklaard had, dat de verheerlijking van Gods Naam
(gelijk van den zijnen), ook tegenover belang-

8)

9)

10)
11)

M.J. Lagrange, Le Judaïsme avant Jésus Christ, Paris, 1931, 158. Dat de koningen niet
worden uitgezonderd blijkt b.v. uit den 17en van deze ‘Psalmen van Salomo’; zie Lagrange,
154 (over ‘psalm’ nr. 17: on remarquera que, uniquement préoccupé des monarques, le
psalmiste n'a fait aucune allusion à des fautes des prêtres dans le culte. C'est la royauté qui
a été coupable.
Ps. v. Salomo, nr. 17, vs 32 volgens Lagrange, 155, noot 2: Le syriaque confirme la leçon du
grec Ξϱιστὸς Κύϱιος. On peut soupçonner que l'hébreu avait le Messie du Seigneur-Edersheim,
a.w. I, 174 (inzake Ps. v.S., nr. 17, 36 volgens hem): He is Christ the Lord (Ξϱιστὸς Κύϱιος,
exactly as in the LXX translation of Lamentations IV. 20).
Vgl. de citaten bij Edersheim, I, 174 en Lagrange 154/5.
Bv. Psalmen v. Salomo, 17, 26-28.
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stellende heidenen (Joh. 12:20-26) alleen geschieden kon in en door zijn priesterlijken
dood (het stervende tarwegraan, dat, ontbonden, vruchten geeft), den dood van
brood, dat zelf gekauwd wordt, opdat de eter leve (Joh. 6), toen hadden zij
dáártegenover neen gezegd. Wie Rome niet verslaan kan, die moge door Rome
vergaan. Wie Rome's zwaard niet neemt, moge door Rome's zwaard vergaan. Het
is dus zinvol, dat de hoogepriester van den dag dien anderen Hoogepriester uitlevert
aan Rome, met verzoek, dat de overheid met den zwaarde uitroeie deze ketterij:
een messias in asthenie, een verheerlijkte in inanitie. Wij hooren in Kajáfas den
ouden priester twisten tot voor de poort van Rome toe, dat het de Keizer hooren
mag, twisten tegen dien ánderen, beteren Hoogepriester, die niet is naar Aärons,
doch naar Melchizedeks ordening.
Zóó volstrekt zijn ze vervreemd van de gedachte aan den priesterlijken
messias-dood, dat ze bij voorbaat uit het feit van de physieke banden van den
Messias concludeeren tot de onmogelijkheid van zijn Messiasschap. En dan staan
ze er zóó onder: kan hij het beest van Rome niet den bek openscheuren, als een
andere Simson, dan mogen zij hem voor den bek van het Beest werpen: geen enkele
bevoegdheid zal dit timmermanskind snel wegrukken tot God-en-zijn-troon (vgl.
Openb. 12). Een Simson, die geen leeuwenbekken scheurt, dien levere men vrij
aan de Filistijnen uit - gauw naar den procurator - 't kan nog vóór den sabbath!
Dat is de status van het priesterschap van Israël in de volheid-van-den-tijd: de
Messias moet het Beest van Rome verslaan, en anders zal zijn volk nog wel met
Rome pacteeren. 't Verslaan van Rome is 'n machtskwestie geworden; een
succesnummer van den grooten Wonderdoener-van-de-toekomst. Maar 't ‘haten’
van Rome, en het ‘geestelijk onderscheiden’ van het Beest, dat is bij de priesters
van den dag van heden niet meer aan de orde. 1 Cor. 2:14 en 15 kan hier niet
geschreven worden. Want in den grond der zaak is hier een niet meer kennen willen
van het profetisch Woord. Israëls priesters kunnen niet met den Priester-Koning
klaar komen, en leveren den waren koning aan Rome, dat ze zelf haten, uit, omdat
ze den Jeeraar der gerechtigheid niet meer kennen. De Priester-Koning wordt alleen
bij het licht van den Leeraar, die Hij zelf is, onderkend: wie met den
Leeraar-der-gerechtigheid niet klaar wil komen, die kan noch zijn waren priester,
noch zijn waren koning kennen. Wie den Leeraar-der-gerech-
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tigheid niet hóórt, die kan niet meer geestelijk onderscheiden: noch Israëls
Priester-Koning, noch het Beest van Rome.
Men heeft in het jaar 1947 in de woestijn van Juda enkele oude Hebreeuwsche
handschriften ontdekt; naar men zegt, is op brilliante wijze aangetoond, dat ze ‘uit
12)
vóór-Christelijken tijd of uit het allereerste begin onzer jaartelling stammen . Ze
geven dus een beeld van wat er gistte in de leidende kringen omtrent den tijd van
Christus' vertoef op aarde. Merkwaardig is in deze rollen de roep om vrijmaking van
13)
slechte voorgangers, van reformatie .
Onder deze rollen bevindt zich ook een kommentaar op Habakkuk. In dezen
kommentaar nu speelt de ‘slechte priester’ - zie hierboven - telkens de leelijke rol.
En tegenover hem staat dan de ‘rechtvaardige leeraar’, de ‘leeraar der gerechtigheid’.
De ‘slechte priester’ regeert over Israël, want de koning van de gerechtigheid is er
niet meer. Nu zal de God van Israël den slechten priester overgeven in de handen
van Israëls vijanden; en waarom? Om zijn zonden tegen den leeraar der
gerechtigheid, die ook in Joël 2:23 voorkomt, en daar ‘in den uitleg van Hieronymus
14)
de Messias is, een uitleg, die ook die van de Masoreten schijnt te zijn’ . Het schijnt
zelfs, dat óók zij worden schuldig verklaard, die zich afzijdig houden in de worsteling
15)
tusschen ‘slechten priester’ en ‘rechtvaardigen leeraar’ .
Dit álles mag voor priesters al een ‘gewichtige oorzaak van nadenken’ heeten.
Maar er komt iets bij: aan welke vijanden geeft God om die zonden én om dat
niet-ingaan op het leer-conflict zijn volk over? Aan de ‘Chaldeeërs', die in Habakkuk's
profetie gelden als de groote vijandige macht. “In lateren tijd schijnt” het gentilicium
Kittim (“Chaldeeërs”) “een soort crypto-aanduiding te zijn geworden...speciaal voor
heidensche veroveraars”; zooals het in later tijd bij de Joden gebruik is geworden
het Romeinsche rijk...aan te duiden met den naam van het verfoeide Edom’. ‘En
zoo wordt in de Septuaginta-tekst van Daniël 11:30’ de uitdrukking ‘schepen der
Kittim’ (Statenvertaling: Romeinen, Aalders: Grieken) vertaald door Romeinen (de
16)
Vulgaat zegt: Italië, op Ez. 27:6) .
Men heeft dus (in crypto-aanduidingen, typisch verschijnsel

12)
13)
14)
15)
16)

J. v.d. Ploeg, Palestijnsche Philologie: de Rollen, in: Jaarbericht no. 11, van ‘Ex Oriënte Lux’,
1949-1950, Leiden, 48.
Vgl. het dusgenaamde ‘sectarisch document’ (!) a.w. 61 v.
a.w. 61, vgl. 60.
a.w. 61 (‘huis van Absalom’).
a.w. 60.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

260
voor de toestanden in bezette gebieden) de Romeinen gezien als de vijanden naar
Habakkuk's en van Daniëls profetie. Habakkuk stelt tegenover de ‘Kittîm’ den
bondsregel: de rechtvaardige leeft door het geloof; de uitspraak, die bij Paulus zoo'n
groote rol speelt, en bij hem niet alleen. Maar de leiders zijn voor die boodschap
doof. Daniël stelt tegenover de Romeinen: den Menschenzoon, een Enos-kind:
zwak, ongewapend. Maar Israëls leiders zijn voor die boodschap doof. Joël stelt
tegenover den toorn van Israëls God de belofte van den Leeraar der gerechtigheid,
voor wie gelooft, en niet maar de kleeren doch het hart scheuren. Maar de rechters
van Christus Jezus zijn voor die boodschap doof: ze hebben nog pas Kajáfas zijn
kleeren zien scheuren, maar weigeren het hárt te scheuren: ze zijn doof. Ze geven
den Heiland, die den rechtvaardige door het geloof doet leven, over aan Edom, aan
de Kittiërs (‘Chaldeeën’), aan Rome. Want ze h o o r e n niet het Woord van den
Leeraar der Gerechtigheid: ze zijn ‘slechte priesters’. Een deksel ligt op hun
aangezicht: niet maar in het lezen van het Oude Testament, doch ook zelfs in de
lectuur van de pseudepigrafen. De slechte priester loopt naar de ‘Romeinen’ over:
het evangelie van rechtvaardigheid door het geloof is den Jood, dien slechten
priesterzoon, de ergernis (1 Cor. 2).
Dit is voor Israëls priesterschap de ondergang geweest: twisten tegen hun eigen
Leeraar der gerechtigheid ten overstaan zelfs van Rome. Zij allen zijn verraders;
Judas is aller slechte broeder.
Want wat dit priesterschap betreft, het priesterschap is altijd in den twist betrokken
geweest. Zonder tucht en twisting, zonder breuk en schisma, zonder ijvering en
uitwerping, kan een priesterhuis, en een priesterschap, nu eenmaal niet bestaan in
deze wereld van zonde. En vooral Israëls priesterschap niet.
Alleen maar, de twist van het priesterschap had niet door het vleesch, maar door
den Geest moeten worden in- en uitgeleid.
Let op, hoe in den loop der heilshistorie over het twisten van het priesterschap
onder Israël geschreven en gesproken is. Let op twee dingen:
ten eerste: op het sterfbed van Jacob;
ten tweede: op de afscheidsrede van Mozes.
Toen Jacob stierf, heeft hij gesproken over Levi (Gen. 49). En stervende heeft
Jacob over Levi het hoofd geschud. Want Levi had ‘getwist’. Hij had getwist de
twistzaak wel van vader Jacob, maar niet de twistzaak van Vorst Israël. Levi had
immers, toen
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Sichem de eer van Dina had geschonden, in samenwerking met Simeon, en, evenals
deze, als haar volle broer (Lea was ook hun moeder) in Sichem een strafgericht
laten aanrichten, waarbij wel de familietrots van vader Jacob, en de eer van het
bloed van Dina's broeders werd gewroken, doch dit alles niet dan op vleeschelijke
17)
wijze werd bedoeld en ondemomen. De twist, dien Levi toen twistte , was uit en
voor en door en tot ‘het vleesch’. De vraag werd niet gesteld, of, en hoe, er nog
messiaansch licht breken kon uit het huis van Jacob naar Sichem toe. Aan het
messiaansche element, dat elken oorlog van Jakobs huis moet heiligen, werd geen
18)
oogenblik gedacht, toen die twee ‘onafscheidbaren’ - Levi en Simeon - zoo huis
hielden in Sichem. Men viel zelfs in het andere uiterste. Want Levi ging zóó ver in
valschen ijver voor het vleesch, dat hij de profanatie aandurfde van een sacrament,
teeken en zegel van de messiaansche belofte. Vroeg hij aan Sichem, en aan de
burgers van de stad niet, dat zij zich zouden doen besnijden? Zou het niet gebeuren,
19)
dan zou Jacobs familie in opspraak komen . Men zou zeggen: foei! Als aan dit
schijnbaar vroom verlangen is voldaan, (omdat Levi bedriegelijk beloofd had, dat
Sichem na besnijdenis, d.w.z. na ritueelen overgang tot de geestelijke gemeenschap
van Israël, nu ook zou opgenomen worden in de bloedgemeenschap van Jakob), dán bewijst Levi, dat hij van al zijn vrome woorden niets heeft gemeend. In plaats
van Sichem op te nemen in de gemeenschap van Jakobs bloed en Israëls geest,
breekt hij trouweloos den eed, richt een slachting aan onder de burgers van Sichem,
drijft alzoo ruw den spot met het sacrament van 's Heeren heiligheid, en toont te
twisten, gelijk gezegd is, uit en voor en door ‘het vleesch’: familie-zaakjes kent men;
de kerkzaak wordt veronachtzaamd.
Dat is de eerste phase van Levi's onstuimigen toorn in de wereld. Op dat oogenblik
‘kent’ Levi alleen zijn broeders als broeders naar het vleesch, en hij ‘kent’ zijn vader
en moeder alleen als vader en moeder naar het vleesch. In den toenmaligen twist
van Levi wordt het geestelijk genadegoed geprostitueerd in een egocentrische en
zoo egoïstische bescherming van familieeer en vleeschelijken hoogmoed.

17)
18)
19)

Men vergunne ons dit hebraisme.
B. Jacob, Das erste Buch der Tora, Genesis. Berlin 1934, 869.
B. Jacob, a.w. 654, vgl. 652 (

).
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Zoo was Jacob zuchtende gestorven. Hij zuchtte om den twist van Levi (Gen. 49:5-7,
tegenover 34:13-19).
Maar later komt er een ander spreken over den twist van Levi.
Die ander is er één van Levi zelf. 't Is Mozes. Als deze zich bereidt om te gaan
sterven, spreekt ook hij over Levi, en ziet hem wederom als twister, een man van
scherpe antithese.
20)
Doch niettemin, waar vader Jacob vloekte , daar begint Mozes te zegenen. Jacob
en Mozes - de laatste in Deuteronomium 33 - zij hebben beide Levi's toorn tot
onderwerp van hun gesprek gemaakt, in hun afscheidsrede. Maar tegenover Jacob,
die den eersten toorn van Levi vloekt, gaat Mozes den lateren toorn van Levi jubelend
bezingen. Hij zingt zelfs, over het hoofd van Levi heen, een hoogen eerezang tot
God, die Levi om zijn heftig toornen van later heeft verhoogd, en aangenomen; God,
die Levi met en óm zijn gramschap heeft uitgeroepen tot zijn bizonderen gunsteling.
Klinkt u dat vreemd, dat Mozes zegent, waar Jacob vloekt?
Toch is het zóó de waarheid. Alleen maar, denk nu niet, dat de drift van Levi in
den loop der jaren is weggeëbd, dat de ijvervuren van Levi zouden zijn gebluscht.
Want Mozes weet wel beter. Mozes erkent ten volle, dat Levi van twisten nóg altijd
niet verzadigd is. Hij spreekt ervan, dat Levi nog onlangs, bij den Sinaï, zijn zwaard
heeft rood geverfd, maar toen om te straffen de aanbidders van het gouden kalf; en
dat evenzeer, ook nog onlangs, Levi andermaal getwist heeft, in heftigen toorn,
tegen allen, die, in de legerplaats van de verbondsgemeente, een roezig feest van
ontucht en van afgoderij gevierd hadden. 't Was in dien duisteren tijd, toen Israël
zich aan Baäl-Peor had overgegeven aan de zonde, en toen Pinehas, de priester
uit den stam van Levi, zijn handen, die anders het offer der verzoening bedienden,
had geslagen aan zijn ongeestelijke broeders.
Daarom, twister was Levi nog wel degelijk.
Alleen maar, zijn zwaard had nu den anderen kant uit geslagen.
Toen Jacob stierf, was zijn bezwaar, dat Levi's toorn zoo vleeschelijk was. Hij
kende sléchts zijn broeders, en zijn vader,

20)

B. Jacob, a.w. 899, legt er den nadruk op, dat niet Levi (en Simeon) doch hun toorn vervloekt
werd, en wil dan van een tegenstelling tussen Jacobs en Mozes' uitspraken niet weten. Met
erkenning van de juistheid van een deel zijner argumenten vreezen we toch, dat hij de (niet
contrasteerende, doch in heilshistorische vrucht verkregen progressieve) onderscheiding
tusschen Jacobs en Mozes' adres aan Levi te zeer elimineert.
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naar het vleesch; hij zag den kreits van vader Jacob alleen maar in den ban van
het niet op Messias gerichte, doch zichzelf genoegzame natuurlijk leven begrepen.
Messiaansch was toen de twist van Levi niet geweest.
Doch wanneer Mozes op Levi's twisting van onlangs terug ziet, dan bevindt hij
Levi ánders. Want Levi ‘kent’ zijn vader en zijn broeders en zijn eigen zonen nu niet
meer. D.w.z. Levi, nu natuurlijk als stam bezien, heeft de twisting omgewend ván
het vleesch náár den Geest. Toen heeft hij zelfs zijn eigen familie niet te goed geacht
voor een zuiveringsactie, die den twist van 's Heeren Geest tot gelding bracht tegen
Jakobs en ook Levi's vleesch. En Levi, ijverend in Pinehas, heeft niet zich blind
gestaard op den familieband, doch heeft gezocht naar de gemeenschap schap van
den Heiligen Geest, in Woord en wet en ambt en kerk. Ook zijn eigen broeders heeft
hij onder het oordeel laten komen. Niet tegen Sichem tierde hij, doch tegen de zonde,
ook waar ze woonde in eigen huis. ‘Want het was de tijd, dat het oordeel zou
beginnen van het huis van Levi’...Zóó heeft Levi zich van zijn verleden bekeerd. Hij
heeft de bewegingen van natuur en van vleesch onderworpen aan die van Gods
met het bondsboek opereerenden Geest. Hij heeft geboorte gesubordineerd aan
wedergeboorte, den band des bloeds aan den band des verbonds. En zoo heeft hij
ook tegen zijn bróeders getwist, om onder hen plaats te maken voor de heiligheid
des Heeren, en voor de rechten des verbonds, - dat is: voor den Messias.
Hoe dat zoo kwam? Hoe dat zoo kwam, dat de toorn van Levi van onder Jakobs
vloek wist uit te komen en den zegen van Mozes kon verwerven?
Dat kwam zoo: God zelf was tegen Levi gaan ‘twisten’.
God had Levi beproefd, en tegen hem ‘getwist’, zegt Mozes, aan de wateren van
Massa en Meriba. Mozes' stem stokt nog in de keel, als hij dááraan denkt. Dáár
toch is het geweest, dat God zelf tegen Mozes en Aäron, de twee grootsten van
den stam van Levi, ‘getwist’ heeft.
Het was, toen zij water uit de steenrots - sloegen.
Sloegen, zeggen we.
Hun was iets anders bevólen. Hun was gezegd, dat zij tot de steenrots spréken
zouden, toen het volk om water riep, en toen Jahwe dat water geven wilde - uit die
steenrots. God wilde het uitstroomen van waterwonder laten begeleiden door het
gehoor van het gepredikte Woord. Het spréken van Mozes behóórde
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ditmaal bij de emissie van het wonder. Want, of God al water geeft, en het Woord
wordt niet erbij gebracht, wat baat dit voor de leniging van den werkelijken dorst
van Gods bondsvolk? ‘Dorst’ is iets anders dan gevoel van dorst. Het kwam er voor
Mozes en Aäron, d.w.z. voor Levi, ditmaal secuur op aan; want die steenrots, die
water gaf, moest een verbeelding zijn van Christus (1 Cor. 10), niet minder dan het
manna dat van boven af neerviel, beeld was van Christus, die uit den hemel
nederdaalde (Joh. 3:13, Joh. 6). Een beeld van Christus, een moment van zijn
komen. De stroom van gewoon water moet van dien van ‘levend water’ vergezeld
gaan; dus moet het Woord gepredikt worden, opdat Gods naam geheiligd worden
zou; opdat, dank zij het Woord, waarin die naam geheiligd wordt, het wonder niet
maar op zou heeten te gaan in een watergeschenk, doch in een openbaringsgave,
voor de verkondiging van het messiaansche genadegoed.
Maar Mozes had niet gesproken; de ‘profeet’, noch zijn priesterlijke broeder Aäron,
had den naam des Heeren geheiligd. D.w.z. Levi had in deze zijn twee grootsten,
wederóm ‘getwist’. Niet tegen ‘Sichem’, doch tegen zijn eigen broeders. Maar dan
toch weer zóó, dat het vleesch de wegen opbrak van den Geest, en dat het vleesch
de bronnen stopte van den Geest, al gingen ook de waterbronnen open. Levi had
door Mozes en Aäron getwist, heftig uitvarende tegen zijn eigen ‘murmureerende’
broeders, doch hij had het wederom gedaan, niet naar geestelijke, maar naar
vleeschelijke wetten. Hun felle toom had zich uitgegoten over de kinderen van Israël,
maar in hun striemend-scheldend woord hadden zij het Woord des Heeren verzuimd.
De dienst des Woords was gesubstitueerd door den twist van 't eigen ik.
Toen had de Heere zelf in Mozes en Aäron tegen Levi ‘getwist’. Voor de oogen
van het volk had. Hij aan deze twee reuzen den toegang tot het land der belofte
ontzegd, opdat ieder weten zou, dat God ook twisters wel zaligt, dat Hij zelfs aan
door Hem daartoe geroepen twisters in zijn koninkrijk een vaste aanstelling geeft,
maar dat alle twisting aan de messiaansche boodschap vrijen doorgang geven moet,
en zoo het vleesch den Geest Gods onderwerpen. En zoo niet, dat Hij publiek
kastijdt.
Dit oordeel van zijn God nu had Levi, vreezend en bevend, erkend als heilig en
goed.
Levi, die eertijds ‘getwist’ had, wijl het vleesch hem inspireerde, was nu ‘klein
geworden’ onder de twisting van God.
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En toen Levi eenmaal het roer had omgewend, toen had God ook Levi's lot gekeerd;
want Levi, die aan Jakobs sterfbed tegen zijn toorn den vloek hoort werpen, wordt
nu, door de loutering heen, als twister-bij-de-gratie-Gods erkend en priesterlijk
gezegend. Bij monde van Mozes zegt hij het zelf; de Geest Gods inspireert hem tot
zijn lied van twist-en-vrede, het afscheidslied van Mozes, in wien Levi zingt van
Levi's rechten en genadegoed. Want zóó zegt Mozes: Gods urim en thummim
worden Levi toevertrouwd. Deze instrumenten in den orakeldienst, met behulp
21)
waarvan men door bemiddeling van den priester als leeraar den wil des Heeren
vragen moet, worden Levi toevertrouwd; hij mag voortaan het woord van vloek en
zegen, van verwerping en aanneming, van twist en vrede, van ‘ja’ en ‘neen’, van
approbatie en reprobatie, onder Israël spreken, priesterlijk, onderwijzend en daarin
richtend (Deut. 33; Gen. 34, 49, Num. 22, 25).
Sedert dat uur is het priesterschap beladen met de urim en de thummim. Het
heeft den zwaren last, vrede en oorlog te verklaren, ‘ja’ en ‘neen’ als met den mond
Gods te zeggen, te ontbinden en te binden op aarde, en de twisting, de dia-krisis,
van den Heere God onder het volk Gods uit te dragen.
En Levi?
Ach ja, hij weet het wel, hij heeft die urim en thummim, dat privilege van
rechtspraak, alleen te danken aan dit wonder van genáde, dat hij, zélf staande onder
den twist van God, die Levi's eigen zonde uitzuivert, de ‘twisting’ Gods, en
‘overeenkomstig God’, in de wereld handhaven mag, teneinde de beslissende spraak
van de urim en thummim des Heeren over heel het leven te erkennen en ten uitvoer
te leggen.

Keer nu, als gij dit alles hebt bedacht, terug naar het uur, waarin men onder Levi's
voorgang Christus heenleidt naar het diensthuis, ‘Rome’, ‘Egypte’, ‘Edom’, de ‘Kittim’.
Kajáfas gaat voorop, en achter hem de priesterschap. Daar gaat Levi, twistend
tegen God, en niet meer tegen de ‘Romeinen’, de ‘Edomieten’, de ‘Egyptenaren’,
de Kittiërs. Een kommentaar op Habakkuk, als hierboven gereleveerd, doet niet
meer mee; deze ‘rechtvaardige’ wil niet leven uit het geloof (Hab. 2:4).
Daar gaan de priesters van de oude garde; hoor hen twisten tegen niemand dan
den Nazarener. Zij hebben de urim en thum-

21)

Pedersen, Israël III-IV, London-Copenhagen, 1947, 160, 172, 190, 222 (the two oracular
stones).
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mim geraadpleegd, en hebben gezegd: de steenen van Jahwe, ze spreken over
Jezus van Nazareth den vloek. Een puren vloek. De vloek is ongemengd. Gods
stem spreekt tegen Jezus: neen; en er is geen bijklank in dat neen. En Christus
móet nu sterven.
Dus gaan zij samen naar Pilatus toe. Worden Herodes en Pilatus heden vrienden?
Verwonder u niet: Levi en de kop-van-'t-Beest zijn éérder vrienden geworden. Pilatus
krijgt bezoek van de colonne van Levi, en ze zeggen: wij weten het wel, dat gij hem
óók moet oordeelen, maar in elk geval: naar ónze wet, naar Levi's twist-recht, moet
22)
hij sterven. De urim en Thummim hebben het onfeilbaar gezegd.
O Levi, Levi, geroepen twister tusschen Geest en vleesch!
Als Levi voor de ooren van de wereld, en voor het praetorium van ‘Rome’ en
‘Egypte’, van ‘Sodom’ en ‘Edom’ en van de ‘Kittim’ den twist voert tegen den
Nazarener, dan wordt Levi de hond, die tot zijn eigen braaksel is weergekeerd. Levi
twist en beúkt de steenrots, ‘en de steenrots was Christus’ (1 Cor. 10). Levi bedient
het Woord van God niet meer. Hij handhaaft slechts zijn eigen vleesch. Hij kent zijn
eigen broeder-naar-het-vleesch nu niet meer, tenzij dan - naar het vleesch (2 Cor.
5:16). Zijn eigen broeder-Nazarener verwerpende, komt hij bedelend den heiden
vragen om een acte van doodvonnis voor - zijn vleeschelijken broeder. En waarom?
Omdat hij tegen dien uit Abraham geborene de groote grief heeft, dat Hij het vleesch
den Geest wil onderwerpen, en, 't bloed van Levi onrein achtend, dat bloed wil
achterstellen bij het Woord en bij het oud verbond.
Levi ‘kent’ zijn broeder niet; doch deze volzin is ditmaal geen lofspraak, gelijk in
Mozes' mond diezelfde woorden Levi eenmaal zalig roemden. Kennen en kennen
zijn twee.
Want dat Levi heden Jezus van Nazareth, zijn broeder naar het vleesch, niet
erkent, geschiedt niet uit handhaving van den wil des Heeren, maar uit handhaving
van Levi's eigen vleeschesglorie. Het is Levi's krampachtige worsteling van vleesch
en van natuur tegen de prediking van den Nazarener. Levi wil zichzelf behouden.
Hij is een heelen slag omgedraaid. Eerst twisten tegen Sichem - ten faveure van
de broeders-naar-het-vleesch. Toen twisten tegen zijn broeders-naar-het-vleesch,
doch om de ware broeders weer te kunnen kennen, te kennen naar-den-Geest. Nu
eindelijk twisten tegen den broeder-naar-het-vleesch, ten faveure

22)

Onnoodig te zeggen, dat dit natuurlijk beeldspraak is in dezen tijd.
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van de naar-het-vleesch gekende andere broeders-naar-het-vleesch. Nu is die Levi
weg: hij is collaborateur van Rome, van het Beest geworden. En schreef 't contract
met 't dierbaar bloed van 't onbevlekte Lam.
Toen Levi zijn bizondersten Broeder-naar-het-vleesch twistende vóór Pilatus
bracht, heeft hij zijn eigen vonnis geteekend: vervloekt zijn toorn, want die is heftig.
Als Levi Melchizedeks ordedrager uitwerpt, heeft hij zijn ambt verspeeld voor eeuwig.
Levi twist tegen zijn Messias, weigert den vrijmakenden Geest van Christus, begeert
wél den glans van Mozes, maar niet diens messiaansche verborgenheid. Dus is de
gang van Levi's priesters naar het huis van Pilatus een profanatie, andermaal, van
den heiligen oorlog, een wegzinken onder zijn eigen bodem.
Zoo is dan Levi, van dit uur af aan, ontslagen. Als Levi bedelend en scheldend
de Pilatus-trap opstrompelt, om een doodsbrief te vragen voor den waren zoon van
Abraham, dan is daar de groote prostitutie van het heilige, de handhaving (tegenover
de burgerschap van het ‘Sichem’ zijner dagen) van den familietrots van ‘Jacobs’
vleesch met volkomen terzijde-stelling van ‘Israëls’ messiaanschen geest. Het is
een trappen op het oude én het nieuwe sacrament, op teeken en beteekende zaak
tezamen; 't is een vergooien van het Paaschlam, een bediening van den dood ten
doode: ‘vervloekt zijn toorn want hij is heftig.’ Inversie van den dienst des Woords:
Mozes' zónde werd exempel.
In dit moment zijn de urim en thummim door Gods eigen hand uit het levietisch
priesterkleed gehaald en aan den Zoon gegeven.
Hem is gegeven alle vloek- en zegenspraak in hemel en op aarde.
Mits op deze groote voorwaarde, dat Hij nu zélf als Borg en menschenzoon den
twist des Heeren tegen zich verdrage, zonder murmureeren, en sterve buiten zijn
‘Kanaän’, opdat Hij in zijn eigen vleesch den vloek verdrage, die Hem het vleesch
verteert, maar den messiaanschen Geest volkomen vrijmaakt van onder de twisting
des Heeren, voor ons, zijn broeders-naar-den-geest.
Want ‘Melchizedek’ zal Levi wel ontslaan, doch niet, voordat Levi zelf zich aan
het diensthuis heeft geméld. En ‘Melchizedek’ zal de verstrooide kinderen van Levi
niet eerder laten deelen in zijn uitgebreiden pinksterzegen, vóór dat Levi zelf bewezen
heeft, slechts leege handen te hebben. Of is soms een bedelaar, die aanklopt aan
het diensthuis, om gunst te vragen, in staat, als diaken-
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van-het-vrijheidsevangelie de handen van de armen Gods te vullen?
In de derde plaats: óók tusschen Christus en Rome zien wij hier de verhouding zich
scherp afteekenen.
23)
Want de Borg gaat naar Pilatus toe als de Zoon des menschen. Wij zagen reeds ,
dat Christus zelf de profetie van Daniël 7:13 in zijn gedachten had, toen Hij den weg
des doods betrad. Hij wist zich Menschenzoon, van boven af gemachtigd, om aan
de beestelijke wereldrijken paal en perk te stellen, en plaats te maken voor zijn eigen
onbeweeglijk koninkrijk.
Welnu, hier gaat het lichtend toekomstbeeld der profetie van Daniël 7:13 achter
de wolken schuil; hier wordt de rol der profetie van den ouden Daniël geworpen op
den grooten hoop der ‘evangelische dwaasheid’ en der ‘messiaansche ergernis’. Is
dit de Menschenzoon, die de wereldrijken van Daniël zal ter nederwerpen? Hij komt
in banden naar Pilatus toe, d.i. Hij verschijnt geboeid voor 't Beest, voor Rome; wat
zal dan deze doen aan 't koninkrijk van ijzer en van leem, zooals het Daniël zag?
Ook Christus is met Levi aan Rome onderworpen en Rome gaat Hem vertreden ter
aarde, - zoo dadelijk zal 't gebeuren.
Zij dan, zij leidden den Menschenzoon van Kajáfas naar den troon van het Beest.
Zij dan, zij leidden den Menschenzoon van Kajáfas tot onder de voeten van ijzer en
24)
leem, de voeten van het beeld, dat van alle wereldmachten het bezinksel vertoonde .
Ook dit is dwaasheid en ergernis - voor het vleesch. 't Is dáárvoor alles even
dwaas als het kruis, en even ergerlijk als alle goddelijk verlossingswerk in deze
wereld. Het Woord duikt weg achter de sluiers van paradoxalen schijn. De profetie
wordt om de ontstentenis van teekenen hier belachen; het koningschap, dat
onbeweeglijk heet, ziet zijn Koning vertreden op den weg van Kajáfas naar Pilatus;
den weg naar het diensthuis, het pad der dooden, de glijbaan van de leugen, het
doornenpad van dwaasheid en van ergernis.
Maar toch - dit alles is vervuling van de profetie. Niet als ben-Adam (Adamszoon),
doch als bar-Enos (zoon des menschen in vernedering, althans zwakheid) zag
Daniël den Menschenzoon, aan wien 't gericht werd toebetrouwd (7:13). Die tocht
naar het diensthuis past dus in 't program. De Menschenzoon, de Enos-zoon

23)
24)

Zie hoofdstuk VII, bl. 158/9, passim.
Zie bl. 154, passim, vgl. Dan. 2:33, 34.
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- een zoon uit het volk, een man zonder gedaante, zonder heerlijkheid. Het Beest
heeft zijn caesaren; die hebben een vader-in-de-glorie, en een
moeder-die-er-wezen-mag. Niet alzoo deze bar-Enos. Hij is zonder vader, zonder
moeder, wat het aanzien en de glorie aangaat; gewapend is het Beest, en 't heeft
zijn genealogie - hij zelf is zonder harnas, en ook zonder genealogie.
Maar - Hij is de eenige, die zich niet schaamt, zijn broeders te kennen. Te
kennen-naar-den-Geest. Door den eeuwigen Geest schépt Hij ze zich, als Hij voor
hen het diensthuis ingeleid wordt. Hij laat zich door zijn bloedbroeders verraden
aan de ‘Sichemieten’, de ‘Kittiërs’, de ‘Romeinen’ en ‘Edomieten’ - opdat Hij
25)
broeders-uit-den-Geest zich winnen zou. Een rabbijn heeft eens op grond van
Jes. 64:6 willen betoogen, dat de Messias geen Vader had (‘Ik ben de Eerste’), en
geen zoon (‘Ik ben de laatste’) en ook geen broeders, geen genooten (‘nevens mij
is er geen God’, ik heb mijns gelijken niet). Maar die de eeuwige God is, kan zich
broeders máken. Hij máákt ze zich, door zich te laten verkoopen, als Jozef, aan
‘Egypte’, als Menschenzoon aan ‘Kittiers’-Romeinen. Hij kent voortaan niemand
naar het vleesch - zijn laatste apostel zal 't burgerrecht van Róme hebben. Zoo kan
Hij ons vóór-kennen, te voren kennen naar den Geest. Zijn gang naar 't diensthuis
schept Hem vrije broeders. Hij wordt voor 't Beest geworpen; nu blijft dat met zijn
klauwen tenslotte van ons af. Van ons - indien wij Hem gelooven. Want als het
diensthuis 't huis der zonde is ten laatste, dan is het Beest voor Hem geen zaak van
bloed en ras en bodem (Hij geeft den Caesar wat des Caesars is, en Paulus mag
zijn burger-schap der City wel behouden), doch een zaak van ongeloof tegen geloof,
van vijandschap tegenover kindschap en leerlingschap, van broederschap-in-Geest.
In den Geest van Hem.
Zij dan leidden Jezus van Kajáfas naar het rechthuis. De dooden gaan den Levende
begraven. De rechters leveren hun Lastgever uit. De twisters, die zijn vrede moeten
bedienen, twisten tegen den Vorst van onzen vrede; en ik ben onder hen, in hun
verdoemd gezelschap.
Houd mij maar niet meer tegen, ik wil naar Bar-Enos toe, en ik wil zijn voeten
grijpen. Als ik op het pad der dooden sta, dan is er maar één uitkomst. Hij is het
leven, en de weg, en ook de

25)

Zie Edersheim, I, 174, noot 1.
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waarheid. Hij leidt zichzelf wel van het rechthuis naar het Vaderhuis, van 't diensthuis
naar den vrijen troon, en van de twisting, die nu enkel van zijn Geest gedreven is,
naar het onbeweeglijk koninkrijk, dat onbetwist zijn cirkels eenmaal wijd zal trekken
op de nieuwe aarde.
Van nu aan zal ik zien den Zoon des menschen, zittende aan de rechterhand der
kracht Gods in de hooge hemelen.
Van nu aan zal ik beter ook de wet des Heeren mogen lezen en verstaan.
Ik mag de tafelen der wet nu weer in handen nemen, en als ik daarvan aflees die
bekende woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uitgeleid heb,
dan mag ik dat vertrouwde woord van 't Oude Testament in 't licht van 't Nieuwe
lezen.
Ik mag 't nu aldus lezen: ‘Hij is de Heere, uw God, die voor u naar het diensthuis
teruggeleid is.’ Ik mag Hem zeggen: Gij zijt mijn Borg; dit hebt Gij, Heer, voor mij
gedaan.
Daarna zal Hij mij zeggen, in de volheid van de openbaring van den nieuwen dag:
Ik ben de Heere uw God, die mijzelf in uw diensthuis ingeleid, en u uit uw
diensthuis uitgeleid heb, - en gij, leer nu de dankbaarheid én haar voltooiden kánon:
de wet, de wet, in 't licht van 't evangelie.
Want Mozes ging het diensthuis uit, om plaats te maken voor het Lam, en Zijn
vervulden dienst. Gods urim en Gods thummim zijn aan dezen Man, Gods
Gunstgenoot. Hij zei tot zijn vader en moeder: ik ken u niet, en tot zijn broeders én
26)
tot die van Pilatus: ik ken nu niemand naar het vleesch. Ook geen Romeinen . Als
't maar geen ‘Romeinen’ zijn of werden. Ik ken nu slechts mijn versche broeders.
Ziedaar Ik, en de kinderen, Heere, die Gij mij ter bevrijding en ter onderwijzing
gegeven hebt (Jes. 8:16, Hebr. 2:13).
∗

26)

Men heeft, onder de tientallen ‘oplossingen’ van het raadsel van het getal 666 (waar men dan
een naam in zoekt, welks letters, in cijferwaarde uitgedrukt, de som van 666 geven zouden)
ook wel gedacht aan het hebreeuwsche woord ‘Romith’, de Romeinsche, ‘Rome’ (zie o.a.
Thomas Malvenda Setabitanus, De Antichristo, Lugduni, 1647, lib. 9, cp. 24, bl. 198b, 199b);
vgl. ‘Lateinos’. Daar werd dan 't romeinsche keizerrijk als geografischpolitieke grootheid mee
bedoeld, of de pauselijke macht van Rome. Maar 't is alles miskenning van den ernst: het
‘Beest’ is overal, waar het zondediensthuis wordt verheerlijkt als de tempel Gods. - Uit alle
geslacht, ook uit de Romeinen, komen Gods kinderen. En uit alle kerken komen de ‘Romeinen’.
Romeinen kunnen komen; maar ‘Romeinen’ worden ledig weggezonden.
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Hoofdstuk XII
Christus geconfronteerd met den dooden Judas
Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld
was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den
overpriesters en ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd,
verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan?
Gij moogt toezien. - En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij,
en heengaande verworgde hij zichzelven.
Matth. 27:3, 4, 5.
ISRAËL is met zijn eigen Losser teruggekeerd naar het groote diensthuis, en levert
Mozes' hoofd en kroon aan Farao uit. Zij hebben Hem allen - verraden, als
1)
bloedgenoot, verraden aan de vreemden, de barbaren der ‘Kittiers’, der ‘Romeinen’ .
Waarom het dit gedaan heeft?
Omdat het ‘de’ vrijheid haatte?
Neen, maar omdat het een andere vrijheid zocht, dan die, welke de Borg wilde
verwerven en bedienen.
Een andere vrijheid.
En daarom ook een ander profeteeren van de vrijheid.
Welnu, men heeft van Godswege Christus, als Profeet der ware vrijheid, mogen
confronteeren met de gewaande profeten van die andere vrijheid. Zoo de ménschen
al verzuimd hebben, die tweeerlei profeten met elkaar te confronteeren, de engelen
hebben 't niet verzuimd. Ze hebben ze tegenover elkaar gesteld; en God heeft zélf
dat óók gedaan.
Op eenzelfden dag toch zijn twee profeten van die ándere vrijheid mét Jezus den
Nazarener gebracht in het oordeel, geciteerd voor de vierschaar van God en
menschen.
De één was: Barabbas, de ander: Judas Iskarioth, die reeds eerder ter sprake
2)
kwam .

1)
2)

Zie hoofdstuk XI, passim.
Zie het eerste deel van dit boek, verschillende hoofdstukken.
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Markant was tusschen die twee de tegenstelling. Jezus Christus komt Israël de ware
vrijheid schenken, maar wordt door ‘de zijnen’ aan ‘het diensthuis’ uitgeleverd.
Tegelijkertijd ontmoeten we ‘ándere’ vrijheidshelden, wier vrijheids-ideaal evenwel
op den eigen dag van Christus' vonnis komt in het gericht. In den avond, waarin
Christus' ziel uitging, hield misschien Barabbas een gloeiend feest, en lag het lichaam
van Judas Iskarioth ergens verpletterd tegen den grond. Goed beschouwd waren
deze beiden, Barabbas en Judas, dood en verslagen; de engelen zeiden van beiden,
dat ze onbegraven dooden waren; zooals ze ook vonden, dat vóór Abels begrafenis
onze eerste ouders twee zonen hadden verloren. Den levend geblevene wel het
meest.
Een avondfeest van Barabbas op ónzen Goeden Vrijdag is dan ook niet compleet
zonder den dooden Judas. God immers laat in die beiden zien, dat de knokploeg
van de valsche vrijheid wel haar feesten aankondigt, doch dat vertwijfeling het einde
zijn zal. Barabbas' ‘opgeluchte’ stemming, en Judas' bittere vertwijfeling, ze worden
door de menschen zelden naast elkaar geplaatst, maar in de oogen van God zijn
ze slechts momenten van één en hetzelfde proces. En boven het schouwtooneel
van Barabbas' goedevrijdags-fuif en Judas' Goede-Vrijdags-doem (in 't wezen der
zaak zijn ze aan elkander verbonden) staat daar het kruis, waaraan Jezus Christus
in het openbaar ten toon gesteld is. Hij sterft den dood die ons de ware vrijheid werft,
niet uit het vleesch, doch uit den Geest.
Het is niet minder dan een worsteling van den Geest der profetie, om in de feiten
van dezen duistersten en toch meest lichtenden aller Vrijdagen de uitkomst van
twee kruistochten, één voor de ware, en één voor de valsche vrijheid, ons te doen
zien. Slechts in dát plan past de coördinatie van het evangelie van Christus' sterven
en het evangelisch bericht omtrent den dood van Judas Iskarioth.
Dit alles is recht-uit vreeselijk. Want het zijn maar twee kruistochten geweest, niet
drie. Wie er drie. Wie er drie van maakt, één van Barabbas, één van Judas, en één
van Christus, die verloochent den ernst der dingen. Een tragedie boet haar geweld
over de geesten in, naarmate zij haar conflicten vermeerdert. Twee conflicten doen
gruwelijker pijn, dan drie; drie meer dan vier. Welnu, de Vrijdag van Christus'
borgtochtelijken dood brengt ons de botsing van tweeërlei kruis-vaart. Barabbas,
de lacher, en Judas, de zelfmoordenaar, trokken niet geïsoleerd van elkander op;
principieel
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staan ze niet tegenover elkaar; want hoewel de één lacht, en de ander schreit, zijn
ze in den grond met elkander één van geest en streven. Ze hebben op hun manier
beiden gelachen, en, om zoo te zeggen, ze plegen ook beiden zelfmoord, in hun
worsteling om een valsche vrijheid. Want elk voor zich, sluiten zij zich af tegen de
vrijheid, die in Christus Jezus is. Dit beteekent voor hen wézenlijk het einde; en het
is sprékend. De vrijheidskamp van den Zoon des menschen, die stelt immers
tegenover hen beiden gelijkelijk Gods antithese-prediking.
Dus behoort het tot de roeping van Christus Jezus, het te verdragen, dat God
Hem confronteert, niet slechts met Barabbas' schuimenden feestdronk, doch ook
met Judas' uitstroomend bloed. En voor óns beteekent de loop der dingen in beider
bestaan, dat weliswaar de één een ‘kwaden vrijdag’ en de ander een ‘goeien vrijdag’
beleeft, doch dat in den grond der zaak dit verschil opkomt uit één
gemeenschappelijken dieperen wortel-van-bitterheid: ze gaan samen voorbij aan
den Goeden Vrijdag, den éénen, dien de historie kent - daarin spreken wij anders
dan Bach in zijn Matthäus-Passion.
Wij willen iets van het verhaal zien.
Judas heeft na zijn sinister verraad geen rust meer gekend. Hij heeft zijn Rabbi
zien overgeven in de handen der moordenaren, en is, geplaagd door zijn geweten,
in gedachten achter Hem aan blijven loopen. Hij heeft, ook nú, zich niet bij anderen
gevoegd, maar zich met zijn angst in zich zelf opgesloten. De vraagteekens, die
zijn vinger schreef in het was der eigen conscientie, heeft hij óók later met eigen
hand uitgevlakt. In bitteren angst rukt hij aan het stuur van den wagen, dien hij zelf
op gang gebracht heeft, maar niet meer hóuden kan.
Tenslotte was óók Judas op zijn manier een man-met-over-tuiging; we hebben deel I - vroeger over hem al gesproken. Hij heeft het zéker niet gemakkelijk gehad.
Maar toen hij eenmaal over de crisis heen gekomen was, die in de daad van het
verraad haar keerpunt genomen had, werd het hem in eens duidelijk, dat, al was
dan ook de Judeeër, de nationalist, de chauvinist, in hem wakker geworden, om tot
het verraad hem aan te zetten, toch óók geldgierigheid haar woord had
meegesproken in de diepte van zijn ziel.
‘Geldgierigheid’, ook die qualiteit evenwel is niet zoo simpel omschrijfbaar als ze
ons vaak lijkt. De Schrift teekent bv. aan,
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dat de farizeeën geldgierig waren (Luc. 16:14). Als zulk een qualificatie van een
groep van menschen gegeven wordt, is van individueele persoonsbeschrijving geen
sprake. Geldgierigheid is dan 'n kwestie van ‘stand’, van ‘klasse’, van ‘een kring’
geworden; straks ook wel van ‘solidariteit’ en van algemeen geldende ‘tarieven’.
Dezelfde kwestie van (vak)groeps-solidariteit heeft men ook bij de Grieksche filosofen
gekend: 't is 'n kwestie van ‘standseer’, dat men zich behoorlijk laat honoreeren voor
gegeven onderwijs; de één, ook zonder individueelen gelddorst, acht zich aan de
groeps-eer verplicht, den ander te volgen, ook ‘om de markt niet te bederven’ en
het aanzien van den kring niet naar beneden te halen, bijvoorbeeld als ‘onderkruiper’,
al ware het slechts in zorgeloosheid of zekere bonhomie. Geldgierigheid is dan geen
kwestie meer van 'n eigen banksaldo, doch van groepsmacht, van invloed op het
volk, van nationale of cultureele, wetenschappelijke beteekenis, van beroeps-hybris.
Het is dan ook opmerkelijk, dat Lucas die geldgierigheid van den farizeeërsstand
in geding brengt, als hij verslag geeft van de farizeeuwsche reactie op Christus'
onderwijs. Wélk onderwijs? Om te beginnen, dat van den verloren zoon (Luc. 15),
en vervolgens dat van den ‘onrechtvaardigen rentmeester’ (Luc. 16). Om déze
parabels - dit publieke onderwijs - hebben de farizeeën voor Christus als volksleeraar
‘den neus opgetrokken’ (gelijk er, fijntjes, staat); en dit dan zóó, dat iedereen het
zien kon. Geen wonder: juist hier komt de principieele afstand en antithese tusschen
Hem en hen als volksopvoeders voor den dag; ze begrepen, dat hij ‘deze dingen’
(van Luc. 15:1 af) op hen gemunt had. Die tegenstelling ook tusschen den ‘oudsten
broer’ uit de gelijkenis van Lucas 15 en den jongeren: de oudere gedraagt zich als
een man-van-stand en man-van-eer, en verdwijnt straks, volkomen steriel, uit het
gezicht; de jongere evenwel, die óók al zijn standseer te grabbel gegooid heeft,
wordt duidelijk in bescherming genomen. En dan die parabel van den
onrechtvaardigen rentmeester, met die puntige toepassing van den eisch tot het
voeren van ‘christelijke economie’: zich vrienden maken uit den onechtvaardigen
Mammon; den loop van geld en goed dienstbaar stellen aan de vorming van een
congregatie die straks receptie houdt in de eeuwige tabernakelen: het messiaansche
rijk! Een open offensief beteekende dat op de farizeeuwsche congregatievorming,
die geld en macht en invloed aanwendt voor eigen groepsbelang, voor partijvorming
en farizeeuwsche haeresie (partijschap) binnen Israëls gemeenschap, en
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tegenover het door Jezus van Nazareth gepredikte messiaansche rijk. En dan die
armoedigheid van Christus' discipelenkring tegenover de ‘van elkander eer
aannemende’ (Joh. 5:44) volksleeraars, die tot op dien tijd toe de suprematie hadden
gehad - het was alles een ergernis voor de farizeeërs; en ze hebben zich terdege
beleedigd gevoeld, juist in hun standseer, toen dat geweldige woord gesproken
3)
werd: wat hoog is onder de menschen, is een gruwel voor God .
Er zit in dit alles toch wel iets meer dan de platte jacht naar een gunstig,
beveiligend banksaldo. Ook bij Judas. Zeker, hij had zijn individueele zwakheid: de
Schrift noemt hem ‘een dief’, en dat woord (Joh. 12:6) kan wat erg leelijks
beteekenen. Maar ‘dief’ kan in het Nieuwe Testament aanduiden iemand die alles
wat hem ontmoet, bekijkt onder den gezichtshoek van den alles op zichzelf
betrekkenden mensch: iemand, die niet spontaan (d.w.z. van binnen uit) alles in
den band des vredes en der liefde ziet en zet. Een ‘dief’ is iemand, die op de
4)
gemeenschap inbreuk maakt . In dat woord ‘dief’ ligt naar de bedoeling van Joh.
12:6 reeds het element opgesloten van het verraad: verraad, niet maar aan den
5)
rabbi, doch aan zijn kring, de gemeenschap . Allen die vóór Christus autonome
herders wilden zijn, heeten in parabeltaal ‘dieven’ (Joh. 10:1, 8, 10): ze zetten met
list, desnoods geweld, hun ‘pastorale’ privileges in tegen de uit de Schrift kenbare
normen der congregatie-van-schapen. Dieven? Congregatie-nor-men-schenders!
Zeker, Judas ‘had de beurs’ (Joh. 12:6; 13:19). Hij was, om zoo te zeggen: de
‘purser’, maar dan van het gezelschap. En het gezelschap had een kerk-sociale
missie: 't was een kring van volksopvoeding, van ‘herders’ der ‘kudde’, naar eigen
pretentie. Tot die herderstaak behoorde ook het zorgen voor de armen: Judas
spreekt niet als een broeder-zemelaar, doch als ambtelijk ‘purser’ van het college
van volksherders, wanneer hij zijn wijze hoofd schudt over een te royale honoreering
van de mérites van den meester: moet men niet aan de schapen denken? En zorgen,
dat het vólk zich winnen laat voor den invloed van den kring?

3)
4)
5)

Vgl. Th. Zahn, Ev. d. Joh., i.l. (16:14-31).
Kittel, Wtbch N.T. s.v. ϰλἑπιω, III, 1938, 754: selbsttüchtiges, liebloses Sprengen der
Gemeinschaft.
a.w.: Den ϰλἐπινς als Verräter an der Gemeinschaft kennzeichnet auch J 12, 6. Als de Joden
vreezen en straks beweren, dat de discipelen Christus' lichaam zullen ‘stelen’ denken ze niet
aan winstbejag, doch aan een de nationale gemeenschap verstorende partij-daad (Matth.
27:64).
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In een tijd van bezet gebied? En van overal opduikende messiaansche verwachting?
En in zoo'n moment gaat dan de Meester praten, niet over den aanstaanden
propagandaslag, dien men ‘winnen’ móet, maar over zijn begrafenis (Joh. 12:5, 6).
De kring rondom Jezus zamelde ook giften voor de armen in (Joh. 13:29) en zorgde
meteen voor eigen religieuze congregatie-plichten (13:29). Hier is het zooals altijd:
de plaats, die de ‘purser’ van een of anderen armzaligen trawler van een prutserig
reede-rijtje inneemt, zal, áls hij ‘dief’ in boven omschreven zin is, hem jaloersch
maken op den purser van een grootere boot van een reederij, die gróótscheeps
zaken doet. Welke zaken? Zaken van Israël - herderszaken in tijden van romeinsche
bezetting! Zóón ‘dief’ kán zich opschroeven tot de dwangvoorstelling: ik moet het
herdersambt redden. Ja, er zit heel wat in, wanneer de ‘purser’ van het nazareensch
heilscollegium na lang wachten tenslotte zich tot de ambtelijk geldgierigen wendt,
om den Rabbi, die op slot van zaken tegenviel, uit te leveren aan wie eerder dan
Judas begrepen hadden, dat een messiaansche handel als van den Nazarener op
niets moest uitloopen. De Judeeërs - Judas was Judeeër - stonden dichter bij het
máchtscentrum en zijn organen, dan de typische Galileeërs, die de Rabbi van
Nazareth om zich heen verzameld had.
Maar wie zich eenmaal in de armen van machthebbers als zoodanig geworpen
heeft, en zich door hen liet gebruiken, die is wel vaker snel ontnuchterd. Niet lang
gunnen ze hun stroomannen den tijd, zich in een naief spel van zelfbehagen te
blanketten; het oogenblik is niet lang te vermijden, waarin men in den spiegel moet
zien. Ook Judas kon het niet vermijden; hij werd zichzelf ontdekt, een man, die
gebruikt en toen meteen in het slop gewerkt was.
En nu wordt Judas ontnuchterd: de roes duurt kort; daarna gaat het naar den
hemel óf naar de hel. Judas is ineens aan den rand van den afgrond: hij moet snel
terug, of - hij is wég. Nu de roes gebroken is, en geen hand den spiegel meer kan
weren, die de armoede van den van allen verlatene ontdekt aan zichzelf, nu móet
hij terúg, óf naar het verderf. De rentmeester van den discipelkring van den
Nazarener heeft ineens geen congregatie meer, die hem ontvangt in haar
tabernakelen. Hij is vereenzaamd. Christus Jezus' congregatie - niet ‘hoog’ bij de
menschen, doch uitziende naar receptie in eeuwige tabernakelen, rekent hem niet
meer. En welke congregatie van farizeeuwsche of andere machts-
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instanties ontvangt hem nog in haar tijdelijke, zichtbare, direct aanwijsbare
tabernakelen? Geen enkele: ‘gij moogt toezien’. Judas is alleen; welkom bij niemand;
een man-zonder-tabernakel-recht. Hij heeft zich blootgewoeld in een kwaden roes,
en geen enkele hand ‘dekt hem toe’. Hij krijgt het koud. De boeken, ‘dat is, de
conscientiën’, worden soms al hier beneden geopend: de rabbi gaat ‘buiten de
poort’, maar Judas is genegeerd ‘binnen de poort’, en hij weet het; hij hoort het: gij
moogt toezien. Over Judas komt de pijn van 't ‘onderscheiden zien’. Tusschen motief
en motief beseft hij - vaag misschien, maar toch in des te uitzichtloozer zelfanalyse
- verschil. Is het niet veel méér geweest dan het ‘orthodox’ verlangen van zijn
‘judeesche’ ziel naar een vleeschelijke vrijheid voor Israël, toen hij gedreven werd
tot zijn verraad? Zeker, ook dat koppig vrijheidsideaal moge tegen Jezus Christus
hem in verzet gebracht hebben, omdat deze daaraan maar niet voldeed. Niettemin:
- het was óók geldgierigheid geweest, die hem de ziel genomen had. Hij was naar
‘de betere leeraars’, de deftiger, de machtiger volksleiders overgeloopen - hij kan
dat niet langer zichzelf verbergen.
Nu komt hij in de zeef van Satan. Hij heeft ineens weer weet van ‘zonde,
gerechtigheid en oordeel’; maar hij neemt geen toevlucht naar Christus'
gerechtigheid, Christus' verdienste en Christus' wégneming van het oordeel. Hij
heeft zich geen vrienden gemaakt uit den onrechtvaardigen mammon: geen
tabernakel wacht meer op hém. En nu hij zich beleden heeft, dat óók de individueele
geldzucht hem in de armen der machtsgroep gedreven heeft, nu vallen al die mooie
argumenten, ontleend aan zijn judeesch orthodoxisme, ineens alle omver. Plots
dringt het tot hem door, dat Rabbi Jezus wel niet in een bliksem-oorlog het aardsche
vrijheidsrijk is gaan stichten, doch toch ook nooit den vrijheidsroep gesmóórd heeft.
In confrontatie met de ‘judeesche’ machthebbers is de Rabbi wel geen grijpende
wolf gebleken, ook niet in zijn pogen! - en dat is Judas' bezwaar. Maar toch is Hij
wel tegenover hen zoo iets als een ‘onschuldig iam’: in kerkpolitieken zin stelt hij
teleur, maar uit een oogpunt van ‘menschelijkheid’...ach ja, hoe vaak heeft
‘menschelijkheid’ voor zoo iets als een laatste rechtscategorie moeten gelden bij
losgeslagen geesten? Zij kennen geen ‘onschuldig lam’ qua offerande; wél een qua
‘slachtoffer’ in een ‘tragedie’. Ineens staat Judas de gruwel en de ‘immoraliteit’ van
Jezus' dood voor oogen. Patriotten van ‘karakter’ zullen zeggen: maar dát is niet
de kóninklijke weg, - al wriemelt
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't hier dan ook van aristocraten, ‘geldgierigen’, rechters, leiders. Judas bekent het
zich: hij heeft het blazoen van zijn judeesche leuzen bezoedeld met onschuldig
bloed; dat bloed was door tirannen uitgedreven, doch ook door Judas zelf, die den
rabbi had overgeleverd: het bloed, de levensdrager, roept, en, is het onschuldig,
rechtvaardig, dan roept het in den stijl van Abel.
Zoodra Judas zijn meester ziet uitgedreven van de rechtszaal van het Sanhedrin
naar het praetorium van Pilatus, begrijpt hij: er is niets meer aan te doen. Die
bloedvlek gaat nu nooit meer af van zijn blazoen. Ook voor de menschen is Judas
niet eerlijk meer.
Nu wegen hem de dertig zilverlingen zwaar op de hand. Hoor, hoe een boeteling
lijdt, een boeteling, die wel lángs Jezus, doch niet in Christus tot God kwam, die
niet pleit. Den overpriesters werpt hij het bedrag van de geïncasseerde belooning
voor den dienst, aan de nationale en kerk-politieke zaak bewezen, voor de voeten,
bekent volmondig, dat het bloed van Jezus onschuldig is geweest, en zegt: ik heb
6)
gezondigd, ik heb het mis gehad , verradende onschuldig bloed. De wanhoopskreet
van een gebroken mensch, die naar zijn eigen patroons-van-één-keer, maar niet
naar hen als biechtvaders weerkeert: het respect voor hen heeft hij verloren.
En wanneer ze dan niets meer te zeggen hebben, dan dat hij ‘het zelf maar weten
7)
moet’ , zelf maar alles uitknobbelen moet, en, wat hen betreft, rustig of onrustig toe
mag kijken, hoe alles verder gaat met zijn voormaligen meester, kortom, dat zij zelf
zich voorts van zijn scrupules en muizenissen niets aantrekken, dan staat de
biechteling in den nacht, - de ellendeling staat in den nacht: het incident is gesloten
verklaard: het proces-verbaal is ad acta gelegd.
Het vriest om Judas.
En niemand dekt hem onder zijn kleed.
God doet het niet, er wordt Hem niets gevraagd; - de menschen doen het niet,
de biechtvaders evenmin, en Judas' eigen ziel, ze kan zich niet verwarmen. En ook
niet langer schminken: de machthebbers hebben hem van achter het tooneel
weggewerkt; ze laten zoo'n mannetje niet in de kleedkamers van de hoofdfiguren
rondscharrelen - bovendien hebben ze geen tijd van-

6)
7)

Een schuldbelijdenis in bijbelschen zin behoeft in dit woord niet opgesloten te liggen: het
gebruikte woord kan zelfs een zelfverontschuldiging inhouden.
Matth. 27:4, Canisius-vertaling.
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daag: de kerkzaak heeft haast. Judas begrijpt het al: hij verlaat de ‘vaders’, die geen
goed woord voor hem over hebben, en geen handreiking voor een handlanger, die
eenmaal de quitantie heeft geteekend. En naar buiten gaande, neen, daar weende
hij niet bitterlijk, maar hij slikte zijn tranen in. Dat was zoo zijn zede. Hij is veranderd
en toch niet veránderd. Hij gaat nóg aan iedereen voorbij, voorbij, voorbij. Een
eenzaam plekje is gauw gevonden: Judas Iskarioth hangt zich op. De congregaties
hebben geen werk meer voor hem. En ook geen werk meer áán hem.
8)
Vergelijking van Mattheus' bericht mét hetgeen geschreven staat (1:18) in de
Handelingen der Apostelen leert ons nog, dat Judas, nadat hij (misschien aan een
boom) zich gehangen heeft, mogelijk, doordat de tak het gewicht niet houden kon,
voorover is gevallen, en verpletterd.
Nu kunnen we verder breed spreken over Judas, en trachten in te dringen in zijn
geest. Breed kunnen wij uitmeten het verschil, dat er ligt tusschen zijn berouw, én
die geestelijke droefheid, welke overeenkomstig God is (2 Cor. 7:10) en een
‘onberouwelijke’ bekeering tot zaligheid werkt anderzijds. Wij kunnen ons verdiepen
in het onderscheid tusschen Petrus' verloochening en het dáárop gevolgde berouw,
dat vruchtbaar was in en uit en tot zijn zaligheid, én Judas' onvruchtbaren ommekeer,
die immers zich beweegt binnen de baan van zijn door het Licht der wereld (Joh.
8:12) wel beschenen (Joh. 1:9), maar voor het achternaloopen van dat Licht (Joh.
8:12) niet gebruikte existentiepad. Wij kunnen, uit zulke aanwijzingen achteraf
conclusie nemend, zelfs betoogen, dat Judas' eigen woorden geen uiting zijn van
een waarachtig tot Gód zich keerend hart.
Want het is waar, dat Judas in zijn manier van spreken en belijden niet de ‘ware
boeteling’ blijkt te zijn. ‘Ik heb gezondigd,’ zegt hij; maar eigenlijk staat er: ik deed
een misstap. Zoolang er niet meer bijkomt, houdt zoo'n erkenning naar de letter niet
meer in dan een, hoe dan ook gemotiveerde veroordeeling van één bepaalde
handeling, niet van den boozen wortel, waaruit ze opgekomen is, noch van den
heelen toestand van sprekers verloren bestaan. In zoo'n geval heeft Judas zijn daad
alleen naar eigenwil

8)

Voor ons is de (vooropgestelde) eenheid der Schrift, nu voor tekstemendatie geen dwingende
gronden aan te voeren bleken, beslissend, niet alleen voor de afwijzing van de ettelijke
conjecturen en gruwelverhalen betreffende Judas' dood, doch ook van de hier gekozen overigens tastende - reconstructie der feiten. Zie o.a. Grosheide, Komm.
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ligen maatstaf veroordeeld, en niet uit ontzag voor 't eeuwige recht van Israëls
Eenigen Herder. Judas noemt wel Jezus' bloed onschuldig, maar hij neemt niet tot
dit bloed de toevlucht, onder erkenning, dat het, behalve onschuldig, ook
ontschuldigend is, en anderen onschuldig maakt - voor God. Judas komt wél tot de
menschen, maar niet tot G o d ; wel gaat hij te biecht bij zijn betaalmeesters van het
oogenblik, maar geen belijdenis doet hij bij dien eenigen Betaalmeester van
menschelijke schulden, dien ook hij had moeten aangrijpen, ook in dit eigen uur,
om te begeeren, wat tot zijn vrede diende. Hij heeft met het ‘licht der wereld’
gewandeld, maar is het niet achternageloopen (Joh. 8:12). Hoewel hij den mensch
Jezus niet meer veroordeelt ten overstaan van het humanitaire samenlevingsrecht,
toch schuilt hij niet achter Christus om te kunnen bestaan voor de goddelijke
rechtspraak. Door als schuldige zijn eigen straf te bepalen, doet hij wat des rechters
is, een overmoed, die ons wel zal vergaan, als wij met God in Christus waarlijk
hebben te doen gekregen.
Het is alles waar.
Maar het is hier de plaats niet, over die dingen rechtstreeks te spreken. Ook
ditmaal zien we geen ‘nevenfiguren’ onder het aspect hunner biografie, het probleem
stellende van ware dan wel valsche bekeering, van zuiver dan wel onzuiver berouw,
van humanitaire respectabiliteit tegenover vruchtbaarheid naar goddelijk recht, of
wat dies meer zij.
Want wij spreken hier over den Christus in diens lijden, over het heilsfeit, gelijk
dat zijn majesteit verlossend indraagt in den wirwar der geschiedenis. De vraag is
niet, welk resultaat te winnen ware van een psychologische verhandeling over Judas
en zijn berouw, of zélfs van een theologische; doch wat Judas' dood beteekend
heeft voor Christus' dood, en voor diens plaats in openbarings- en heilsgeschiedenis.
Want wij zien Christus geconfronteerd worden met het lijk van Judas; en ook in
deze macabere confrontatie moet Jezus Christus blijken te zijn de Uitverkorene
Gods, welriekend door de zalving des Heiligen Geestes, zoon van David in zijn
onbeweeglijk koninkrijk.
Wie denkt hier niet in eersten aanloop aan de wondere wegen van het stille, maar
nimmer rustende verkeer in wat wij noemen: de (voor ons) onzichtbare wereld?
Langs voor onze waarneming van het heden ontoegankelijke wegen leidt God het
pauzelooze

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

281
verkeer van geesten en van zielen; van goede en kwade engelen dus en van uit
den tijd weggenomen menschen, voor wier existentie-na-de-scheiding-uit-dit-leven
de bijbel wel de woorden ‘geest’ of ‘ziel’ gebruikt. Wat zullen wij ánders weten van
dit bonte verkeer, dan dat het er is? Het voltrekt zich dwars door de kronkelwegen
der voor ons zichtbare wereld heen. Hadden wij oogen om te zien, dan zou die
onzichtbare wereld onze aandacht boeien met onverminderde kracht; wij zouden
ons verbazen over de intensiteit, waarmee persoonlijke substanties, hoewel ze niet
of niet meer ‘voor oogen’ zijn, zich occupeeren met de wereld, die voor onze oogen
is. Spreekt ook de Schrift niet van geestelijke machten ‘in de lucht’? Van engelen,
die tusschen hemel en aarde een voortdurende communicatie onderhouden? Van
gestorvenen die nu in een ‘tusschentoestand’ verkeeren, een interim tusschen hun
onttrekking aan het eerst-lichamelijk bestaan én Christus' wederkomst. Zij blijven
existeeren, niet onbewust, niet immobiel, doch in een bepaalden staat van onvrede,
dan wel van vrede in God, klagend, dan wel zich verheugend in een veilig gevoel
van ‘thuis te zijn’.
Ja, ook die ‘menschenzielen’ in den tusschentoestand vragen de aandacht, met
9)
bizonderen nadruk óók in het evangelisch verhaal van Christus' lijden: straks zullen
we immers hebben te spreken over een heftige gisting en beroering, die op Goeden
Vrijdag door en om het lijden en den dood van Christus in de wereld der afgescheiden
zielen is ontstaan: we doelen op hetgeen verhaald wordt over die ‘vele heiligen’,
die vóór dien tijd gestorven waren, maar weer levend worden op 't oogenblik, dat
Christus sterft, om daarna te verschijnen aan velen in Jeruzalem (Matth. 27:51-53).
Beweging in het doodenrijk! Welnu, ook hier, in het verhaal van Judas' dood, wordt
ons een tip opgelicht van den sluier, die over die onzichtbare wereld hangt.
Immers, aan den morgen van denzelfden dag, waarop God des avonds de zielen
van die gestorven heiligen in het uur van Christus' dood beval te gaan van den
hemel naar de aarde (die heiligen werden immers opgewekt) laat God de ziel van
Judas voor zich komen in het gericht. Judas - ‘één der twaalf’.
Er zijn ontslapen heiligen, reeds opgenomen in heerlijkheid, die op den Goeden
Vrijdag naar de aarde zullen moeten uitgaan; God houdt hen gereed voor het ten
uitvoer leggen van hun Goede-

9)

In het derde deel van dit werk: Christus bij den uitgang van zijn lijden.
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Vrijdag-taak: het afleggen van een getuigenis van eertijds zalige dooden aangaande
Jezus Christus. Zij zullen zoo dadelijk uitgaan; zij zullen tegen het uur, waarin de
Koning der eere den hemel inkomt, als zijn gewillige getuigen den hemel uitgaan,
totdat God hen weer erin opneemt. Het ‘verlies’ van het oogenblik - niet ‘in de
hemelsche gewesten’ (waar heel geen slapers zijn) aanwezig te zijn bij de begroeting
van hun Heiland - dat hebben zij voor God en diens gezalfde wel over, nu een
roeping Gods een publieke boodschap voor den Christus in ‘de heilige stad’ van
hen vraagt. Och, mogen we eigenlijk wel spreken van een ‘verlies’? Zoodra in dat
woord een element van ‘pijn’, van ‘gebrek’ zou opgesloten liggen, zou het met dat
andere woord: ‘hemelsche zaligheid’ in volkomen strijd gekomen zijn; en die strijd
is er niet. Voor den hemel, en voor zijn zalige inwoners, is gehoorzaamheid zaligheid;
en als Gods wil hen zendt, is het doen van dien wil een diepe vreugde.
Terwijl nu deze ‘zielen’, of ‘geesten’ zich gereed houden om weer te keeren naar
de aarde, zoodra de Christus zijn geest in 's Vaders handen bevolen zal hebben,
treedt in de onzienlijke wereld Judas' geest binnen: ‘één der twaalf’. Hij had met
Christus drie jaren lang verkeerd. Een siddering voer door de congregatie van de
geesten: de sjeool kwam in beroering.
Want er was een transplantatie van de ergernis-en-dwaasheidvan-het-kruis in de
onzienlijke gewesten. Dezelfde Hemelsche Rechter, die den Borg moet verlaten,
en reeds begonnen is Hem te verlaten, dezelfde engelen, die door God weerhouden
worden van eenigen dienst-van-hulp aan de menschelijke ziel van den Middelaar,
zullen nu, ieder naar eigen maat en wijs, over Judas moeten oordeelen, omdat hij
verráden heeft wien God verláát. Verraden, en - op zijn manier óók al verláten. Die
samen den Gezalfde Gods gaan verlaten, moeten opstaan in het gericht tegen wie
op den grooten Verlatings-dag den van Boven Gezondene óók heeft verlaten,
losgelaten. En - de verlating van den Middelaar door den discipel Judas zal het
oordeel beteekenen voor Judas; dat oordeel zal moeten approbatie vinden in den
hemel, en uitgaan van God en in executie komen door den dienst der wraak-engelen,
die er amen, amen op zeggen, en nochtans - schijnen te doen als hij: den Zoon
verlaten, grondig en volstrekt.
Hier is de ergernis-van-het-kruis in den hemel tastbaar gemaakt; en ook de
dwaasheid van den Vrijdag van den voldongen dood. Want Christus wordt tot een
ergernis óvergegeven op de
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aarde: de hemel bestraft Hem, die Gods Gunstgenoot wil heeten. Doch in het zelfde
uur wordt aan de ziel van Judas het nemen van ergernis aan het kruis gestraft met
het vonnis van vereenzaming. Als Judas in het gericht komt, dan heeft de hemel
dezen laatsten groote van het Oude Verbond, die aan de poorten van het Nieuwe
heeft staan metselen, alleen maar te beoordeelen naar hetgeen in de boeken van
Gods recht en waarheid geschreven staat, en niet naar hetgeen voor oogen is.
Men zou dat immers paradoxaal kunnen noemen: dat de hemel in alle handen
fiolen van toorn houdt, om ze uit te gieten, zoo dadelijk, over het hoofd van Jezus
Christus, terwijl diezelfde hemel boven Judas' berooide ziel niettemin onder eede
betuigt: wie den Heere Jezus niet liefheeft, die zij een vervloeking: maranatha...
Er is een groot geloof noodig geweest voor de in heerlijkheid opgenomen zielen,
en voor Gods trouwe engelen, om aan een veroordeelden Judas niet geërgerd te
worden. Oók in den hemel binde zich elk aan God en niet aan zich zelf; óók daar
behoort hetgeen in elk bepaalde oogenblik is waargenomen, te worden ingeschakeld
in Gods ééne groote plan voor alle toekomst, wil het verstaanbaar zijn. Oók de
hemel, hoewel naar de mate van Gods tijdsschema tot ‘aanschouwing’ gekomen,
moet leven uit geloof. En leven naar het Woord; dat Woord, dat denzelfden Jezus
vloekt, dien Judas niet mocht verzuimen ‘te zegenen uit Sion’.
Als Judas komt voor God, dan moeten al Gods knechten amen kunnen zeggen
op het vonnis van dien God, die Judas verwerpt omdat hij verworpen heeft, dien
óók God verworpen heeft. O, wonderlijke rechtspraak van den hemel: de borgtocht
wordt in den hemel verkondigd gelijk op de aarde; want juist aan Christus'
borgtochtelijken dood heeft zich Judas gestooten. Maar wie heeft deze prediking
geloofd, zoolang hij alleen maar aanzag wat voor oogen was? In ‘de onzichtbare
wereld’ is nooit een oogenblik geweest, waarin het goddelijk oordeel over een
menschenkind zóó vreemd was, en zoo ‘dwaas’ en ‘ergerlijk’ voor het vleesch, als
dit moment van Judas' intrede in het gilde van de klare waarheid.
Maar, goed bezien, is óók in dit gestrenge oogenblik van Judas' intrede in de
onzichtbare wereld, de spraak van wie den hemel bewonen één en ongebroken.
Want, wat heeft eigenlijk de hemel Judas te verwijten? Niet dit in de allereerste
plaats, dat hij Jezus heeft verlaten, maar dat
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Hij hem als van God verlatene verliet. Dat hij Hem niet kennen wilde als zoodanig.
Dat hij Hem niet wilde verdragen als Borg, noch voor anderen, noch voor zichzelf.
Dat hij in de vervloeking van Jezus Christus niet heeft gezocht de zegening voor
en van zichzelf. Als de hemel verlaat, dien Judas ook verlaten heeft, dan kent de
hémel in den verlatene den middelaar, dan oordeelt hij de zonde, de zonde ook van
Judas, en van allen. Maar Judas wilde in zijn Rabbi geen middelaar zien.
Dus is het middelaarschap van Jezus Christus nooit sterker als geloofs-inhoud
bezworen door den hemel, dan toen op éénzelfden dag de hemel Judas verwierp
en Judas' Rabbi óók verwierp. De katastrofe van den duistersten Vrijdag der
wereldhistorie schokte niet alleen de aarde; daar laat, en dan wel als eerste, ook
de hemel zich totaal in betrekken. In al onze spanningen staat de hemel zelf
gespannen. En Vader Abraham, zijn eigen kind, Judas, verwerpende, in het uur,
waarin God het heilig kind Jezus gaat verlaten, heeft zeer begeerd, de ontknooping
van het drama van dien dag te zien, en hij hééft het gezien en is verblijd geweest.
Het einde van den dag bracht de intrede van den spreker van het laatste kruiswoord
in den hemel. Maar Abraham is nooit duidelijker vader-der-gelóóvigen gebleken,
dan toen hij, vóór het einde van dien avond kwam, den dwéper met Abrahams
vleeschelijk geslacht - Judas - van zich stiet, hoewel hij wist, dat Judas' ondergang
de symbolische aanduiding én de concrete inleiding was van heel den ondergang
van Abrahams vleeschelijk geslacht, voorzoover het weigerde, diens geestelijk
geslacht te wezen. Abraham, Judas verstootende, heeft zijn eigen (vleeschelijke)
kinderen niet gekend, en is tot de geestelijke kinderen, - die uit 't geloof van Abraham
zijn - zeer begeerig geweest. Hij is als Levi uit den eersten tijd (Deut. 33:9, Ex.
32:25-29), niet als de Levi van vandaag (Kajáfas). Zoo kon Abraham heden God
loven om het offer van den Grooten ‘Izak’, van wien het mes niet werd geweerd, en
tegelijk Judas verwerpen, die dat offer dwaasheid had geacht, maar die tenslotte
het mes van dezen ‘Izak’ wél had willen weren, indien hij nog gekund had.
Abraham, ook na den dood, vader der geloovigen. Abraham, ook in het uur van
Judas, patriarch en vader van de kerk des Nieuwen Testaments! Abraham, de vader,
die zijn kinderen, verwrongen naar het beeld van den ‘oudsten zoon’ uit Lucas 16
- den ‘werker’ en ‘verdiener’ - buiten laat staan, maar met die kinderen, die op den
‘jongsten’, die ontzondigd worden wil,
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gelijken, den maaltijd viert, zóó wordt het heilsfeit van den Goeden Vrijdag in den
hemel mee gevierd.
Zóó groot geloof is op de aarde niet gevonden.
Voorts hangen hier dichte sluiers.
Wij weten niet, of de ondervinding van Judas, de oogen opendoende ‘aan den
anderen kant’, geleken heeft op die van den ‘rijken man’ uit Luc. 6, die ‘in de pijn’
wel wenschte, dat alsnog uit de dooden iemand gaan mocht, om aan zijn broeders
hier beneden aan te zeggen, dat Jezus waarlijk is de Christus.
Maar - indien zulk een verlangen als van dien ‘rijken man’ in Judas' hart mocht
zijn geweest aan de overzijde van het graf, - welnu, dan is daaraan gevolg gegeven.
Als Judas treedt voor God, dan staan in 't zelfde oogenblik daarboven die vele
ontslapen heiligen (Matth. 27:52, 53) gereed, om voor een korte spanne tijds tot de
aarde te gaan, en te verschijnen aan velen in de heilige stad en te verkondigen, óók
aan ‘broeders’ van Judas, dat Jezus waarlijk de Christus is.
Niettemin zal de ‘heilige stad’ zich daarom niet bekeeren.
En dit zal de groote bevestiging van Gods oordeel over haar zijn.
Benéden-Jeruzalem: Hagar. Bóven-Jeruzalem: Sara (Gal. 4).
Judas treedt de onzienlijke wereld in en ervaart, dat het gezicht op Christus Jezus
dán slechts klaar en zuiver is, wanneer men ziet uit het Woord. Het
Hagar-Sara-probleem, dàt nekte hem.
Het is daar boven stil geweest, dien dag. Op één dag kwamen daar twee menschen
in het oordeel, beiden ten nauwste betrokken op Christus. De één was Judas, de
ander de bekeerde ‘moordenaar’.
De ééne had veel ‘vóór’.
De andere had méér ‘tégen’.
Maar tusschen deze beiden maakt God scheiding door gericht. En alzoo verkondigt
Hij, dat Jezus Christus nóch ónder, nóch bóven de wolken ‘uit de ervaring’ recht
wordt gekend en onderscheiden. Hij komt zich uit zich zelf verklaren naar de
Schriften; dát is zijn goddelijk gezag.
Toen Abraham amen zei op Gods gericht, dat tegen Judas en vóór dien
‘moordenaar’ besliste, toen heeft hij zijn eigen zaad slechts willen laten colligeeren
uit zijn grooten Zoon, den meerdere van Izak. In ‘Izak’ werd het ‘geroepen’, in Izaks
Meerdere bevestigd, gegrond, bijeenvergaderd. Dies heeft hij andermaal zijn
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‘Izak’ door zijn geloof ‘gedood’. Zelfs in 't oordeel over Judas heeft Abraham
vertrouwd, dat God dien Meerdere dan Izak uit de dooden wekken zou, en dat hij
't zaad zou ‘zíen’, dat Judas niet uit Hém wou wachten (Hebr. 11:19, Jes. 53:10).
Het bericht over den zelfmoord van Judas op den dag van Christus' offerande opent
echter nog een ander perspectief voor ons, wanneer wij, in de tweede plaats, letten
op de geschiedenis der Godsopenbaring, zoover deze zich nu had voltrokken.
Meermalen spraken we over de plaats, die Christus inneemt in het huis van David.
Het was zijn glorie, de groote Zoon te zijn van David en tevens Davids kroon. De
davidische geboorte van Christus is in de profetie een onmisbaar element.
Wij zoeken dan ook geen min of meer toevallige analogieën of parallellen, maar
tasten naar den zin der geschiedenis, wanneer wij het bericht over den zelfmoord
van den verrader van Davids Zoon leggen naast den tekst van dat andere bijbelsche
verhaal over den zelfmoord van den verrader van David zelf; dat is: als wij tegenover
Judas Iskarioth Achitofel plaatsen.
Toen David vluchten moest voor Absalom, zijn eigen zoon, is hij door Achitofel
verraden (2 Sam. 16:15-17:23). Dit verraad van Achitofel heeft wel den bittersten
druppel in Davids lijdensbeker gemengd; hij toch was de man, die met David intiem
had samengeleefd, die den koning raad gegeven had in allerlei dingen, die in den
c

kabinetsraad de speciale yo ēs, of kanselier, en ook wel intieme vriend van David
was geweest, en wiens adviezendienst voor David gelijk stond met de weldadigheid
10)
van een orakel, of een besluit van een regeeringsinstantie . Het was deze Achitofel,
11)
met wien David ‘brood gegeten had’ (Ps. 41:10), maar die nu ‘de verzenen tegen
hem grootelijks

10)

11)

J. Pedersen, Israël, London-Copenhagen, 1946, I-II, 183: The counsellor is the same as the
ruler (Micha 4:9), Jes. 1:26; 3:3; Job 3:14; Jes. 9:5; 11:2). - Let op Jesaja 9:5 (Messiaansche
naam).
Het woordje ‘maar’ geeft hier een tegenstelling aan. Niet ieder acht die in ps. 41:10 op de
aangegeven plaats zóó aanwezig. Uitgaande van het feit, dat ‘lèchem’ ook wel ‘vleesch’
beteekend heeft, heeft men (b.v. Widengren, zie N.H. Ridderbos, De ‘werkers der
ongerechtigheid’ in de individueele psalmen, Kampen, 1939, 110) wel gemeend, dat ‘brood
eten’ zou kunnen zijn: substantie of vleesch eten; ‘dit wordt toegepast op Ps. 41:10, 14:4,
Am. 7:12; vooral van de laatste plaats krijgt men zoo een verrassende exegese’, zegt
Ridderbos. Wij meenen dat de parallelie in den psalm tot voorzichtigheid maant. Overigens
meent ook Ridderbos, a.w. 317, dat het mogelijk is, dat in Ps. 41:10 (vgl. 55:14v., 109) een
‘waardigheidsbekleeder optreedt’: ‘men bedenke dat Achitofel toch wel een soortgelijke positie
gehad zal hebben als Husaï, ‘de vriend des konings’ (vgl. Doëg).
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had verheven’. Zoolang Achitofel nog hoopte, dat hij David ten val kón brengen,
was hij, met Amasa, de ziel van den opstand van Absalom tegen David geweest.
Toen echter eindelijk het pleit in anderen zin beslecht was, en toen het bleek, dat
God David niet had overgegeven in de hand van Davids vijanden, dat, integendeel,
12)
de zegen van David krachtiger was gebleken dan de vloek van Achitofel , toen
was Achitofel op het gerucht, dat David zegevierend naar Jeruzalem, zijn residentie,
terugkeerde, uit de stad weggetrokken, had de reis naar huis volbracht, had orde
op zaken gesteld, en had zich opgehangen.
Ter zijde van de lange gravenreeks van Davids huis hangen dus twee
zelfmoordenaars. Eén aan het begin, - de toegang naar het graf van David wordt
geblokkeerd door den balk, waaraan Achitofel hangt. Eén aan het eind, - de weg
naar het graf van Davids grooten Zoon wordt afgezet met dien boom, die Judas niet
zoo lang heeft kunnen dragen.
Tusschen die vloekhouten de graven van al Davids prinsen.
Toen voor de eerste maal een koningsbegrafenis in het huis van David plaats
vond, werden de celebranten gestoord door het gezicht op het doode lichaam van
Achitofel; die had om Davids wille zich in den dood gejaagd.
En nu voor de laatste maal het graf voor een koning uit het huis van David open
zal gaan, het graf van Jezus den Nazarener, den koning der Joden, nu wordt
wederom het doode lichaam van Judas ten toon gesteld náást dat graf; die heeft
om Jezus' wille zich in den dood gejaagd.
De eerste konings-vader, grondlegger van het huis van David, moet sterven met
het gezicht op den verrader, die zich had opgehangen onder protest tegen Davids
koningsgang. Ook de laatste kroondrager van dit huis van David moet nu sterven
met het gezicht op een verrader, die zich heeft opgehangen onder protest tegen
Christus' koningsgang. Nathanaël en Judas - hij ziét ze!
De ‘gevallen’ zijn in vele punten overeenkomstig, en, wat ernstiger is, analoog.
Let maar eens op: Achitofel was één van Davids eersten; Judas was één der
eersten van Davids Zoon. Achitofel had met David brood gegeten; Judas met Davids
Zoon. Achitofel had in het wijsheidskabinet van David zitting gehad; Judas in den
wijsheidskring, den apostolischen kring, van Davids Zoon. Achitofel had geheuld
met de vijanden van David; Judas deed hetzelfde ten

12)

Vgl. Pedersen, a.w. 184.
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aanzien van Davids Zoon. Achitofel hing zich op, toen het bleek, dat zijn actie stuk
geloopen was op den wil van God, en op de logica der salutarische feiten in het
leven van David zelf; Judas eveneens hangt zich op, wanneer het blijkt, dat zijn
verbeten actie stuk geloopen is op den wil van God en op de logica der evangelische
feiten in het leven van Davids Zoon. Zoowel op Achitofels als op Judas' graf kan
men het motief voor de toespraak ontleenen aan Hand. 1:25: hij heeft zijn plaats,
zijn ‘topos’, in het kader, in het gelid van den rijksdienst leeggelaten, is er uit
weggeloopen, en is naar zijn eigen plaats (of topos) heengegaan. Naar zijn plaats
in 't kader waar hij tenslotte hóórde. De één denkt hierbij aan de hel, de ander aan
het gilde van de desperado's, de derde aan het doodenrijk. Maar ze wáren beiden
toch in een heiligen ‘topos’ werkzaam geweest (vgl. Béda Rigaux, a.w. 240/1).
Overeenkomst, naar alle kanten. En toch, - groot verschil!
Het voornaamste, het wezenlijke, verschil ligt wel hierin, dat Achitofel tegen David
gegronde verwijten richten kan, omdat David zelf schuld heeft bij Achitofel; maar
dat Judas aan Jezus Christus niets verwijten kan, wijl de Zoon van David geen
enkele schuld heeft tegenover Judas van Karioth.
Wat het eerste betreft: David hád inderdaad schuld tegenover Achitofel, gelijk
trouwens tegenover heel zijn volk. David was niet meer de dienende, theocratische,
koning gebleven, maar had zich gelijk gemaakt aan de oostersche despoten van
zijn tijd. De koning van Israël werd op het eind een soort van sultan. Dat blijkt
voornamelijk in zijn gruwelijke overtreding met Bathseba. Laat Bathseba zelf zoo
veel schuld hebben, als ze heeft - in sommige joodsche boeken wordt op háár de
volle last gelegd - het is niettemin van David een schandelijk machtsmisbruik
geweest, toen hij Bathseba tot zich komen liet en haar man Uria in den dood joeg.
Tweeërlei had Achitofel hier mee te maken.
In de eerste plaats moet het Achitofel als ernstig adviseur in rijkszaken tegen de
borst stuiten, dat David morste met het bloed van zijn beste en trouwste trawanten;
Uria was niet alleen een goed soldaat voor David geweest, maar was ook lid van
Davids lijfwacht. Het móest Achitofel ergeren, dat de koning, die toch niet voor niets
in Sauls plaats gekomen was, nu zelf in Sauls zonden viel, die typische zonden van
willekeur en machtsmisbruik, die Samuel waarschuwend had aangekondigd als te
ver-
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wachten van een sultan-vorst. Wie was de ergste: Saul of David? David was het,
die durfde trappen op het huwelijksgeluk van onderdanen, landgenooten,
volksgenooten, kérkgenooten. Een koning, die zóó zich vergat - indien nog maar
dat - als David had gedaan, gaf niet alleen een heel slecht voorbeeld, doch misbruikte
ook het koningschap voor het plegen van geweld.
Bij dit alles kwam nog een tweede factor. Mogen wij met verschillende ernstige
bijbel-uitleggers en historie-kenners meegaan in hun combinatie van de historische
gegevens, dan heeft Achitofel ook persoonlijk, en particulier, in het nauwste verband
gestaan met Davids zonde ten aanzien van Uria en Bathseba. Achitofel was dan
de grootvader van Bathseba. Deze toch was een dochter van Eliam (2 Sam. 11:3,
vgl. 1 Kron. 3:5) en Eliam is de naam voor een zoon van Achitofel (2 Sam. 23:34;
13)
vgl. 15:12). Dus was - gegeven de juistheid dezer constructie - Bathseba Achitofels
kleindochter. Het moet voor den strammen, deftigen,
hoogwaardigheidsbekleeder-op-vergevorderden-leeftijd een pijnlijke ontdekking
geweest zijn, dat de koning, met wien hij zoo intiem placht om te gaan, gespeeld
had met het leven en de eer van zijn kleindochter, en dat nog wel zóó, dat iedereen
straks er alles van begreep. Wat maalde deze paleisbewoner om de
familieverhoudingen van zijn eigen trawanten? Kon Achitofels rang en - gezien zijn
intellectueel vermogen - zijn relatieve onmisbaarheid niet eens eer en geluk eener
kleindochter beschermen?
Ook nog om een andere reden had Davids zonde met Bathseba de ziel van
Achitofel diep gewond. Bathseba's man heette Uria. Toen gebleken was, dat Uria
er niet toe te krijgen was, hetzij in onnoozelheid, en dan slechts voorloopig, hetzij
welbewust, de schanddaad van den koning met zijn eigen naam te dekken, had
David den duivel plaats gegeven: Uria moest uit den weg worden geruimd, en het
zwaard der vijanden was niet te krom, om Israëls dichter-koning daarin te dienen:
de man moest maar in de ‘vuurlinie’ van het front, op een vooruitgeschoven post.
En de koning bleef in zijn weelderig paleis...Bij zoo'n tyran leek Saul een prachtfiguur.
Maar - om op Uria terug te komen, deze was behalve schoonzoon, ook collega
van Eliam, den zoon van Achitofel; beide edele mannen maakten deel uit van de
lijfwacht van David, althans van

13)

Noordtzij, op 1 Kron. 3:5 (K.V.) inzake Bathseba = Batsjoea, alsmede Ammiël = Eliam. ‘Is dit
laatste juist, dan was ze naar 2 Sam. 23:34 een kleindochter van Achitofel. Ik koos dit laatste’,
1e druk. Kampen, p. 47.
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zijn keurcorps (2 Sam. 23:34, 39; 1 Kron. 11:41). Een David, die zijn eigen lijfwacht
in den dood jaagt? Die zijn keurcorps verraadt? Den adel eraan waagt? En dat alles
om zijn schande te kunnen dekken? En om een ‘oorlogsweduwe’, wier weduwschap
hij zelf forceert, te kunnen huwen?
Zeg nu alleen maar, hoe gij zoo iets zoudt vinden, als het vandaag gebeurde aan
het hof. Achitofel is in het diepst van zijn ziel gekrenkt: wie geeft hem ongelijk? Een
familie-schandaal had zijn ouden dag grondig bedorven; als hof-schandaal had het
bovendien met alle ‘betere instincten’ en met de saamhoorigheidsgevoelens der
‘betere standen’ den spot gedreven. En als kerkschandaal had het een groeiend
dichtbundeltje, ‘Psalmen Davids’, met 'n grijns in een hoek leeren smijten. Zóó'n
kóninklijke harpzanger! Zóó'n vrouwenjager! Zóó'n vriend van zijn beschermers!
Een tyran, die niet meer weet van theocratisch dienen, doch enkel maar van één
ding weet: help u zelf, als God 't niet doet. Het was gedáán met de rust van den
ouden aristocraat, Achitofel; een Excellentie, die dan nog tegenover Zijne Majesteit
zich beperkingen moet opleggen, en intusschen alles opkropt.
Men moet het maar belééfd hebben...
En dan...
Dan komt God tusschenbeide. O, het scheen, dat er een rechtvaardig God was
- die vlug met zulke tyrannen afrekende. Absalom - is dat geen instrument in de
hand van God?
Men had het zich afgevraagd - Achitofel niet in de laatste plaats. Maar ineens valt
de slag: de kansen keeren. De tyran, de moordenaar van zijn eigen officieren, hij
keert uit kortstondige ballingschap in de residentie terug! God gaat den tyrannieken
weeldeslurper niet aan de schandpaal hangen, Hij leidt hem terug naar den troon.
Dát wordt Achitofel te machtig. Hij wil met dezen David niet meer leven. Zijn
verbeten woede, zijn verdrongen rechtsgevoel, zijn vertrapte familietrots, misschien
ook wel zijn ‘kerkelijk besef’, - het had alles onstuimig om recht geroepen. Hier
schéén het recht: David in ballingschap. ‘Vróme’ en ook wel vrome menschen
14)
hadden Achitofel naar den mond, en ook wel naar het hart gesproken: die
ballingschap van David, die was de vinger

14)

‘Naar het hart spreken’ - volgens F.H. v. Meyenfeldt, Het Hart (Leb, Lelab) in het O.T. (diss.
Leiden, 1950, stelling VI) naar beste vertaling: spreken van hart tot hart.
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Gods. ‘Gewis, er is een God, die leeft en reeds op aarde vonnis geeft’. O God, die
Saul verworpen hebt, zet David af; tyrannen en despoten mogen in Uw land, Uw
stad, niet pronken op een troon. Welke voorganger weende nooit om eigen
aanstoot-geven?
Maar God heeft David niet afgezet; Jahwe keert weer met David aan de hand.
En nu klaagt Achitofel God en menschen aan, hij vloekt tegen een wereldbestuur,
dat zúlke lieden ongemoeid laat, en hangt zich op - een protest tegen den hemel
en tegen David: geen van beide zal Achitofel nog een plaatsje gunnen. De vuist balt
zich tegen den troon daarboven en dien anderen hier beneden. En, dit protest
spreekt snijdende waarheden. Het is een uiting van felle verontwaardiging: de zich
respecteerende taaie aristocraat breekt liever met David publiek, en dan als
initiatiefnemer, dan David het initiatief te laten in een misschien nog met
‘verzachtende omstandigheden’ pleitend proces. En hij maalt niet om de schrale
vertroosting, dat hij achterkleinzonen verwachten kan, die prinsen van den bloede
mogen heeten.
Dit wat Achitofel betreft.
Kom nu, daarna, van Achitofel naar Judas, en van David naar Davids zoon,
Christus. Wat heeft Judas op den Zoon van David aan te merken?
Ja ja, hij heeft van den Zoon van David gezegd, wat eens Achitofel van David
klaagde: de konings-titel is bij hem niet veilig, en het koningsambt is bij hem van al
te ‘vreemden’ stijl. Maar verder? Als het verraad eenmaal een feit geworden is, komt
er ineens een wending naar den anderen kant. Dan gaat het met Davids Zoon
precies andersom, dan met vader David zelf. David wordt door Achitofel verraden,
doch binnenkort ziet Achitofel David tot den troon terugkeeren. Davids Zoon wordt
door Judas verraden, en het duurt maar heel kort, of Judas ziet Hem wegleiden
naar de executieplaats. En verder: terwijl Achitofel hardnekkig volhoudt: ik heb
verraden schuldig bloed, - daar moet Judas erkennen: ik heb verraden onschuldig
bloed. God perst dit woord uit Judas' mond, opdat de historie van Davids huis
gerechtvaardigd worde in Christus Jezus. Maar dan met een andere ‘rechtvaardiging’
dan Achitofel of Judas erkennen kunnen. Met de ‘rechtvaardiging’, die, door Christus
Jezus geschonken, door vader David, hoe verdorven in zichzelf, is aanschouwd in
het geloof. Als Achitofel David overgeeft, dan heeft hij veel te klagen en aan te
klagen. Doch wanneer ten slotte God Davids Zoon in den dood overgeeft, nadat
Judas Hem heeft prijsgegeven, dan
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heeft Judas, de andere Achitofel, geen enkele klacht tegen Davids Zoon kunnen
handhaven.
Is deze confrontatie der twee verraders met den Zoon van David, een te minutieus
onderzoek geweest, of een willekeurig bij elkaar brengen van détails, die slechts
toevallig parallel liepen? Of die hoogstens uiterlijk eenige analogie vertoonden?
Niet, voor wie naar de doorloopende heilshistorische lijn der profetie zoekt; niet,
voor wie weet, dat God, voor wien duizend jaren zijn gelijk één enk'le dag, het graf
van Achitofel en het graf van Judas naast elkaar zag liggen, gelijk Hij eerst het graf
van Davids Zoon in het verlengde van dat van David liet leggen.
Neen, geen toeval speelt met die graven.
Eénzelfde openbaringshistorische lijn verbindt de onderscheiden momenten in
de geschiedenis van Davids huis. En steeds opnieuw treedt aan het licht, dat in den
grond der zaak de veelbewogen geschiedenis van Davids huis bepaald wordt door
den strijd van ‘het vleesch’ tegen Gods vrije welbehagen, dat David en zijn Zoon
gezet heeft op hun troon. Heb geduld, en tracht het proces Achitofel-David dóór te
denken tot zijn uiterste en eerlijkste consequentie: dan vindt ge tenslotte de
verhouding Judas-Jezus. De oppositie, die de vijandschap des ‘vleesches’ tegen
de dragers van Gods Welbehagen, en tegen het Vrouwenzaad voert, neemt wel
15)
aanleiding in de zonden, die een zwarte vlek - en veelmeer dan dat - zijn in de
geschiedenis van het vrouwenzaad. Doch het wézen dier vijandschap zelve is zonde:
de zonde van valschen congregatiewil, van ongeloof, van een zich stooten, als 't er
op aankomt, niet aan de zonden binnen den kring van het vrouwenzaad, doch aan
zijn gehoorzaamheid, zijn geloof, zijn zuiveren congregatiewil. Neem alle zonde,
die David heeft gedaan, uit Davids huis weg, en geef aan David een volkomen Zoon,
toch zal 't geslacht van Achitofel weigeren, met David en zijn Zoon te leven. Juist
dán zal zijn weigering haar hoogtepunt bereiken.
De dood van Achitofel neme zijn aanleiding (occasie, uitgangspunt) in de zonde
van David, doch de diepste oorzaak ligt bij Achitofel zelf. In zijn muitenden wrevel,
die de erkenning van Gods bestuur bindt aan een conditie: dat God niet David recht-

15)

Occasie, aphormê, zeggen de oudere theologen, in een woordgebruik, dat eenigszins
overeenkomt met dat van Rom. 7:8, 11; Gal. 5:13; 2 Cor. 5:12; 1 Tim. 5:14.
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vaardige door welbehagen alleen. Achitofel wil met David niet meer leven, omdat
hij tegen het welbehagen Gods in verzet komt, omdat hij het evangelie der vrije
genade niet verdraagt, wanneer het David - hoor, hoe die boet-ling pleit! - terugleidt
naar den troon, met de boodschap, dat God den goddelooze rechtvaardigt - om
niet.
En zóó staat het in den grond der zaak óók met Judas.
God heeft Judas álle onschuld benomen. Christus' bloed was onschuldig. Alle
schijn van oostersche despotie was den Rabbi der apostelen vreemd geweest. Dat
was nog ten overvloede gebleken in de paaschzaal, waar Davids Zoon, wetende,
dat Judas zijn ‘Achitofel’ wezen zal, toch nog het brood met hem brak, en zijn hand
tegen hem niet ophief. En dan zwijgen wij nog van dat oor van Malchus, hoewel
Judas er toch ook wel bij gestaan heeft, toen de Meester zelfs tegenover dien slaaf
geen enkel spel van tyrannie en willekeur in de jongeren verdroeg.
En toch, heengaande verworgt Judas zich. En waarom? Is het zelfbeschuldiging?
Zelfvervloeking? Maar een waarachtige zelfbeschuldiging is slechts uit Christus'
Geest. Neen - in den diepsten grond is er ook bij Judas opstand tegen Gods
vrijmachtig welbehagen, dat den Messias ‘voorstelt’ op eigen wijs en naar eigen
grondwet. God blaast in Judas' christologische en nationalistische bouwsels. En dat
doet Judas knarsetanden. Hij ziet de ruïne van den Messias van Gods welbehagen.
Maar ruïneering heeft geen plaats in Judas' messianologische constructies; en zij
slaat den bodem in aan zijn nationalistische; de ruïneering-naar-het-vleesch moge
door den Meester zelf voorspeld zijn: Judas weigert daaraan de onderwerping van
het geloof, - en hij weigert tot in den dood; hij wil geen evangelie - dat den zondaar,
den goddelooze, rechtvaardigt om niet.
Het huis van David en het zaad der vrouw zijn niet in hun gebreken, doch in hun
deugden, in hun wézen en kérn een aanstoot in de wereld. Denk daaruit alle zonde
weg, en laat in den grond der zaak tusschen Achitofel en David, tusschen Judas
en ‘Jezus’, geen ander conflict liggen dan dat van aanvaarding of verloochening
van de wet van verkiezing tegen verwerping, dan voorál zullen
‘kinderen-van-het-vleesch’ zich tegen het huis van David, vader én Zoon, schrap
zetten. Desnoods gaan ze knarsetandend in den dood. Achitofel verwijt David: gij
zijt te veel despoot, en hebt zoo groote zonden. Judas verwijt Davids Zoon: gij zijt
te weinig despoot, al zijt gij voorts zonder zonden. Maar samen
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werpen zij zich in den dood, omdat zij niet dezelfde lucht willen ademen met wie
ipso facto hun ‘tegen-liggers’ (antikeimenoi) zijn: de uitverkorenen van God als
zoodanig. David als hun genoot, de genooden van Davids Zoon. De dood van deze
twee verraders-zelfmoordenaars is in schijn een protest tegen de onvruchtbaarheid
van het huis van David, doch in werkelijkheid is ze een openbaring van hun fel verzet
tegen de verkiezing Gods, die vruchten trékt uit dorre aarde; en tegen zijn
welbehagen, dat een koninkrijk gaat stichten, dat niet is naar de plannen van den
mensch, doch naar den vrijen raad van God. Achitofel en Judas leggen elk voor
zich in de wrong van hun strop de verbetenheid van hun protest tegen het evangelie
van de vrije genade; de souvereine genade, die een onwaardigen David om der
wille van zijn Zoon naar den troon terugleidt, en die dezen Zoon zelf een koning laat
zijn aan den ánderen kant, dan waar Judas koningen zien wil en herkennen kan.
Nu legt de duivel - die ‘aanklager der broederen’ -, nu legt de Satan - die
tegenstander van het zaad der vrouw - den dooden Judas voor de voeten van God,
gelijk hij eens Achitofels lijk voor de trappen van Gods troon gelegd heeft. Op één
dag is de dood van Judas - ‘één der twaalf’ - in 't gericht gebracht met den dood
van der apostelen Heer, die zelf als Gods Groote Apostel in de wereld gezonden
is, gezonden ‘naar het zijne’. En voor de oogen Gods wordt Christus zelf
geconfronteerd met den dooden Judas.
Blijf bij die confrontatie rustig, vader David: uw Zoon, die ook uw Heer is, heeft
dezen Judas niet vermoord. Niet eens geprikkeld heeft Hij hem, tenzij dan dat Hij
't permanent gedaan heeft - naar het vleesch. Geen kwaad heeft Hij aan hem gedaan.
Dit wordt vandaag in 't boek van God geschreven, en David weet weer wat dat is:
áán-gebrachte, tóe-gerekende gerechtigheid. En dat dié het was, waartegen
Achitofel-Judas rebelleerden. Straks komt dat derde doode lichaam voor Gods troon
te liggen: dat van den Zoon van David Zelf: meteen zal Davids huis gezuiverd zijn,
zijn apologie met bloed geteekend wezen en bij God aangenomen. Die derde doode,
die heeft álles, wat ‘het vleesch’ tegen David in te brengen heeft, zelf geboet. Toen
ging Hij staan voor het tribunaal der wereld, en vroeg de Achitofels: hebt gij nog iets
aan te merken? Dit ééne bleef over, dat Hij Gods welbehagen preekte en door het
aanbrengen van den rechtsgrond voor de tenuitvoer-
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legging der verkiezing van de Davids diende. Nu willen zij niet onder één dak van
sterren met Hem meer slapen. Liever drijven zij zich in den dood.
Zoo raakt de ‘dwaasheid’ en de ‘ergernis’ van Christus' kruis hemel en hel. In den
hemel zullen er zijn, die God danken, om wat Hij door Judas hun geschonken heeft.
Maar hijzelf vergaat, en Christus werd zijn aanstootssteen, juist doordat Hij niemand
kwaad deed, en in het goed-doen aan wélbehagen Gods de beslissing liet. Het is
Christus' majesteit, dat op den dag, waarop Hij zelf in het oordeel komt, hemel en
hel gezien hebben, hoe om Christus' onbesmet-zijn van Davids zonden, met behoud
van Davids theocratisch recht uit het welbehagen Gods, nochtans alle oordeel komt.
Wij spraken reeds uit, dat dezelfde Heiland die eens Nathanaël zag zitten onder
een vijgeboom, en die altijd een klaar gezicht heeft in den doodelijken uitgang van
de wegen der zonde, die wist ‘wat in den mensch was’, die Judas' verraad voorspeld
heeft, er van geweten heeft, dat Judas zich in den dood dreef. Zou Hij van Simon
alles hebben geweten, toen deze Hem verloochende, en niet van Judas?
Welaan dan, met het gezicht op den dooden Judas blijft Hij zijn God in de oogen
zien, nu, en heel den langen lijdensweg verder. Er zijn menschen, die zich
decoreeren door voor vreemden te bidden: ‘Vader, vergeef het hun’; maar voor hun
naaste omgeving zijn ze een aanstoot geweest. Als stráks Davids Zoon voor de
vreemden bidt: ‘Vader, vergeef het hun’, dan vloekt dat gebed niet met wat Hij Judas,
zijn naaste, heeft gedaan: Hij heeft Judas niéts kwaads gedaan.
Ten slotte staat het met ons allen zóó: aan al onze mooie gebeden voor anderen,
en aan al onze paracleten-voorspraakredenen moesten we, als hun ‘intrinsieke’
waarde hun eigen pleit moest winnen, het zwijgen opleggen, waar men ons
confronteerde met de misère van vrouw, kind, naaste, tegenover wie wij schuld
hebben. Maar als onze ééne Advocaat of Paracleet, misschien wel op het uur,
waarin Judas te pletter valt, voorbidder wordt voor zijn moordenaren, en aan de
paradijspoort klopt, om toegang voor een man, die naast Hem hing gekruisigd, dan
kan de Vader Hem niet afwimpelen met een stomme vingerwijzing op Judas' doode
lichaam; want Jezus heeft Judas niets kwaads gedaan. Om dezen Paracleet kwam
David destijds terug in Salem.
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Dit is Christus' en onze rechtvaardiging bij God: Hij is enkel middelaar geweest, en
op dat middelaarschap is het schip van Judas gestrand.
Straks wordt dan ook elke getuigenis à charge tegen Davids Zoon in haar
tegendeel verkeerd. Toen Judas Christus' twaalftal schond, toen scheen het
16)
testament van David eerst recht tot scheurpapier geworden. Maar we zagen reeds :
dat testament is toch gehandhaafd in 't geloof van Davids grooten Zoon. Welnu, die
geloof in God heeft, die wordt nu nimmermeer beschaamd. Nu komt God zelf dat
testament van David bekrachtigen, en den Zoon van David daarin rechtvaardigen.
Ook dit toch stond in Davids testament:
Ja, ál wat me verlóst en al wat verblíjdt,
voorzéker, zal Híj dat niet doen spruiten?
De nietswáárdigen echter zijn állen als dóórnen,
die wéggeworpen worden; met de hánd raakt men ze niet áán.
Wie ze áánpakken wíl, wápent zich met ijzer
en het hóut van een láns, en gehéél
17)
worden ze vertéérd met vúúr, waar ze zich hebben gehécht .

En kwam het zóó niet uit? De dood van den minister die tot verrader werd, is, als
men het testament van koning David leest, de executie van dit testament ten faveure
van den Koningszoon, den Konings-koning, Jezus Christus, den legitieme.
Nu opent zich een ver verschiet.
Achitofel en Judas zijn niet langer twee sinistere uitzonderingsgevallen, waarover
fatsoenlijke menschen hun brave hoofd wel mogen schudden. Zij worden door God
begraven, zonder een distinctieven steen; heel gewoon liggen ze ergens tusschen
al die anderen, die te pletter liepen op de groote ergernis, die in de wereld opgericht
is: het middelaarschap naar Gods welbehagen.
Dus is de confrontatie van Jezus Christus met den dooden Judas niet geweest
een rechterlijke beproeving, om te zien, of ook schaamte een kleur zou branden op
de wangen van den Borg. Het is geweest een citatie van u en mij. Wij, wij moeten
voor den dag komen, wij moeten voor de vierschaar Gods die twee daar

16)
17)

Vgl. deel I, bl. 488.
2 Sam. 23:1-7, vertaling van Prof. B. Holwerda, ‘De Reformatie’, 1 Januari 1949.
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naast elkaar zien liggen: den van buiten af gebroken Borg, en een van binnen uit
gebroken Judas, een huis van David, dat van buiten af en van binnen uit ontbonden
is, en een trawant van Saul, een Achitofel, die niet met Gods psalmendichters noch
met hun aller Opperzangmeester leven wou. Wij moeten bij die confrontatie
tegenwoordig zijn, en alle engelen zullen op ons letten, hoe wij ons daarbij houden.
Ze willen weten, wien wij kiezen, en in wien wij gelooven, uit wien wij leven willen.
Gelukkig, als onze wang zich kleurt van schaamte, dat wij tegen David en tegen
Christus zoo vaak iets hebben ingebracht, hoewel de slotsom aller woorden wezen
moet: onschuldig bloed, onschuldig bloed.
Dan zullen wij verstaan, dat de eenige weg, die ons nog openstaat na die
allersmartelijkste confrontatie van onzen geest met Judas' doode lichaam de weg
is der ootmoedige gebeden. Er rest maar één mogelijkheid, de kreet, de bede, om
geconfronteerd te worden met het gebroken vleesch en het vergoten bloed van den
Zoon van David, opdat wij niet vergaan, maar ons geloof belijden in den Middelaar
Gods en der menschen.
Judas' dood - de aanvang van Christus' Paaschfeest.
De eerste canzonen van den paaschzang immers, en de laatste, zijn vol met
termen van Gods recht. Gods verzen van recht en genade leert men pas scandeeren
in de school van 't eeuwig welbehagen.
Die scansie is het groote skandalon - maar wat wil men anders op den Vrijdag,
die Judas 's morgens en Christus 's avonds heeft gedood? Ik geloof in Jezus
Christus, Gods eeniggeboren, Davids nederigen hooggeboren Zoon, nederstootend
ter helle, maar dan ook zelf nedergedaald ter helle. Judas, Judas, gij hebt Hem niet
gewild, maar 't Paaschfeest kon op u niet wachten. De slang heeft op uw graf tegen
den tweeden Adam vergeefs gesproken en betuigd: - ze is in paradijzen sterker dan
op graven. De verklager der broederen is nedergeworpen - hij viel op de plek, waar
Judas' bloed den bodem kleurde. Van tránen zag men daar geen spoor - Judas wist
niet, dat Pniëls bodem nat van tranen was geweest, maar zonder een spoor van
bloed. Het bloed, dat daar gespaard bleef, wordt straks op Golgotha wel vergoten.
Want God is toch rechtvaardig, Achitofel, Judas, als Hij David spaart, en Simon
Petrus en ook u, mijn ziel...
∗
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Hoofdstuk XIII
Christus' bloed gedachtenis nemend in Jeruzalem
En de Overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet
geoorloofd, ze in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is.
En tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmede den akker
des pottenbakkers, tot eene begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom
is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag. Toen
is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia,
zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de
waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, denwelken zij
gewaardeerd hebben, en hebben die gegeven voor den akker des
pottenbakkers; volgens hetgeen de Heere mij bevolen heeft.
Matth. 27:6-10.
DE geschiedenis van Abrahams erfrecht begint bij graven; ze eindigt ook bij graven.
Ze begint bij graven. Toen Abraham voor een flinke som gelds een erfbegrafenis
kocht om Sara's lichaam te kunnen bergen, en om later, met zijn geslacht, een plek
te hebben, die in den dood althans hun eigendom kon zijn, toen was dat de eerste
worsteling van Abraham, die vreemdeling was onder de heidenen, om van het
beloofde land, zooal niet voor zijn leven, dan toch in zijn dood een stuk te
bemachtigen.
En nu staat Abrahams zaad bijna aan het einde.
Geweldig oogenblik.
Toen Abraham zijn akker kocht, was hij nog zwervende, maar toch op weg naar
zijn vaste erfbezit: het Kanaän, dat hèm beloofd was.
En thans, eeuwen later, is Abrahams zaad nóg op de plaats van zijn eerste
schaduwachtige rust. Nóg woont het in het oude Kanaän. Maar het staat op het
punt, te gaan zwerven over 't rond der aarde: een volk, dat het wézen, en dus ook
de plaats van zijn ‘rust’ niet ‘geestelijk onderscheidde’, niet onderscheidende ‘de
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rust des Heeren’. Nog maar enkele oogenblikken, en Abrahams ‘vleeschelijk zaad’
zal zijn ‘recht’ op een plaats in de wereld verspeeld hebben. Dit ‘recht’ ontving het
vanwege zijn Messiaansch mandaat; en dit loopt binnen enkele uren af; en Israël
wil niet anders. Want zijn eigenlijken Messias is het bezig te verdoemen. Abrahams
nakomelingschap wil niets weten van een door God op Israël gelegde, maar dan
op ‘dezen Nazarener’ doelende Messiaansche roeping. En toch was het juist déze
roeping, welke eerst een grafspelonk, en toen een bloeiend land voor Abrahams
zaad geopend had door 't souverein behagen. Aan zúlk souverein behagen, en aan
ál zijn indicaties, heeft Israël resoluut den rug toegekeerd; en die resolute houding
van verzet tegen een welbehagen-in-een-Nazareenschen-messias zal het daarin
toespitsen, dat het Abrahams grooten Zoon een graf der eere weigert. Maar daarmee
zal 't zijn recht op dat schoone land verloren hebben en verspeeld. Nog maar een
korte spanne tijds, en het zaad van Abraham begint zijn trieste eeuwenlange
vagabondage: de zwerftocht van den wandelenden Jood.
En dus, nu Abrahams zaad tot zijn eigenlijke, beslissende crisis gekomen is,
eindigt de historie van zijn erfrecht wederom bij de graven.
Dat was in het verloren oogenblik, toen Judas dertig zilverlingen in den tempel
wierp. En toen de priesters van hun eigen uitgewogen loon wel moesten verklaren:
dát geld is ‘een gruwel in de heilige plaats’, liggende ‘waar het niet behoort’. Priesters
zeggen niet gauw: ‘non olet’, daar is geen luchtje aan. En dus zeggen ze ook niet
gauw van geld, zelfs niet van hun eigen geld, als 't er op aan komt: pecunia non olet
- dat geld stinkt niet. Maar zij hebben de wereld in twee helften verdeeld: een profane
en een sacrale helft. In de eerste: non olet. In de tweede: olet. In den tempel, dáár
pas luistert dat alles nauw, en daar pas ‘ruiken’ de dingen karakteristiek. En dus
bracht Judas hen in verlegenheid, door profaan geworden geld weer in het sacrum
te deponeeren. Toen stonk het. Dus zijn ze voor dat kwalijk riekend geld, dat geen
plaats in den tempel waard was, een kerkhof gaan koopen voor de ‘vreemden’. Het
is het uur van het ontwerp van dat kerkhof, van ‘Akeldama’, geweest, waarin Israëls
erfrecht op een einde liep.
Als Judas bemerkt heeft, dat ‘aan Jezus’ - én aan Judas, ‘niets meer te doen’ was,
doet hij zijn laatsten kerkgang. Niet
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voor een boete, maar voor een gebaar. Niet voor een confessie, doch voor een
protest. Hij vaart den tempel in, en werpt het met verraad verdiende geld den
1)
priesters voor de voeten, zoo maar, open en bloot in de richting van het tempelhuis.
Hij wil zich van dat geld ontdoen; de ‘tafel-der-wisselaars’ wordt door hem
omgestooten, zelfs waar zij buiten de tempelmuren was gezet. Het leven heeft geen
2)
uitzicht meer voor Judas, en de gratificatie, die hem voor vier maanden gelegenheid
gaf op kosten van het Sanhedrin te leven, en hem dus zoo de kans opende,
desverlangd om te zien naar een meer passenden werkkring, dan die in de ‘verloren
3)
Jezus-jaren’ voor hem had opengestaan, - ze heeft nu geen zin meer: van het
leven is niets meer te hopen: een nieuw discipelschap bij een nieuwen Rabbi - er
wordt niet aan gedacht. Judas gaat naar de plaats, waar 't met 't leeren voor eeuwig
uit is. En met het volgen. En met het kiezen. En met de propaganda. En met de
congregatie. En met den volkswil. En met ‘ons hoog-en-heilig i-de-aal’.
Intusschen zaten die priesters en Schriftgeleerden, en dat Sanhedrin met dat thans
‘stinkende’, ‘onreine’ geld verlegen. Er kleefde bloed aan dat geld. Bloed van Jezus.
4)
Of soms van Judas? Of van allebei? Het is niet uitgesloten , dat ook het bloed van
Judas later - want die aankoop volgde uiteraard eerst na Goeden Vrijdag - heeft
meegeteld: bijgeloof ziet graag álle factoren gebundeld in een verhaal van mysterie
en gruwel; maar de katalogus der duistere factoren nummert niet. Bloed is voor
dezen prijs betaald; bloed is er ook om dat andere bloed gevloeid; het ééne bloed
is er mee gekocht, het andere wou van den koop niet leven - bloed - bloed: dit geld
is niet ‘kosjer’. Het is niet gewijd, want het is in den bloedhandel geweest. Van
menschen,

1)
2)
3)

4)

J. Pickl, Messias König Jesus, München, 1935, 100, ∊ἰς bedeutet oft nur die
Richtung...Zurechtweisung vor den Leuten auf dem Tempelplatz.
Vgl. deel I, bl. 70.
Dit geeft een - eerlijkheidshalve in rekening te brengen - perspectief in de ziel van Judas:
misschien heeft hij het geld willen gebruiken om naar een andere levenspositie rustig te
kunnen uitzien.
J. Pickl, a.w. 100: Judas erhängte sich auf Haceldama, denn nach Apg. 1, 18. 19 war auch
dass Erhängen Mitursache, das Grundstück Blutacker zu taufen...Nach Apg. 1, 19 wurde der
Selbstmord allgemein bekannt, dies konnte den Töpfer veranlassen, aus dieser unreinen
Erde keine reine Geschirre mehr zu machen und den Acker verkaufen zu wollen. - Der durch
ekelhaften Selbstmord und erst recht durch Blutpreis des verfluchten Nazareners so schwer
verunreinigte Acker konnte...u.s.w., noot 100/101. Vgl. bloed vergieten, ook van bloed van
gestraften (goddeloozen) Kittel Wtbch I, 173.
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en ook wel ván daemonen? Wie koopt de zielen van verraders op, en wie schrijven
contracten, met bloed onderteekend, als 't niet Mefisto is of zijnsgelijke? 't Geld heeft
zijn rol gespeeld in een sinister spel van dood en verderf. En daarom durven zij dat
geld niet tot den tempelschat voegen, ook al is het (misschien) door den laatsten
bezitter, Judas, geworpen in de richting van het ‘gazophulakeion’ (Joh. 8:20, Marc.
12:41) d.w.z. schatkamer, of ook wel: offerkist (Luc. 21:1).
Hiermee is de vraag opgeworpen: heeft Judas nu het geld aan de personen van de
‘overpriesters en ouderlingen’ voor de voeten gesmeten, of...heeft hij het aan den
God des tempels geoffreerd? Het Grieksche woord, dat in vs 5 door ‘werpen’ vertaald
5)
is, kán beteekenen : van zich af slingeren. Maar dat behoeft het niet te beduiden:
Luc. 17:2 (een executie!); Hand. 27:19 (overboord zetten); 27:29 (ankers neerlaten,
met overleg), naast zich neerleggen (Hand. 22:23), op den grond werpen (Luc.
4:35); neerleggen (Gen. 21:15, LXX: Hagar slingerde haar kind niet met geweld van
zich af), Matth. 15:31 (zieken neerleggen), laten neerliggen (Matth. 9:36). Ook het
in vs 3 (terecht) door wederbrengen vertaalde woord heeft niets met een gewelddadig
werpen te maken: Judas bracht dat geld gewoonweg terug. En toen de hooge heeren
het niet accepteeren wilden? Wat toen?
Wat toen gevolgd is zou wel kúnnen beteekenen dat Judas het geld dat de
tempelheeren niet wilden terug hebben, heeft willen teruggeven aan God. Niet om
God te smeeken voor zichzelf, maar om de hooge heeren te dwingen, zelf er mee
voor God te verschijnen. Hij zou dan officieel geroepen hebben: korban, d.w.z. dat
is nu voor God bestemd, Hij moet zich maar over dat geld uitspreken. ‘Korban’ - dat
is vaak een uitroep: dit geld is aan God gewijd; de Nazireeërs waren een ‘korban’,
6)
een ‘dooron’, een wij-geschenk voor Jahwe. Zahn herinnert aan Origenes, die bij
Matth. 15:5 aanteekent, dat hij die moeilijke plaats een heelen poos niet begrepen
heeft, totdat eens een Hebreeër hem vertelde, dat soms crediteuren, die het met
slechte betalers te kwaad hadden, met menschen die wel konden, maar niet wilden
betalen, het bedrag, dat zij te innen hadden, ‘aan de armen’ gaven, als 'n korban,
een heilige tempelgave. Ze zeiden dan tot hun debi-

5)
6)

Edersheim, Life and Times, Grand Rapids, 1947, II, ‘with all his might hurled from him...’
Ev. d. Matth., 3. Aufl. Leipzig 1910, 522.
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teuren: het bedrag is korban, ik heb het aan God gegeven. De schuldenaar begreep
dan meteen, dat hij nu niet meer 'n affaire had met dien mensch, doch met God zelf
(‘doe 't maar in de kerkcollecte’, zeggen wij dan, met gelijk effect).
Is in deze richting misschien ook de verklaring van Judas' daad te zoeken? De
hooge heeren hebben gezegd: wat gaat ons uw zaak aan? - dat moet ge zelf maar
uitmaken! Moet Judas nu zelf beslissen? En hebben niet eerst deze zelfde
volksleiders bezworen, dat God de Heere het wilde, dat de Nazarener tot zwijgen
gebracht zou worden? Schuiven ze nu van zich af het rechtsgeding, dat eerst als
‘Gods zaak’, als ‘causa Dei’ was aangediend? Dan zal Judas hen met de haren er
bij sleepen: Korban - daar ligt dat geld 'liphné Jahwe' - voor 't aangezicht van God.
Voor zijn aangezicht is het uitgegeven - voor zijn aangezicht zullen ze het ook
moeten incasseeren - hij dwingt hen het loon voor de godvruchtige daad juist als
zoodanig te herkeuren in ambtelijken stijl, naar de normen van den tempel. Hij maakt
er 'n oblatie van, een ‘gave’, een ‘offer’. Niet, om zelf voor God te treden, doch om
hen er mee aan 't werk te zetten: men heeft daar toch zijn hiërarchen voor? Men
kan soms beleven, dat iemand zichzelf onttrekt aan de grijparmen van dien ‘zoo
lastigen’, geen kamp gevenden God. Maar dat hij in zijn doodsnood ánderen - vooral
als 't hun ‘báán’ is - nog vóór den troon Gods neerzet met een: als-t-u-blieft, zóek
het dáár nu zélf maar uit...En met een hoonlach, omdat ánderen niet van dien
hinderlijken God zich kunnen ontdoen, vaart hij zelf wanhopig ter helle.
Is in deze richting misschien ook te zoeken de exegese van dat lastige woordje
‘prijs des bloeds’? Het geld heet in den mond der tempelheeren ‘timê haimatos’, en
het wordt vaak vertaald door bloed-prijs, prijs voor den moord (Grimm). Maar: zeggen
de kerkheeren zoo graag van hun eigen aan een ‘verklikker’ betaald honorarium:
dat is nu de prijs voor onzen moord? Ecclesia non sitit sanguinem: de kerk dorst
niet naar bloed. Het was hún om alleen maar gerechtigheid te doen, de zaak moest
eerst onderzocht worden. Men noemt niet zèlf het honorarium: de overeengekomen
moordprijs, doch: de afgesproken belooning voor aan de overheid bewezen
hulpdiensten. Dat klinkt al dadelijk anders. Wat is: ‘timê haimatos’? ‘Timê’ blijkt
meermalen ook te kunnen beteekenen een gave, een geschenk, ook zonder dat
het 'n precies overeengekomen bedrag is als tegenwaarde voor een verrichte
praestatie; voorbeelden van dergelijk gebruik kent de grieksche
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vertaling van het O.T. bv. in Dan. 2:6; Gen. 20:16. Ook is ‘timê’ vaak de in geld
uitgedrukte waarde van iets wat men den Heere schuldig is, Lev. 5:15; 5:18; 5:24
(6:5); zelfs van menschen kan men zoo de ‘waarde’ uitdrukken, van menschen, die
in feite den Heere ‘gewijd zijn, Lev. 27:2, 3, 5, 6, 7, 8; desgelijks van dieren, Lev.
7)
27:13, 27, huizen, 15, landerijen, 16, 17, 19, 23, 25 ; vgl. Ex. 34:20. Het geld, dat
Judas terugbracht, en blijkbaar per se aan den tempel kwijt wilde, werd daardoor
een ‘timê’; alleen maar: het was een timê haimatos, een timê van bloed; het geld
was betrokken geweest in een bloedigen handel. Dat die bloedige handel oneerlijk
was, lag in het woord niet uitgedrukt, want ook bij een volkomen rechtvaardige en
rechtsgeldige executie van een misdadiger zou het timê-van-bloed geworden zijn.
Kortom: de tempeloversten erkennen met geen enkel woord, dat zij iets verachtelijks
hebben gedaan met die dertig zilverlingen; de vraag is alleen maar, of men den
Heere des tempels met zulk geld kan vereeren. Voor die vraag had Judas hen
gesteld, door het enkele feit van het nadrukkelijk deponeeren van het bedrag in het
tempelhuis.
Ze kregen er dan ook dadelijk werk mee. En ze misten den moed, dat loon der
‘meest godvruchtige daad’ als zóódanig in her-ijk te affirmeeren. Ze durven niet er zit bloed aan dat geld...Misschien zijn ze (achteraf) wel blij, dat althans het
vreemde, en niet godvruchtige einde van Judas het geld ‘besmet’ heeft...dan zijn
ze meteen af van de vraag, of hún handen dan wel Judas' handen het goede geld
‘besmet’ gemaakt hebben, ja, dan neen. De tempel weet ervan: een streng gelaat
te vertoonen..Geen besmet geld in het ‘gazophulakeion’; de tempel moet geheiligd
blijven; maar dit geld heeft in een kwaden handel dienst gedaan: stel u voor: een
zelfmoordenaar en een ter dood veroordeelde zijn er mee gemoeid...Zou men uit
een geldsom, waaraan het bloed kleeft van zúlke menschen, den tempeldienst
bekostigen? Zouden tempelwachters de tafelen der wisselaars laten staan in 't
heiligdom? Dat zij verre; de Nazarener heeft zich maar verbeeld, dat zij van Gods
huis een huis-van-koophandel wilden maken. Ook David, aan wiens handen bloed
kleefde, mocht geen tempel bouwen, vanwege al dat bloed.
Dit geld moet buiten 't Godshuis blijven.
Wel is daarvoor niet een apart gebod geschreven, maar - ver-

7)

Vgl. 1 Macc. 10:29 (accijns).

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

304
schillende uitleggers wijzen op plaatsen als Numeri 35:33-34, waar gesproken wordt
over bloed, dat het heiligdom verontreinigt, hoe het ook vergoten is. Ook wijst men
ons op Deut. 23:18, alwaar gezegd wordt, dat men niet van hoerenloon of hondenprijs
in Gods Huis gaven wijden mag. Al wat in een onzuiveren handel is verdiend, mag
nimmer worden besteed voor zuiveren tempeldienst.
Dus moet dat bloedgeld buiten den tempel blijven.
Maar wat dan?
Zal men het geld verdeelen onder behoeftigen? Maar het mocht eens kwaad
doen; en bovendien, het blijft dan toch uit den tempelschat genomen.
Ten slotte, men vindt er wat op. Na rijp beraad wordt besloten, - wanneer het
gebeurde, weet niemand precies - dat men het bedrag besteden zal voor den
aankoop van een stuk grond, dat men gebruiken kon voor den aanleg van een
kerkhof voor de vreemden.
Uit deze beslissing blijkt ten overvloede, dat het bedrag der aan Judas gedane
uitkeering vrij behoorlijk geweest was. Niet alleen zou Judas er zóóveel weken van
hebben kunnen leven; maar ook kon men er een stuk grond voor koopen, groot
genoeg voor een bescheiden kerkhofje, ergens achteraf.
Dan, hoe dit verder zijn mag, zie, hoe de profetie wederom haar weg vindt naar de
vervulling.
Bij den aankoop immers van een stuk grond gaan de joodsche leidslieden
voorzichtig te werk. Ze kochten een akker, die aan een of anderen pottenbakker
had toebehoord. 't Kan ook wel zijn, dat op dat bepaalde stuk grond, dat zij kochten
8)
iemand, waarschijnlijk een bekende figuur, van het pottenbakkers-gilde, zijn ambacht
had uitgeoefend. De grond lag volgens sommigen op de zuidoostelijke helling van
het z.g. Hinnomdal, een plaats, die zelf in de profetie voorkomt als prototype en
symbool voor de hel, dat groote doodenhuis.
In den koop van dat bepaalde stuk grond werd nu de profetie vervuld, waarover
9)
wij reeds eerder gesproken hebben. Wij zagen toen, dat de profeet Zacharia
eenmaal in een overduidelijk gebaar Israëls ondankbaarheid tegen Jahwe's
opperherderszorg

8)
9)

A. Nebe, Die Leidensgeschichte unsers Herrn Jesu Christi nach den vier Evangeliën, II, 1881,
S. 15. Vergelijk hierboven noot 4.
Zie hoofdstuk V, deel I, Christus getaxeerd.
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aan de kaak gesteld had. Ze hadden al die zorg niet hooger aangeslagen dan een
‘jodenfooi’ - dertig zilverlingen, een slavenloontje. Verontwaardigd was daarop Gods
‘reactie’ geweest; die dertig daalders moet de profeet in een welsprekend gebaar
maar werpen ‘voor den pottenbakker’; daar bracht men allen waardeloozen rommel
naar toe.
Het moge waar zijn, dat de tekst, die boven ons hoofdstuk afgedrukt is, niet
Zacharia zelf vermeldt, maar een citaat geeft, dat aan Jeremia wordt toegeschreven.
Maar, hoe men verder daar over denken wil, dit is wel zeker, dat de evangelist aan
10)
de woorden van Zacharia gedacht heeft. En zoo is het niet maar een ‘treffende
bizonderheid’, en nog minder stof voor een toch altijd in den grond profaneerende,
wijl eigendunkelijke, allegorie, maar een opzettelijk schikken van de dingen door
God alzóó, dat zelfs in letterlijken zin de profetie in vervulling trad, in volle
aanschouwelijkheid van controleerbare, officieel geregistreerde feiten. Hier is een
pottenbakker, met zijn kramerij; en hier zijn die dertig daalders; en hier is de verachte
Herder, en hier is de striemende spot van God. Het geld, waarmee Gods trouwe
herdersdiensten ‘getaxeerd’ waren geweest, werd reeds in Zacharia's profetie
ironisch bespot als ‘een heerlijke prijs’; - die zelfde ironie is er nú weer in den aanleg
van dat kerkhof. Daarin wordt immers vastgelegd, dat Israël met zijn eigen
hierarchen-honoraria geen raad weet. De tempelschat is wel aangesproken, om
den grooten Tempelbouwer voor een rechtshandel onder Kajáfas' praesidium in
handen te krijgen, maar straks weet heel Kajáfas' consortium met zijn eigen uitkeering
geen raad; de eerste de beste verloopen man, straks de hand slaande aan zichzelf,
brengt de heeren van hun stuk, zoodra hij maar zegt:

10)

Over deze kwestie bestaan zeer veel verschillende opvattingen. De Kantteekeningen van de
Statenvertaling hebben gedacht aan een oplossing der moeilijkheid langs tekstcritischen weg.
Anderen opperen de mogelijkheid, dat Mattheüs aan verscheidene plaatsen uit Jeremia
gedacht heeft, maar de samenvatting van al die plaatsen heeft gevonden in de welbekende
woorden van Zacharia. Zie verder Grosheide, Kommentaar Mattheüs blz. 339, en ook Groenen,
a.w. 306 tot 308, en voorts de kommentaren. Een aardig overzicht in: H.J. van Bashuysen,
Observationum Sacrarum liber I (De Integritate S. Scr., imprimis V.T., quae occasione Editionis,
Versionis & Notarum R. Mosis Maimonides Tractatus
nova methodo illustratur),
Francof. ad Moenum, Hanoviae, 1708, p. 67-74. Bl. 72: Cur autem non crederemus hac in
re Judaeis, quibus custodia V.T. demendata erat, quique nullum inde habent vel expectare
possunt emolumentum, quod referant Jeremiae primum locum a veteribus datum fuisse in
volumine Prophetarum posteriorum? ‘Jeremia’ is dan aanduiding van een met hém
aangevangen verzamelboek van profetieën.
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korban, leg dat geld nu maar eens vóór Jahwe. Dat Hij u met die gave aanneme,
indien Hij u wél wil. Want gij hebt gezegd: wij zijn Gods ambassadeurs.
En nu komt er perspectief in de teekening. De leiders hebben Judas afgewezen
met hard gebaar, hun eigen Herder aan de goddeloozen uitgeleverd - en zoo de
‘gemeenschap der heiligen’ stuk gemaakt. En dat ze niet den moed hebben, de
quitantie voor aan Kajáfas' Hof bewezen diensten den Heere voor te leggen, zegt
genoeg. Het is de vervulling van wat Zacharia, de profeet, heeft aangekondigd: de
11)
staf der samenbinding of ‘Band’ is verbroken . De kerk is ontbonden - ze hangen
aan elkaar als los zand - voor Judas geen consideratie en geen congregatie, voor
den Herder geen respect, het Romeinsche zwaard te hulp geroepen tegen den
eigen zielzorger, en geen moed om hardop tot God te zeggen, wat men gemonkeld
heeft tegen Judas, toen voor 't eerst dat geld begon te schuiven.
En nu die prachtige ironie - een volk, dat zelf zijn ontbinding beleeft, gaat een
kerkhof koopen voor...‘de vreemde’.
Een begrafenis voor...‘de vreemden’.
Men moet hier niet gaan ‘vergeestelijken’.
Dit is helaas meer dan eens gebeurd.
‘In verband met Matth. 13, 38 waar Christus ter verklaring eener gelijkenis zegt:
“de akker is de wereld,” wijst men in navolging van enkele (kerk)vaders op hetgeen
door het bloed van Christus geschied is ten opzichte der wereld. Door den prijs van
zijn bloed werd de akker dezer wereld gekocht, en wel tot een plaats van rust voor
12)
ons, die vreemdelingen zijn hier op aarde.’ En Hilarius heeft zelfs in het feit, dat
de akker voor ‘de vreemden’ bestemd was, deze zinnebeeldige beteekenis zien
liggen, dat de prijs van Christus' bloed niet aan de Joden, maar aan de heidenen
ten goede komen zou, voorzoover zij nl. in Christus hebben leeren gelooven; en
evenzoo hebben Chrysostomus en Augustinus in den bloedakker de kerk meenen
13)
te vinden.
Wie op die manier ‘vergeestelijken’ of allegoriseeren wil, ziet de kern van het
gebeuren voorbij.

11)
12)
13)

Zach. 11:14. Vgl. Prof. Holwerda: ‘Tot de dag aanlicht’. Goes 1950, 16, 18, 21/3.
Groenen, a.w. bl. 304-305.
Groenen, a.w. bl. 304-305.
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Want Akeldama is geen goddelijke profetie over de nieuwtestamentische kerk.
Nimmer trouwens zal deze de heidenen ‘uitspelen’ tegen de Joden. Integendeel,
de heidenen voegt ze samen met de Joden, maar dan om uit den wortel Abrahams
als vader der geloovigen op te bloeien. Neen, geen profetie van God óver de kerk,
maar een protest van het Jodendom tégen de kerk van het Nieuwe Testament,
ziedaar de stem van Akeldama.
In Akeldama - want zoo werd later de plaats genoemd als akker des bloeds, omdat
de grond voor bloedgeld gekocht was - ligt een protest, rechtstreeks tegen den
Pinkstergeest.
Want de Pinkstergeest komt straks verkondigen, dat de staf ‘Samenbinding’ (of
‘Band’) er toch weer is, doch nu in Christus' handen is gelegd - en dat de visschers
van Galilea, die Christus' apostelen zijn, onder dezen staf voortaan bijeenbrengen
Israëls slachtschapen mét de ‘vreemden’, die stoelen willen op Abrahams
geloofswortel en onder Christus Jezus als eenigen Herder. Die Pinkstergeest komt
‘vreemden’ en Joden bij elkaar brengen, en den ‘middelmuur des afscheidsels’ (Ef.
2:14) verbreken. Maar de Joden hebben bij voorbaat dien ‘middelmuur des
afscheidsels’ nog eens heel stevig opgericht. Het is, alsof zij zich met opzet ontdoen
willen van de profetie, en van het oordeel, dat God gesproken had, toen Hij - 't was
op den Vrijdag van Jezus' dood - het tempelgordijn scheurde. In dat gescheurde
gordijn immers predikt God, dat er geen afgeschoten plekje meer is of wezen mag,
in heel de wereld niet, dat als heilige plaats gereserveerd is, exclusief voor de
vertegenwoordigers van het vleeschelijke zaad van Abraham. Doch dwars tegen
die stem des Geestes en tegen dat teeken van God in, staan diezelfde tempelleiders,
die hun eigen herdershonorarium voor den grijper van den Wolf van Nazareth niet
bij den korban durven leggen, te pochen op de onkreukbaarheid van hun
eeuwenoude rechten. Zij leggen een kerkhof aan voor de vreemden; dat is te zeggen:
zij roepen de scheiding tusschen Israël en de heidenen nog weer eens krachtig en
hevig uit. Hier moet Israël begraven liggen, en dáár een vreemde. Hier moet een
Abrahams-kind liggen en dáár een vreemde. Hier een groot-burger van Jeruzalem,
dáár een vreemde. Tusschen Jood en niet-Jood wordt de demarcatie-lijn zoo sterk
mogelijk geaccentueerd. De middelmuur van het afscheidsel, die zal in der
eeuwigheid niet verbroken worden!
Ja, het is zelfs waarschijnlijk, dat hun onderscheidings-wellust zijn cirkels nog
nauwer trekt.
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Want het woord ‘vreemde’, beteekent hier, zoo goed als zeker, niet eens ‘de
heidenen’, maar in het algemeen menschen, die niet tot de heilige stad en het heilige
volk in engeren zin te rekenen vielen. Misschien moet gedacht worden aan vreemde
Joden, die in het buitenland geboren waren, en op de feesten dikwijls de heilige
stad kwamen bezoeken, of soms niet meer terug konden, en dan in de métropool
onder een recht stiefmoederlijke behandeling 'n kwijnend bestaan leidden, tot ze
eindelijk het hoofd ergens neerlegden. Het is ook mogelijk, dat proselieten hier zijn
14)
bedoeld.
Maar juist daaruit blijkt nog veel sterker, dan indien ruw-weg van heidenen sprake
was geweest, dat de onderscheidings- en de áfscheidings-wellust bij de Joden zich
tot het uiterste handhaaft. In hetzelfde tijdsgewricht, waarin God die heele
kategorieëntafel van Israëls eigen-aardigheid, en van Jeruzalems
eigen-genoegzaamheid, en van Judea's eigen-gerechtigheid en van Abrahams
eigen geprivilegieerdheid aan stukken zal slaan vanwege zijn gerechtigheid, omdat
het na Paschen-Pinkster daar voor de tijd is, in dat tijdsgewricht verbinden de
joodsche leiders aan het geval Jezus-Judas - die ‘occasie’, die ‘aphormê’, die
‘aanleiding’ - een notarieele acte, waarin ze de termen van die kategorieëntafel nog
eens staan te dicteeren aan ‘alle vleesch’. Vlak na paschen besloten ze er toe,
tusschen paasch en pinkster hebben ze de notarissen en getuigen er bij gehaald,
en toen 't Pinksteren was, waren de werklui zoowat klaar misschien. Intusschen
kondigde God op dien Pinksterdag af: uw huis wordt u woest gelaten, uw privileges
zijn voorgoed voorbij, en wat móógt ge nog dankbaar zijn, als God u ergens in
barbarenland een jodenkerkhofje gunt - een kerkhofje voor de vreemden. Schrijver
van dit boek heeft als kind een jodenkerkhofje gezien - een uithoekje in z'n stad.
Thans is het wég - zelfs dat kerkhofje voor de vreemden, de joden. En van hun
synagoge is een pakhuis gemaakt.
Notarissen en getuigen - die haalde Jeremia er ook bij, toen hij de acte liet
passeeren, waarvan in hoofdstuk 32 sprake is. Hij wist: het jubeljaar komt terug; er
zullen nog eigendommen zijn te verkoopen in deze stad, de ballingschap neemt
eens een eind. Maar na het Pinkster-Paschen van het jaar, waarop de Joden in
bezet gebied een kerkhofje voor de vreemden aanleggen, is er geen jubeljaar coram
Deo meer geweest. Israëls, ‘idion’ -

14)

Nebe, a.w. 15; Grosheide, Komm.
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datgene wat Israël ‘eigen’ is, in tegenstelling met de ‘vreemden’, zal zijn weggedaan.
Maar dacht ge, dat Joden zich laten voorzeggen, dat de historie van hun ‘idion’ ten
einde spoedt? Geen sprake van, Hun nieuwste koopje handhaaft zoo stellig mogelijk
het verschil tusschen Israël en wat niet secuur Israël is; tusschen de ingeborenen
des lands, en zelfs van de stad, én degenen, die buiten zijn of geweest zijn.
Akeldama is een protest, bij voorbaat, tegen elke mogelijke zoodanige congregatie,
als God om Christus' wille straks op het Pinksterfeest gaat bouwen; op dat feest,
waarin Hij alle grenzen tusschen Jood en niet-Jood, tusschen ingeborene en
vreemde, tusschen ingewijde en proseliet, uitwisschen zal, en de Joden, mét de
heidenen tezamen, roepen zal tot de bekeering in Christus Jezus.
Zoo is de aanleg van Akeldama een duidelijke illustratie van het ‘vleeschelijk’
denken van Abrahams verloren herders. Zij zetten zich schrap tegen God, die
tempelgordijnen scheurt, die grenzen verlegt, en die hun ecclesiologischen en
geografischen onderscheidingswellust uit de hoogte belacht. Akeldama is gekocht
met het bloedgeld-van-Judas; die kerkhofpaden zijn geschoffeld met de grimmigheid
van Rachel, die haar kinderen beweent, en weigert getroost te worden, omdat zij
niet zijn. Zooals sinds drie en dertig jaren die weenende ‘Rachel’ haar oogen maar
niet betten wil (Gen. 35, Matth. 2), omdat zij het Kind van Bethlehem nooit vergeven
zal, dat Hij het ‘vleesch’ van Abraham gedeerd heeft, en ‘de natie’ niet langer als
natie heeft aangenomen of doen gelden, zóó wordt nu weer de marche funèbre van
Rachel ingezet, als straks sanhedristen Akeldama in gaan wijden met een orthodoxe
speech - die het toch maar weer dorst zèggen...in bezet gebied! Want zij houden
vol, op hoop tegen hoop, zij houden vol tot op hun kerkhof toe, dat zelfs binnen het
kader van Abrahams geslacht de kinderen-des-huizes anderen zijn dan de
vreemdelingen, die elders zijn geboren: dat maakt zákelijk toch wel degelijk verschil,
constateeren ze, ‘Objectieve’ privileges zijn nu eenmaal geografisch aan Jeruzalem
verbonden. Zij weigeren te aanvaarden de prediking van den Gekruiste, dat ‘onder
álle volk, wie God vreest en gerechtigheid werkt, Gode aangenaam is’ (Hand. 10:35).
Het is een hernieuwd protest tegen den Nazarener, en diens brutalen voorlooper
(hoe kwam die man aan z'n eind?), die eens hun toegeroepen heeft:
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‘meent niet te zeggen bij uzelf: wij zijn kinderen Abrahams; want God kan zelfs uit
deze steenen Abraham kinderen verwekken’ (Matth. 3:9). Welneen, - zij zijn en
blijven kinderen Abrahams. Het oppervlak der wijde wereld, en dat van Stad en
Ommelanden moet zorgvuldig in hokjes-en-vakjes verdeeld blijven: hier een burger,
en dáár een vreemde. Barbarendom en Israëlietendom moeten in de wereld wél
onderscheiden blijven; de vreemde lucht blijft zelfs hangen in een doodshemd.
Akeldama, akker des bloeds. Jongste en meest verouderde kerkhof. Kerkhof voor
de vreemden, en inmiddels is Paulus al bij Gamaliël aan 't studeeren over Jesaja
28:13, 21, waar staat, dat de Heere met de tong der vreemden zijn eigen volk zal
laten uitschelden, en dat Hij zich als een ‘vreemde’ (een niet-israëliet) zal gedragen
jegens dit volk. En dat Hij een ‘vreemd’ (een barbaarsch) werk zal doen als op den
Scheurberg (Perazim). En over enkele jaren zal Paulus in 1 Cor. 14:21 kommentator
zijn van dien tekst voor de ooren van Corinthe's kerk, diezelfde, aan welke hij vertelt,
dat hetgeen den Joden een aanstoot is, voor den geloovige een kracht Gods is tot
zaligheid...
Natuurlijk hebben Akeldama's architecten de dingen zóó geen oogenblik gezien.
Hun oogen waren gesloten voor de fijne détails, eerst in de profetie van Zacharia pottenbakker, dertig zilverlingen - en daarna óók precies zóó in hun eigen
vreemdsoortigen handel. God schrijft soms van die kinderlijk-duidelijke ‘boeken der
leeken’ - Hij mag dat doen, wij niet - maar zelfs de ziénerszonder-geloof kunnen ze
niet lezen; daarin laat Hij de eertijds blinden, die in Hem gelooven, zien, hoe
volkomen de vervulling is van Jesaja's profetieën, b.v. in 29:9-14. In de barre winters
van zulke verblindingsoordeelen kan God een pottebakkers-plaatje met 30
zilverlingen, als leeke-boekje aan de deur van de tempelconsistoriekamers ophangen;
ze blijven toch de dwazen, die, naar Jes. 29:15, hun plannen voor Jahwe verbergen
willen, en de gelijkenis van den Hemelschen Pottebakker (29:16-17, 45:9, vgl. Rom.
9:20, 21, Jer. 18:1-12) noodig hebben, geen leekeboekje meer, doch volle
Woord-ontsluiting. Doch ze hooren niet, daarom zien ze niet. Het zijn de tijden,
waarin het leekenvolk gaat zien: dan gaat het Pinkster worden - dat is óók naar
Jesaja's woord (29:17-24). Tegen dat de blinden gaan zien op Pinkster, worden de
zienden-van-professie blind - elke Pinksterzegen wordt begeleid door een
akeldama-project der verlatenen van God.
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Zie het voor uw oogen: de leiders - en het zijn toch knáppe kerels - beseffen geen
moment, dat zij, door het bloedgeld van Judas buiten den tempelkorban te houden,
zichzelf hebben geplaatst onder het oordeel van de doorloopende
pottebakkers-profetieën. Maar terwijl de Gamaliëls de Pottebakkers-teksten niet
meer kunnen exegetiseeren, daar begint het te gisten in den geest van één van
Gamaliëls studenten - Paulus heet de jonge man; over enkele weken zal hij de
Pottebakkersteksten kunnen kommentarieeren. Hij zal de stof voor den Galaterbrief
verzamelen, en daarin zeggen, dat die bepaling, volgens welke geld, waar bloed
aan kleefde, niet in den tempel komen mocht, wel een uitvloeisel was van het
levietisch karakter der reinheidswetten, maar dat de tijd der levietische schaduwen
en begrenzingen voorbij was. En voorts zal hij duidelijk maken, dat schaduwachtige
reinheidswetten andere zijn dan de blijvende zedewet. Levietische onreinheid, ook
van bloedgeld, en van dieren, en van menschen, is dan in zichzelf nog géén bewijs
van ethische onreinheid. ‘Levietische’ reinheid of onreinheid zal nog wat anders zijn
dan ‘zedelijke’ reinheid of onreinheid.
Maar voor het oogenblik is Paulus nog student bij Gamaliël, en heeft de
Pinksterklok nog niet geslagen. Het woord is nog aan Israëls tempeldirecteuren.
Dat bloedgeld willen ze niet in den tempel ontvangen. Maar ze willen volstrekt niet
geacht worden, daarmee beweerd te hebben, dat de bloedstorting van den
Nazarener, die door dit geld mogelijk is gemaakt, geen Godgevallig werk zou wezen.
Alleen maar, de tempel wil van tuchtprocedures niet profiteeren. De tempel lust
geen bloedprijs. Hij leeft van de tienden der aanbidders. En zijn tuchtprocedures
worden daaruit bekostigd.
Maar al beroepen zij zich op David, die immers ook geen tempel bouwen mocht
met...bloedhanden, zij waren toch van David ver verwijderd. Davids handen
quadreerden wel geen tempelsteenen, doch Davids hart en mond zong voor den
tempel psalmen, messiaansche psalmen. Doch déze tempel-curatoren hebben met
David wel de bebloede hand, doch niet het messiaansche hart gemeen. De psalmen
van David zijn uit hun geest zóó grondig weggegleden, dat zij recht er tegen in gaan.
Den wáren Auteur der psalmen, Davids grooten Zoon, verkoopen zij voor bloedgeld;
en hun dertig zilverlingen kunnen slechts op een vreemdelingenkerkhof tot rust
komen. Bloed kleeft aan hun handen, doch het is niet dat bloed, hetwelk aan Davids
handen zat, want Davids
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handen zijn gedoopt in bloed van Israëls vijanden, maar hun hand is bevlekt met
het bloed van Davids eigen Zoon.
Akeldama kan dit schandmerk in der eeuwigheid niet uitwisschen. De Joden
schrijven hun Rijks-verraad vergeefs in kerkhof-zand. Want nu zij het Rijk verraden,
kent het Rijk geen ándere ‘vreemden’ meer, dan hen zelf en huns gelijken.
Maar was het geen triumf van God, dat het bloed van Christus ook in Jeruzalem
zichzelf ‘gedachtenis heeft gesticht’? In den woordenschat der arameesche volkstaal
15)
is voor het bloed van Jezus plaats gereserveerd. Toen de officieele
tempeltaalmakende clerus weigerde, van het bloed van Gods offerlam een in ‘den
Nazarener’ geconcretiseerd thema van tempelzangen te doen maken, toen heeft
God in de taal der kleinen, der ongewijden, in de taal van ongeletterden en ‘idioten’
(d.w.z. ‘eenvoudige’, niet mee-tellende menschen’) zooals het Sanhedrin het uitdrukt
(Hand. 4:13), aan het bloed van Jezus gedachtenis gesticht. Akeldama, Akeldama,
d.w.z. akker van bloed, akker van het groote bloed, akker van het ééne bloed, van
't bloed van Jezus.
Zoo komt God ook van dézen kant naar voren met de praeambulen van den
Pinksterzegen. Het bloed van Jezus moge door de ‘heilige’, hebreeuwsche tempeltaal
worden doodgezwegen, maar de volkstaal, het arameesche ‘dialect’, (zooals er
eigenlijk staat), vermeldt het bloed van Jezus te allen dage, en brengt het op de
markt, en sticht het in de daagsche conversatie zijn gedachtenis.
En het bloed van Jezus Christus wil juist naar de conversatie toe; zoo is Gods
pinkstergang. Alle offerbloed blijft voor de tempeltaal motief; maar 't bloed van 't
ware lam komt in het idioom der dagjes-menschen: Akeldama, Akeldama.
Een nederlaag der openbaring? O neen, het is veeleer haar ópgang: als de grooten
weigeren, dan mogen de kleinen komen. Als de tempelheeren zeggen: wij negééren
dit bloed, dan draagt de volkstaal de herinnering eraan verder. Als de ingeborenen
van den huize achter de deur van de consistorieheeren, elkaar bezweren: zwijgt
over dat bloed, verdoezelt het, en bedekt het, en gunt den Nazarener niet de
vervulling van Jobs gebed, dat de aarde zijn bloed niet toe zou dekken (Job 16:18),
dan zullen de vreemdelingen, die door familie of door een paar schamele

15)

G. Bardy, La Question des Langues dans l'Église Ancienne, t. I, Paris 1948, 2-8.
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kennissen naar Akeldama worden gebracht, onder de poort doorgaan, waarop ‘in
menschenschrift’ van Jezus' bloed geschreven is. Meer dan Job is hier: de aarde
dekt zijn bloed niet toe, en zijn jammerklacht wordt niet gesmoord in de isolatiecel,
door priesterhand gebouwd (Job 16:18). Men blijft dit bloed gedenken: akeldama.
De nomenclatuur der spraakmakende gemeente maakt zich vrij van den
taalscheppenden clerus; ze wordt dienstbaar aan den Geest van Pinkster - den
Geest der Woordverbreiding. Reeds is de spraak van Christus' bloed, gespreksthema
voor heel de wereld, overgebracht van het hebreeuwsch naar het arameesch, van
de tempel-taal naar dagjesmenschen-keuvel, van de priesterspraak tot het jargon
van straatslenteraars, van de officieele geleerdheid naar den officieuzen volkshumor,
van Abrahams wettige gloriedragers tot de sprekers in een vreemde taal en de
vrijbuiters van het gemengde ras. De stem van het ééne précieuze bloed, die is
bewaard, en vastgelegd in 't ongeschreven opschrift van het kerkhof Akeldama. Dat
bloed komt in gedachtenis bij dooden én bij levenden, op Akeldama én in 't Heilig
Avondmaal.
En kleinigheden zijn er niet, ter eener noch ter anderer zijde. En toeval is er
evenmin. Straks is er Pinkster-zegen in het talen-wonder; Gods groote werken hoort
men prijzen, niet in de officieele taal van Israëls hymne-zingende priesters, doch in
alledaagschen praat der ‘vreemden’, die handel dreven, en hun zaken deden in de
gemeenspraak van 't ‘profanum vulgus’. In dit kader nu blijkt akeldama niet vergeefs
16)
benoemd; ook hierin laat de God der eeuwen in allegorie zijn gedachten aan ons
zien.
Daarom is Akeldama ook een oordeel over het vleeschelijk Jodendom.
Reeds zagen wij, hoe Israël, door zijn verwerping van den Messias, den weg
opging van ‘de dooden, die hun dooden begraven’. Maar hier is alles nog veel erger.
Hier zijn het de dooden, die de ten leven geroepenen begraven. Nu Israël zijn eigen
Messias verstoot, komt de zaligheid tot de ‘vreemden’. Maar terwijl God aan die
‘vreemden’ de rechten toekent van den Sion, daar zeggen de Joden: laat ons de
vreemden toch vooral klein houden, zelfs in den dood: Akeldama, Akeldama!
Toen heeft de stem van God klaar en doordringend geprofe-

16)

Maar niet als van Origenes, die met het woord ‘vreemden’ en met het begrip ‘begraven zijn
met Christus’, speelt in zijn behandeling van de desbetreffende plaats; vgl. Origenis Adamantii
Operum p. II, Parisiis, 1619, 124.
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teerd. Want - en nu keeren wij naar ons uitgangspunt terug - de historie van Israël,
en van zijn erfrecht, is bij de graven begonnen, en is ook bij de graven geëindigd.
Herinner u Abraham, die een akker kocht voor hoogen prijs, van ‘de zonen Heths’.
Tusschen dien Abraham, die zijn plekje koopt voor zijn doode, én het Sanhedrin, is
een groot en tragisch verschil.
Abraham koopt een graf voor de eigenen, die nog waren onder de vreemden;
maar het Sanhedrin koopt een graf voor de vreemden, die er zijn onder de eigenen.
Abraham koopt een graf, omdat hij het beloofde land wel naar de belofte, doch
nog niet daadwerkelijk in de praktijk bezit; en het Sanhedrin koopt een graf, zéker,
wel onder de pretentie, dat het op het land der vaderen rechten kan doen gelden,
en het ook daadwerkelijk in bezit heeft, maar dan toch zóó, dat God verklaart, dat
het recht van Israël op Kanaän, en zelfs op Akeldama, die paar vierkante meters in
een verschoven hoek, aan dit volk ontnomen wordt, nu het zijn Christus kruisigt.
Eer de werklui beginnen, is het tempelgordijn gescheurd.
Want van Akeldama begint de groote berooving. Van hieruit wordt het Jodendom
te zwerven gezonden over de wijde wereld.
Abraham heeft zijn doodenakker eerlijk gekocht en betaald; maar wanneer het
Sanhedrin zijn doodenakker koopt, is hij door bloedgeld aangeschaft. Het geld, dat
Abraham besteedde voor het eerste stuk grond van het beloofde land, was hem
door God zelf geschonken. Maar het geld, dat het Sanhedrin uitgegeven heeft voor
een vreemdelingen-kerkhof, is eerst aan den tempel ontroofd, en heeft Israëls
‘Eigene’ tot ‘Vijand nummer I’, dat is tot ‘Vreemde nummer I’ helpen verklaren. Toen
Abraham zijn graf kocht, was het zijn geloof, wánt het was Gods belofte, en het was
de messiaansche Geest, die hem, mét zijn doode Sara, en mét zijn komend kroost,
van de vreemden onderscheidde, tot op den dag van Christus toe. En heden koopt
het Sanhedrin zijn akker voor de vreemden; het onderscheidt zich weer nadrukkelijk
van de vreemden; maar de dag van Abraham is vervuld, doch zij zien het niet: zij
willen het niet zien. Daarom is het dit keer niet het geloof, maar het ongeloof, niet
de belofte, maar de valsch uitgelegde wet, en niet de Geest van Christus, maar het
vleesch, dat hier het zegel zet onder de koopacte, die geteekend is in 't sterfjaar
van Jezus Christus. - Abraham hoopte, op hoop tegen hoop, dat hij, die nu nog een
plekje voor zijn doode kóópen moest,
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koopen voor geld, hetgeen hem toch van God reeds was beloofd, eens eigenaar
van 't rijke land zou worden door den zegen. Maar het Sanhedrin hoopt, op hoop
tegen hoop, dat het zich nog onttrekken kan aan het oordeel; dát oordeel, hetwelk
aan de vreemden de rechten waarborgt die Israël zelf veracht heeft.
Zoo is dan Sara, die vorstin, begraven onder de vreemden, door geloof en hoop
en liefde. Maar de knechtelijke Zoon van de vorstelijke Sara, de vrij-makende Zoon
van de vrije moeder Sara, wordt begraven door ongeloof, en in zelfvertering van
den gruwelijken haat tegen Hem. Indien Akeldama er reeds geweest zou zijn, toen
Jezus stierf, men zou dien Zoon van Sara zelfs dáár niet eens neergelegd hebben:
Hij hoorde immers bij de vervlóekten, en bij de goddeloozen wijst men Hem een
plaats toch in zijn dood? Voor Hém is Akeldama nóg te mooi.
Maar daarom is Akeldama, dat de godsspraak over Israëls aanstaanden dood
heeft áfgeleid langs en over de ‘vreemden’, tot ons gekomen, die immers uit de
vreemden zijn. En Akeldama zegt ons: indien gij u niet bekeert, gij zult desgelijks
vergaan. Dat is te zeggen: gij zult dan óók zijn onder hen, die als candidaten voor
het leven, een graf aan anderen wijzen beneden ónzen ‘stand’, - en zie, wij hebben
geen stand meer in der eeuwigheid.
Nu de taxatieprijs van 't bloed van Jezus Christus - die dertig zilverlingen - is
vastgelegd op Akeldama, bij de onreinen, laat ons dan de graven der profeten op
de wijze der Schriftgeleerden nimmer gaan bouwen; want het blijkt, dat de keerzijde
van dat bij uitstek farizeesche werk is: de aanleg van een akeldama. Jeruzalem,
Jeruzalem, gij die steenigt de profeten, gij die hun graven bouwt, en gemeenschap
hebt met hun vervolgers, gij, die profetengraven bouwt aan d' overkant van Akeldama,
maar in dezelfde stad van ‘Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd
is’, - Jeruzalem, Jeruzalem! Wij willen uw graven niet langer bezien, doch naar het
kruis willen wij zien, en Christus volgen die naar Pilatus gaat, en zijn bloed geeft,
opdat het in den dorren akker der wereld wonderen van levendmakende kracht zou
doen aan allen, die vreemden zijn naar de natuur, maar erfgenamen worden door
genade.
En voor het oordeel van Akeldama willen wij vreezen.
Want niet voor niets liggen over de wereld, rechts en links, de kerkhoven verspreid
langs de steden van de burgers, kerkhoven voor de ‘vreemden’. Het zijn de
akeldama's waarop men Joden wegdoet; - en niet-Joden wezen het plekje aan, en
zeiden: dáár,
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daar in dien hoek. Vader Abraham, graf van Sara, wagen Israëls en zijne ruiteren!
Akeldama in Jeruzalem - het einde van Sara's graf, en de aanvangsplaats van
de zwerftochten van den wandelenden Jood. Vloeken van Arabieren en psalmen
der pinkstergemeente en de stage, koppige wind van den Pinksterdag, hebben den
verschoven Jood van zijn ongepleisterde graven opgejaagd.
Want Christus is overal, Hij wandelt ook tusschen de graven der vreemden: Zijn
huisgenooten zijn daaronder; en Sara wacht haar veelheid van kinderen ook uit
Akeldama, straks, in den jongsten dag. Zij weet het wel: dit heeft haar groote Zoon
gedaan, haar Wonderkind, dien zij met moeite gebaard heeft en geschoord.
En overigens: óns kerkhof is de wéreld. Wij hoeven nooit meer ‘uit de stad’ te
gaan naar buiten, noch om den zegen, noch om den vloek te ondergaan, - of wel
17)
te bedienen .
∗

17)

Inzake ‘uit de stad gaan’, zie artikel ‘De Reformatie’ (Goes), over Chrysostomus' preek inzake
het begrip ‘coemeterium’, artikel bij de jaarwisseling 1950/1951.
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Hoofdstuk XIV
Christus niet langer onder Mozes' garanties
En zij gingen niet in het Rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden
worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten.
Johannes 18:28b.
WIE het lijden van Christus verstaan wil, en van den vloek, die over Hem kwam,
iets ‘smaken en proeven’, die moet telkens weer terug naar de reeds meermalen
uitgesproken gedachte, dat men Christus plaatst buiten de sfeer der geprivilegieerden
van de ‘eigen’ wet van Israël, die wet, die de privileges van Gods ‘eigen’ volk als
achtergrond heeft in al haar sancties: zegen voor wie ze aanvaardt, vloek voor wie
ze verwerpt. Men onttrekt Hem elk patrocinium (vgl. bl. 48).
De these van den Christus exlex is in het tweede deel van dit boek reeds
1)
meermalen naar voren getreden .
Voor Annas eerst werd Christus, naar wij zagen, geplaatst buiten den
beschermenden kring van het canonisch recht: de bediende die den Heiland op de
kaak sloeg, deed dat tegen alle rechtsorde in. Om zoo te zeggen, Christus werd
toen geplaatst buiten den kring van het civiele recht, dat binnen de theocratische
gemeenschap gold.
Daarna zagen wij Christus gehoond op ‘den profetenberg’ (bl. 193/4, 199 v.). Wij
vernamen, dat men Hem sloeg en stompte, en dat de leiders van het volk Hem
buiten den kring van Israëls foederaal bepaalde zedelijke wet hebben geworpen;
men heeft Hem daar ‘anhypostatisch’ verklaard (bl. 200). Voor Hem was álles ‘goed
genoeg’. Men kon Hem doen wat men maar wilde; geboden waren niet met het oog
op Hém geschreven. Christus werd geplaatst buiten den lichtkring der foederale
wet, ook die van den dekaloog. En daarin werd bevéstigd, wat Hem voor Annas
overkomen was, n.l. dat Hij geen recht meer had op een beschermde plaats in het
rechtsgebied van Gods verbondsgemeente.

1)

Voor het eerst blz. 47, daarna in volgende hoofdstukken.
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In den hoon, dien men op Hem laadde na het vonnis van het Sanhedrin, werd niet
alleen teruggegrepen naar wat in de eerste voorloopige rechtszitting, in
tegenwoordigheid van Annas, was gebeurd, doch werd ook vooruitgegrepen op wat
nu verder volgt. Men gaat er immers toe over, Christus te plaatsen buiten den
garantiekring van de ceremonieele of schaduwachtige wetten.
Eerst daarin wordt het werk volkomen, en is de profaan-ver-klaring van den
2)
Christus als exlex , althans voor wat zijn eigen volk betreft, uitputtend.
Nu pleegt men vanouds het complex van wetten, dat Israël van zijn God ontving, in
een wel niet onaanvechtbare, en veelszins ruwe, maar toch niet van allen zin
ontbloote indeeling te groepeeren om drieërlei kern of tendenz, en dan te spreken
van: civiele, zedelijke en schaduwachtige wetten. Wij hebben hier de taak niet, deze
indeeling op haar juistheid en praeciesheid in nomenclatuur te toetsen. Feit is, dat
men in deze hoofdonderscheiding een saamvatting beoogt, en ook wel een zekere
ordening onder drie gezichtspunten, van heel den bundel der wetsvoorschriften
waardoor God mede zijn volk leidde op het messiaansche pad.
Voorzoover nu Christus, krachtens den vloek, die op Hem last van wege onze
zonde, door God zelf, en in een valsch gericht door de Sanhedristen, exlex verklaard
wordt, en Hij dus geheel en al buiten de bescherming der wet moet komen te staan,
is zijn lijden en zijn vervloeking tot op heden nog niet voltooid.
Het is immers niet genoeg, dat men Christus buiten de bescherming plaatst van
de burgerlijke of zedelijke wet. De consequentie van deze excommunicatie-daad
moest nog op één bepaald punt getrokken worden: men moest Hem n.l. óók werpen
buiten den privilegiën-cirkel der ‘ceremonieele’ of schaduwachtige wetten, er dit
publiek demonstreeren. Dán eerst zou, voorzoover het aan Israël lag, de vloek
volkomen zijn gemaakt. Dán eerst zouden (vgl. Joh. 5) Mozes en de Profeten, de
wet en de geschriften, héél de legislatieve inhoud van het Oude Verbond, héél de
inspiratie van den Heiligen Geest, gelijk die tot nu toe in het Oude Verbond

2)

Exlex komt ook herhaaldelijk voor als vertaling van het begrip ἄνομος (wettelooze,
mensch-der-zonde) in 2 Thess. 2:1-12. Zoo wordt door Joh. Marckius, Exspectatio Gloriae
Futurae Jesu Christi, Opera t. XXII, Lugd. Bat. 1730, 274, 276, ἄνομος behalve door ‘Illegalis’
ook door ‘Exlex’ weergegeven. De Joden hebben ook wel in dezen zin Christus exlex genoemd,
doch hier wordt het woord tóch in andere betekenis gebruikt.
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zich uitgestort had, opstaan tegen Christus in het gericht, positie tegenover Hem
kiezen, niet vrijsprekend, doch aanklagend, gelijk de Joden hopen. Dán eerst, als
Hij in openbaar conflict zou zijn gedrongen met héél den dienst der schaduwen van
het Oude Verbond, dán eerst zou de Nazarener geheel en al geëxcommuniceerd
zijn door de schatbewaarders van het Oude Verbond. Eerst dáárin en dáárdoor zou
in den naam van alle ‘schaduwen’ het ‘lichaam’ ten volle zijn vervloekt. Dán eerst
3)
zou men, ter protectie van de messiaansche ‘figuren’ Hém hebben uitgeworpen;
4)
die dóór déze ‘figuren’ als haar ‘waarheid’ werd aangewezen. Dán eerst zouden
Mozes, die als middelaar van het Oude Verbond de wet der schaduwen overdroeg
aan Israël, en óók Elia, die de wet der schaduwen aan luie priesters, onwetende
profeten, en onwillige koningen, weer had ingescherpt, plechtig opgeroepen zijn
door Israëls levietische ‘anti-melchizedekisten’, om méde te getuigen in het gericht
tegen den Nazarener. Dán eerst zou door de joodsche natie in onwetendheid, maar
niettemin in ongebroken verantwoordelijkheid, het tegenbeeld zijn opgehangen van
hetgeen Christus overkomen was op den berg der verheerlijking.
Want jawel, daar gaat het om: een tegenbeeld moet Satan vinden van wat geschied
5)
is op den metamorfose-berg .
Op dien berg toch kwamen ter opening van de laatste lijdensperiode Mozes en
Elia, als gezondenen van God, Christus aanzeggen, dat Hij sterven moest in
Jeruzalem. Maar zij treden daar niet op als zijn ‘qategorin’ (aankagers) doch als
‘synegorin’ (mede-sprekers, vóór-sprekers) zoolang Hij althans bereid is, als Borg
te verduren dat God zelf gaat optreden als zijn Qategor. Zoolang Hij bereid is, zijn
6)
God als Qategor van Hem te verduren, en ook niet in gedachten te verwenschen’ ,
zóólang zullen Mozes en Elia Hem daarin gelden als met Hem gelijkgezinden. Sterft
Hij den bitteren dood, dán vervult Hij den zin van het werk van Mozes en Elia; alleen
indien Hij het zou nálaten, zou Hij hen tegenover zich zien treden in het gericht.
Dit alles houdt dus in: met nadruk hebben deze twee ‘getrouwe getuigen’ den
Christus als Gods Getrouwen Getuige erkend te staan, daar waar Hij stond: binnen
den kring der wet. Nadruk-

3)
4)
5)
6)

Vgl. art. 25 der Ned. Geloofsbelijdenis.
Vgl. wederom art. 25 der Ned. Geloofsbelijdenis, en eveneens art. 35.
Zie deel I, bl. 20 v. (berg ‘der verheerlijking’ doorgaans genoemd).
Paraiteisthai, bijbelsch begrip, b.v. Hebr. 12:19, 25.
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kelijk hebben zij Hem in zijn borgtochtelijke qualiteit in den geldigheidskreits der
mozaische wet ingehaald.
Dat is één punt.
Maar het tweede is dit: nu de Christus als Borg wil optreden, en dus met de schuld
der zijnen wil beladen zijn, nu moeten Mozes en Elia tot Hem zeggen: al onze wetten
riepen óm U als Borg, maar juist als met schuld beladen Borg roepen ze nu tégen
U. Ze roepen om Uw uitsluiting uit den beschermingskring der wet, en Uw insluiting
in den kring, dien de vloek der wet zich afteekent: de synagoge der uitgestootenen.
Dus zult Gij moeten boeten; al Uw feesten zal God veranderen in rouw. Onze wetten,
zij werpen u uit, gij hoort buiten den kring der gezegenden en beschermden. In en
door het Sanhedrin zal God u bannen, de God van Mozes en Elia. Gelijk door Pilatus
God zelf den Borg straks overgeeft aan 't kruis, zoo maakt door 't Sanhedrin God
zelf Hem tot een exlex. De ‘lex’ komt in dit woord voor als weldaad; ‘exlex’ beteekent
dan ook niet, dat iemand uit den greep der wet voortaan verblijft, doch dat hij van
haar handreiking verstoken is. De handgreep der wet, die komt tot ieder; haar
handreiking alleen tot wien zij zegent. Met haar heeft alles bij allen samenhang;
maar slechts aan wien zij vrijspreekt gunt zij haar samengang. God zelf is den met
schuld beladen Borg juist in deze zijn hoedanigheid tot vijand geworden. Heeft
Simon Hem verloochend? Ach, dat is tot daaraan toe: Mozes gaat heden Jezus
Christus als Borg bekennen, en dus als man-zijns-vredes, met wien hij brood at,
openlijk prijsgeven: God laat door Mozes Jezus excommuniceeren: is hij geen Borg?
Kunnen wij op een ándere wijze dan deze tezamen met Christus brood eten in zijn
koninkrijk?
Dát is het duister tegenbeeld van het lichtend tafereel op den metamorfoseberg:
het licht was, dat Mozes en Elia Hem erkenden als Borg; het duister, dat zij Hem
erkenden als Borg. Erkenning van Hem als gewilligen ambtsdrager beteekent dan
ook een bewilliging in den vloek, dien Hij op zich geladen heeft.
En dus staan Mozes en Elia zelf daar achter, wanneer bij monde van het Sanhedrin
men Mozes en Elia oproept in het gericht tegen den Nazarener. Zij moeten zich
láten oproepen, ze móeten meedoen: want er moet een aanvulling van hun
boodschap, op den berg destijds tot Hem gericht, geschieden. Dáár luidde die
boodschap: gij zult sterven in Jeruzalem. Doch thans vullen ze de boodschap aan.
Sterven in Jeruzalem, ja; maar dan: buiten de poort, dáárheen verwijst men de
gevloekten. Ze moeten Hem aanzeg-
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gen, dat hun wetskring Hem niet langer kan beschermen; als paria wordt Hij nu
uitgestooten buiten de gemeenschap van den ritus van het evangelie Israëls. Hij is
tot zonde gemaakt, en wordt dus gerekend tot de vijanden van de wet.
Eerst, als dit gebeurd zal zijn, en óók de ‘ceremonieele’ wetten van Jezus van
Nazareth zullen hebben geroepen: ‘onrein, onrein’, - eerst dán zal heel het Oude
Testament, dat om den Borg geroepen heeft, hem ook als ‘tot zonde gemaakten’
Borg bejegenen: d.i. uitwerpen.
Zulks moet Hem heden overkomen: onrein, onreín! God zendt Mozes achter
Satan aan, die al de legislatieven van Jahwe komt mobiliseeren tegen Christus,
voor de excommunicatie. Deze is: den uitgestootene den Satan overgeven. Zóó
bedoelen de Joden het wel niet (bl. 206/7), maar zóó bedoelt Gód het wel. Hij dóet
het ook door hen.
Tientallen schrijvers hebben zich het hoofd gebroken over de chronologische orde
der dingen. Wat is dat, als we lezen, dat de heele vergadering van het Sanhedrin
opstond, maar zorgvuldig er voor waakte, het rechthuis niet te betreden, om niet
verontreinigd te worden, zulks dan weer met het oog op het Paaschfeest? Een
aanvulling van al wat in het voorgaande gezegd is, en ook wel een pijnlijke illustratie
bij het gegeven van den vloek, dien God kwam werpen tegen den Heiland. Maar
verder - hoe staat het met de bizonderheden?
Er is wel beweerd, dat er een tegenstrijdigheid ligt tusschen de berichten van de
andere evangelisten en de boven dit hoofdstuk aangehaalde chronologische notitie
van Johannes. Men meent dan, dat volgens de andere evangelisten het eten van
het pascha reeds voorbij gegaan was in den vroegen morgen van den dag, waarop
de Heiland werd uitgeleverd aan Pilatus, maar dat Johannes het ‘eten van het
pascha’ nog als toekomstig voorstelt: een punt op het officieele feestprogramma,
dat dus nog aan de orde te stellen viel. Johannes immers teekent aan, dat de Joden
niet het praetorium van Pilatus betreden wilden. Waarom niet? Omdat zoo'n betreding
van het huis van een heiden hen ritueel verontreinigen zou. En dat willen zij tot elken
prijs voorkomen, teneinde het pascha met gerust geweten te kunnen eten.
Zou het nu waar zijn, dat de uitdrukking: ‘het pascha eten’, alleen maar zien kan
op het eten van het eigenlijke paaschlam, dán zou inderdaad de chronologische
orde der dingen door
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Johannes ánders zijn voorgesteld dan door de andere evangelisten.
7)
Anderen hebben echter het ingebrachte bezwaar, we gelooven nog altijd: terecht ,
voor niet onoverkomelijk verklaard.
7)

Dr F.W. Grosheide, Komm. op Joh. 18:28 (Bottenburg), meent dat de uitdrukking ‘het Pascha
eten’ slechts op het Paaschlam kan zien, p. 462, noot, vgl. 274, en concludeert dan dat
‘voorzoover wij thans kunnen zien, geen overeenstemming is’ tusschen Matth., Marc., Luc.
en Joh. ‘ten aanzien van Jezus' sterfdatum’. ‘Volgens’ de eerste drie evangelisten ‘is die 15
Nisan, volgens Joh. 14 Nisan’. Men legge hier den nadruk op ‘voorzoover wij thans kunnen
zien’. Er is in de regeling van het Paschen onder Israël nog zeer veel, dat ons niet nauwkeurig
bekend is, weshalve de mogelijkheid bestaat dat we ons vergissen in den indruk van onze
Schriftlezing op dit punt. Uit ‘De Misjna’, deel II, Séder Mo'ed, bewerkt door S. Hammelburg,
Amsterdam, E. Mozes Azn., tractaat Pesachiem (de twee Pascha's, bl. 173) ontleenen we
evenwel enkele bizonderheden die uitzicht openen op het feit, dat we niet met alle factoren
rekening hielden; een datum (14e of 15e Nisan) begint, nadat het donker is geworden’ (173,
vgl. Grosh. 462); in den namiddag van 14 Nisan werd het pascha-offer gebracht. Het vleesch
werd gegeten nadat het volledig donker geworden was, dus op 15 Nisan (173). De moeilijkheid
is evenwel, dat dat eten niet later mocht duren dan tot middernacht (173), en Joh. 18 stelt de
orde zóó: de in vs 28 bedoelde Joden moeten het lam nog eten en het is al ver na middernacht,
vroeg in den morgen. Maar nu kunnen er personen zijn, die op den eigenlijken dag verhinderd
zijn. Geldt dit niet van de ‘Joden’ uit Joh. 18:28? Het subject van Joh. 18:28 zijn volgens
Grosheide ‘wel de mannen, die Jezus gevangen hebben genomen’...misschien ook wel ‘alleen
de ὑπηϱἐται’ (dienaars). Die waren den heelen dag, en zeker den namiddag in touw geweest.
Het paaschlam werd geslacht ‘tusschen de twee avonden’ (Ex. 12:6). Wat is dat? Hammelburg
(201) zegt: het woord
kan beteekenen: zonsondergang, maar dat is op 3 manieren
o

mogelijk: ‘1 als de zon bezig is onder te gaan, haar ondergang tegemoet gaat, d.i. van den
middag af, als ze haar hoogtepunt overschreden heeft; vandaar
= namiddag (Lev. 6:13,
o

Deut. 16:4; 16:6); 2 als de zon is ondergegaan;
= avond. Tusschen de twee avonden
beteekent dus: den geheclen namiddag. Nu werd het pascha-offer geslacht in drie groepen;
wie dus laat aan de beurt kwam, had heel wat werk om op tijd voor middernacht (d.w.z. het
le deel van 15 Nisan) met alles klaar te zijn. Nu moest men (bl. 198) ‘zich aansluiten bij een
Paaschoffergezelschap; dat heette: ‘bij het lam medegeteld worden’ (Ex. 12:4). ‘Dit mag
geschieden tot aan het slachten, dus zoolang het offerlam nog in leven is’. Het is dus mogelijk,
dat men als men 's morgens in touw is tot aan 12 uur (en bij de le groep behoort) zich niet
kan laten meetellen. Dat geeft weer allerlei moeilijkheden. Het tractaat Pesachiem zegt (bl.
199-200): ‘Heeft men het geslacht voor niet-eters (d.w.z. grijsaards, zieken of jonge kinderen,
die geen vereischt minimaal quantum kunnen eten) of voor niet-medegetelden..., dan is het
ongeldig’. ‘Het offer mag uitsluitend door “medegetelden” gegeten worden’; de slachter heeft
uitdrukkelijk gezegd, voor welke personen hij slacht en deze personen zijn tot eten niet in
staat of geen ‘medegetelden’ (198). Wie maakt uit hoeveel onzekerheden hier kunnen
optreden? Bovendien: ‘Heeft men het geslacht voor eters èn voor niet-eters, voor medegetelden
èn voor niet-medegetelden, dan is het geldig’ (199/201).
En dan zijn we nog niet klaar met de casuistiek. ‘Men kan een Pascha-offer slachten “niet
voor zijn [eigen] bestemming”,
, = voor wat niet zijn bestemming is; de slachter
heeft bij het slachten uitdrukkelijk een anderen offernaam uitgesproken; hij heeft b.v. gezegd:
“ik slacht dit als vrede-offer”. Een dergelijke uiting maakt het Pésach-(Pascha-) offer ongeldig,
wanneer ze gedaan wordt door den slachter bij het slachten door den priester, die het bloed
in het bekken opvangt, bij het opvangen, door den priester, die het bloed naar het altaar
brengt, bij het brengen, òf door den priester, die het bloed uit het bekken werpt boven het
voetstuk van het altaar, bij dit sprengen’ (198). Is dus een werkelijk pascha-offer als vredeoffer
aangediend, dan geldt het niet (199). Nog zijn we niet klaar. Ook een pascha-offer [waarvan
men het bloed] heeft opgevangen, weggebracht of gesprengd niet voor zijn [eigen] bestemming,
òf voor eigen èn niet voor eigen bestemming, òf niet voor eigen bestemming èn voor eigen
bestemming, is ongeldig’ (199). Schemert het u? Hier is de verklaring: ‘Terwijl
de positieve beteekenis heeft: voor een andere bestemming, d.i. onder het uitdrukkelijk
uitspreken van een onjuisten offernaam, heeft
den negatieven zin: niet voor een andere
bestemming, d.w.z. terwijl men geen anderen offernaam heeft uitgesproken. Hierbij doet het
er niets toe, of men den juisten offernaam wel of niet heeft uitgesproken, daar dit op de
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Zij wezen er op, dat de uitdrukking ‘het pascha eten’ te gebruiken is ‘in engeren
geldigheid van het offer geen invloed heeft’ (198). Het duizelt u misschien nog, want zonder
kommentaar kan vrijwel niemand den Talmoed lezen en bij den kommentaar duizelt het nóg.
Maar hier is een illustratie van dat ‘niet voor eigen bestemming’: ‘Bijv. de slachter slacht als
Pèsachoffer en de brenger van het bloed spreekt de bestemming tot vredeoffer uit. Of: de
slachter zegt: ik slacht hier tot Pesach- én tot vredeoffer’. - ‘Als het offer door een onjuiste
bestemming ongeldig is geworden, kan men de fout niet herstellen door het uitspreken van
den juisten offernaam’ (198). - Denk even aan de gezinnen van die ‘dienaars’ - hoeveel
‘ongelukken’ kunnen daar gebeurd zijn bij de heerschende onzekerheid, of de huisvader wel
vrij zou zijn op tijd?
En dan komt er nog wat. Als het zóó druk is en zóó onzeker hoe het met vaders ‘dienst-uren’
staat, dan kan het in zoo'n familie wel erg scheef loopen met de voorgeschreven uitzuivering
van ‘chamets’. Onder ‘chamets’ verstaat men ‘al wat van de graansoorten (tarwe, spelt, haver,
gerst, rogge) komt, korrels, zemelen, meel en door vocht is uitgezet en tot rijzing of gisting is
overgegaan, en verder ook spijzen en dranken, die door bewerking van de gerezen of gegiste
graanproducten zijn verkregen, zooals: gewoon brood, of gebak, beschuit, gerstebier, enz.’
Het verbod, ‘chamets’ ‘te eten, te drinken, in bezit te hebben en zelfs eenig voordeel of genot
ervan te hebben,’ ‘begint reeds op den dag vóór het feest met den middag, dus op 14 Nisan
te 12 uur; als voorzorgsmaatregel werd het begin door de geleerden op een vroeger uur in
den voormiddag gesteld’ (172). Dat is al 'n heele besogne, als vader (denk eens aan een
veldwachter bij een ongewone klopjacht, een politie-dienaar bij een plotseling opgedragen
arrestatie met allerlei voorzorg) plotseling opgeroepen is om dienst te doen. Temeer, omdat
nog de contrôle komt! ‘Als de 14e Nisan begonnen is, zoo mogelijk kort nadat het donker is
geworden, stelt men in alle woon- en bergruimten een nauwkeurig onderzoek in naar het
chamets...’ (173). Het is een heele toer, vooral voor een ‘dienaar’ in spoedeischenden dienst
opgeroepen, niet in overtreding te zijn! Want wie het Pascha-offer slacht bij chamets’ (‘terwijl
de slachter of een lid van het bijbehoorend gezelschap chamets in zijn bezit heeft’, die
overtreedt een verbod (Ex. 23:18; 34:25) (201). Daarnaast staat de bepaling: ‘[wie het
Overschrijdingsoffer (d.w.z. pascha-offer) ʿbij Chametsʾ slacht] op het feest, voor zijn
bestemming, is vrij’ (201), d.w.z. een Pèsachoffer, dat op 14 Nisan niet gebracht is, omdat
het gezelschap onrein was, kan òf op 14 Ijar,
, voor hetzelfde doel gebracht
worden, òf op een anderen dag als vredeoffer, ingeval men het hiertoe bestemt (200). Want
een bepaling voor het ‘2e Pascha’ luidt (229): ‘Wie [op 14 Nisan] onrein was of op een verren
weg en het eerste [Overschrijdíngsoffer] niet heeft bereid, moet het tweede bereiden. Wie
zich vergist heeft of in noodtoestand verkeerde en [daardoor] het eerste niet bereid heeft,
moet [ook] het tweede bereiden’. Wat is een verre weg? ‘De manlijke vorm van
kan ook
betrekking hebben op den persoon, die door een oorzaak verwijderd wordt gehouden van de
plaats van offering en die tegen zijn wil buiten het tempelvoorhof moet blijven’ (231) (vgl.
Num. 9:10). Een vrede-offer - maar òp ‘Paschen II’.
Ons dunkt, dat de woorden: òf op 14 Ijar of op een anderen dag’ (zie boven) alle kans openen
op een offer, dat, zij het onder anderen naam, toch als pascha-offer gold, en dat de handeling
van het ‘eten’ (b.v. een dag later) dan wel werd aangemerkt als ‘ook nog het pascha eten’
(denk aan ons: ‘voortgezet avondmaal’ voor de eerst verhinderden). Er kunnen trouwens
gevallen zijn, dat iemand zijn tot Pèsachoffer bestemd lam heeft geruild met een ander stuk,
dat hem in eigendom behoort; hij kan het dan wel niet ook als Pèsachoffer brengen, maar hij
moet het op een lateren dag als vredeoffer brengen (230). - Weer een mogelijkheid voor
menschen, wier dagindeeling in de war geloopen is...
En als men dan nog de bepalingen nagaat omtrent het ‘laten meetellen’ van anderen bij een
Pèsachoffer (224), en op de manipulaties bij het ‘zoekraken’ (234/5, v.), en weet, dat er een
gerecht kan zijn aan den paschamaaltijd, dat het Pèsachoffer vervangt (! 243), ‘dan ziet men
het aantal mogelijkheden voor het woord ‘pascha eten’ zich toch wel ver genoeg uitbreiden.
In X, 7 van het tractaat spreekt Rabbi Akiba in een gebed: opdat wij daar eten van de
[feest]offers en van de Overschrijdings (d.w.z. Pascha-) offers (
). Volgens Hammelburg (247) waren de Pèsachoffers hoofdzaak. En tenslotte: er blijkt
tusschen de rabbijnen verschil te bestaan (249) ten aanzien van de vraag, hoe laat na
middernacht hetgeen van het offer nog over is nog gegeten mag worden, of die resten direct
dan wel pas met het aanbreken van den ochtend onrein worden (!) Bovendien beweert de
één, dat de tora het eten na middernacht verbiedt, terwijl de ander verzekert: wel neen, dat
is maar een voorzorgsmaatregel van de geleerden (249).
Wij beslissen niets uiteraard; staan ook nu weer gereserveerd tegenover het tractaat, maar
gelooven aannemelijk te mogen achten een ruimere aanwending van de gelegenheid om zóó
te eten, dat men het nog kon rangschikken onder de rubriek: pascha eten. Daarmee is niets
anders en niets meer beslist, dan dat een chronologische tegenstrijdigheid tusschen Johannes
en de synoptische evangeliën niet mag worden geconstateerd bewezen te zijn.
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van de eigenlijke viering
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van het pascha zijn geweest, waarbij immers als centrale acte der feestliturgie het
lam gegeten werd, - later werd, zooals uit verscheiden bronnen is af te leiden,
dezélfde terminologie óók aangewend voor daarna volgende feestelijkheden van
Paschen; het program was met de nuttiging van het lam nog lang niet afgewerkt,
en voor menschen die op den eigenlijken dag bezet
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waren of op reis, bestonden aanvullingsbepalingen, die - ook wel op korten termijn
- substituut-handelingen toelieten. Ook voor de volgende feestdagen gold het
voorschrift van inachtneming der levietische reinheid. Wie de feestviering in haar
geheel wilde bijwonen, en met de andere feestgangers afsluiten, moest de ritueele
reinheid streng en voorzichtig bewaren, gedurende al de dagen, die door wet en
gewoonterecht voor het feest waren gereserveerd.
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De eenheid tusschen de onderscheiden chronologische gegevens behoeft dan ook
8)
niet te worden betwist .
Onze gedachten gaan dan ook een anderen kant uit bij de lezing van het verhaal
van de scrupules, die de Joden dwingen halt te houden vóór de trappen van het
rechthuis.
Ziehier het bijtend conflict tusschen den joodschen drang tot veruitwendiging van
den ‘dienst’ der wet, en de messiaansche, Geestelijke vervulling daarvan.
Hoe arm openbaren zich hier de Joden. Zij zijn zóó bang, dat hun met
duizend-en-één menschen-inzettingen (!) belast paaschritueel zal worden
geschonden, dat ze met alle voorzorgsmaatregelen zich verweren tegen het gevaar
van verontreiniging. Die mocht hun eens overkomen, als zij het huis van een heiden
betraden! Dus leiden zij Jezus wel heen naar Pilatus, maar betreden zelf het
praetorium niet, om in hun feestdagen-cyclus niet te worden gemolesteerd door die
menschen-inzettingen.
Goedkoope spotternij zou hier gemakkelijk te vinden tegenstellingen uit kunnen
werken tusschen de uitbundige zonde, die de Joden aandurven éénerzijds, en de
praecisiteit, waarmede zij

8)

Men verstaat de beteekenis van de kwestie. Grosheide, Komm., schrijft nog in 1922 (bl. 305)
niet te willen beweren, dat alle reden om aan te nemen, dat Jezus 15 Nisan stierf en dat dus
de hier (d.w.z. in Matth. 26) bedoelde maaltijd wel het Paaschmaal was, is vervallen.’ Hij is
nog zeer voorzichtig. Maar in 1950 (Komm. Joh.) schrijft hij, 462, dat ‘φαγεῖν τὸ πάσχα’ (het
pascha eten) een uitdrukking is, die ‘slechts op het paaschlam kan zien’. Dit is dan een
argument, dat z.i. den doorslag geeft in de bepaling van waarde dan wel waardeloosheid der
pogingen om de chronologische aanduidingen der vier evangelisten als een eenheid aan te
blijven zien (alsof de evangelisten, zelfs afgezien van alle ‘inspiratie’, op dit voor allen zoo
belangrijke punt niet eenstemmig zouden zijn). Maar als dit argument doorslaggevend is,
waarom geldt het voor den auteur niet in zijn Matth.-kommentaar, waar hij de theorie ‘wél het
paaschlam’ wel niet vervallen verklaart, maar toch meent, dat ‘veel pleit’ voor de theorie: ‘niet
het paaschlam’. Maar in Matth. 26:17 staat toch óók φαγεῖν τὸ πάσχα (vgl. Marc. 14:11, 14;
Luc. 22:7, 8, 11, 13, 15!). Waarom is dit woord ‘pascha eten’ dan hier niet doorslaggevend?
Op den 14en Nisan (die 's avonds begonnen was!) werden de paaschlammeren geslacht
(ϑύειν) en als het avond was begon bij de Joden de nieuwe ‘datum’: 15 Nisan. Op 15 Nisan
viel dus al wat na zonsondergang geschiedde, het pascha-eten, de avondmaalsinstelling,
Gethsemané, de verhooren etc. En de ὑπηϱέται en andere druk-bezette menschen, hadden
hun bepalingen voor noodgevallen, zie ook Greijdanus op Lucas (Komm.) II, 1024 v. Wij
praetendeeren - zie voorgaande noot - geen zekerheid, behalve dan op één punt:
tegenstrijdigheid is niet bewezen; en ϕαγεῖν τὸ πάσχα moet men altijd ‘doorslaggevend’
achten. Vgl. weer Greijdanus, Luc. II, 1033, die, na nog een 2en excurs (1030 v.) concludeert:
geen gegronde reden te betwijfelen, dat 's Heeren laatste maaltijd...de Paaschmaaltijd geweest
is.
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9)

zich en hun dagen en dagelijks weer anders afgemeten ‘uren’ ‘kosjer’ houden,
anderzijds. Wie denkt niet aan Christus' woord over hen, die door
menschen-inzettingen Gods gebod krachteloos maken, d.w.z. verhinderen, zooveel
10)
het aan hen ligt, dat dat goddelijk gebod den doorslag krijgt (Matth. 15:6, Marc.
7:13, vgl. Matth. 15:9, Marc. 7:7, Col. 2:22), en die langs dezen krommen weg in
allen ernst zoover komen, dat ze (naar Matth. 23:24) de mug uitzijgen (uitziften), en
den kemel doorzwelgen? Nooit was zóó scherp het contrast tusschen de uitgezifte
mug en den doorgezwolgen kemel te zien, als op dit oogenblik. Christus wordt in
hoon en smaad en door het gruwelijkste onrecht aan den dood nu overgegeven,
waarmee de gansche zin der wet verloochend en vervloekt is, - maar tegelijk wordt
de door geleerde blinden en stompe parafrasten met duizend zonder den Geest
ingedachte bepalingen overwoekerde en verstikte ‘letter’ van de wet o zoo rigoureus
en précair gehandhaafd.
Toch is dit iets ánders dan ‘kleinzieligheid’. Het Farizeisme loopt ook nu langs de
onverbiddelijke, strenge wegen van zijn eigen consequente logica.
Daar is vooreerst dat lezen van en hángen aan ‘de letter’ met terzijdestelling van
den Geest der profetie; dat hangen aan ‘een

9)

10)

Zie over de ‘uren’, die niet worden afgemeten naar ónzen maatstaf, doch waarvan de lengte
bepaald wordt door de dagelijks veranderende lengte der periode tusschen zonsopgang en
zonsondergang: Hammelburg a.w., 172/3, het ‘uur’ der Misjna is steeds 1/12 van de daglengte.
Duurt de lichtperiode b.v. 16 uur (volgens ons) dan is 2½ ‘uur’ (in de misjna) 2½ × 1/12 × 16
= 3⅓ uur (van ons), p. 239. En weet men dat ‘licht’ óók al avond of nacht beteekenen kan
(175, vgl. 185, 191, 239), omdat ‘men daarbij denkt aan den volgenden tijd van het daglicht,
waarmee hij tot één dag of datum gerekend wordt’ (175), wel, dan moet men al buitengewoon
knap zijn, om alles van die misjna te begrijpen. De ‘dag vóór Sabbath’ (of vóór een feestdag)
kan worden aangeduid als ‘de avond’ van dien sabbath (of feestdag),
, zie noot 7.
‘Akuroun’, het mag niet ‘kuroun’ - ze willen het ‘atethein’, ter zij stellen. ‘Kuroun’ wijst op een
rechtsgeldige, afsluitende officieele handeling. Hetzelfde aan de rechtszaal ontleende woord
ontmoet men bij de rechtsgeldige afsluiting van een testament, bij de officieele onderteekening
onder getuigen (Gal. 3:15 vgl. vs 17); het woord doet dan ook bij Paulus dienst in de teekening
van Gods rechtskrachtig verbond. Behm (Kittel, Wtbch.) typeert dit woord uit 2 Cor. 2:8 als
een term van het kerkrecht-in-wording, en dan ontleend aan de juridische sfeer; en die is hier
niet, zooals sommigen in onklare onderscheiding klagen, in strijd met of vreemd aan de ‘sfeer’
der ‘liefde’; want omgekeerd, Paulus verplicht de liefde in haar procedure tot de in dezen
rechtsterm aangeduide officieele handeling, en wil dat de liefde instee van naar haar bedoeling
en concrete eischen te laten ráden, zich nu maar zoo spoedig mogelijk zal laten ‘kuroun’,
d.w.z. rechtsgeldig laten constateeren in bindende afsluitende en openlijke handelingen van
kerkelijke orde en met bindend kerkrechtsgezag. De Joden hebben dus met hun
‘kerkrecht-bepalingen’ het ‘kuroun’ der messiaansche wet tegengewerkt, en dit officieel.
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woordje’ (wat uitstekend is), maar zonder profetisch inzicht in het Woord (waardoor
alle ‘woordjes’ meteen van hun inhoud beroofd zijn en het hangen dááraan nu een
ramp wordt!). Van alle wetten, die God aan Israël gaf, is Christus de zin geweest,
het doel, de uitkomst, waarheen de wet als paedagoog moest heen-leiden (Gal.
3:24); en van al haar ‘figuren’ (beelden, schaduwen) was Hij de ‘inhoud’, de
‘substantie’, het ‘wezenlijke’, de ‘werkelijkheid’ of ‘waarheid’ (genomen tegenover
‘schijn’), vgl. Ned. Geloofsbel. art. 25 en 35. Niemand heeft ooit den sleutel ter
verklaring van de wet in handen gehad, tenzij wie haar ‘Geestelijk’ (naar den Geest
Gods) verstond, en dus op den Christus duidde. Dien sleutel der wetskennis had
Christus zelf aan de sleuteldragers gereikt, toen Hij zeide: Mozes schreef over mij:
11)
Ik ben het thema van zijn heele boek en de wetgeving zag, als moment in de
openbarings- en heilsgeschiedenis, in welke God, door al de eeuwen den Christus
‘zocht’, en naar Hem wees, op Mij. Maar de Schriftgeleerden hebben den sleutel
der kennis, dien God in handen had gegeven, weggeworpen. Niet maar ‘verloren’,
doch weggenomen (Luc. 11:52). De kennis was de sleutel (voor Gods Rijk): ze
12)
namen kennis weg, en daarmee den sleutel tot de deur . Ze lieten de wet opgaan
in wet, doch ze wás evangelisch. Ze weigerden het beeld van den voor ons armen,
ongewapenden zachtmoedigen Messias, te projecteeren op het doek, dat in de
leerzaal van ‘hun kerk’ gespannen was. En toen ze eenmaal de wet hadden
‘uitgelegd’ buiten het gezicht op Christus Jezus, die met genade komen zou, toen
waren de ‘schaduwen’ losgemaakt van het ‘lichaam’, de typen van den anti-type,
de ceremoniën van den Geest, de figuren van de realiteit, het paaschlam van den
Christus als Lam, als Pascha, de ritueele reinheid van de wedergeboorte, de priesters
van hun Opperpriester, de verbondsgemeenschap Israëls van de
verbondsgemeenschap der nieuwtestamentische bedeeling, het vleesch van
Abraham (zijn natuurlijk vaderschap) van diens gelóóf (zijn geestelijk vaderschap).
Het is déze verdwaalde logica van een verkeerde Schriftaanwending, welke zich
laat kennen in de uitwerping van den Christus, met pijnlijk-preciese handhaving van
de letter der wet. Lach daar niet om: het is de ellende van verkeerd Schriftgebruik.
Zij laten de kinderen Abrahams nog immer in den waan, dat zij

11)
12)

Joh. 5:46, vgl. K. Schilder, Heidelb. Catech., Goes, 1949, II, 306-312, 324, 344, 345.
J. Jeremias in Kittel III, 746/7.
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Gode een dienst doen door geen heidensch voorhof in te komen, waar het gezuurde
deeg zou zijn op den dag der ongezuurde brooden. Ze hadden in zooverre gelijk,
dat ze nóg steeds gekenden waren aan Mozes' wet (die nog niet was afgeschaft).
Maar sprak die wet zelf wel van verontreiniging bij het betreden van een heidensch
13)
huis? Neen - het was alleen maar weer zoo'n vervloekte ‘menschen-inzetting’ .
Dat ze niet weten, dat binnen enkele uren het tempelgordijn gescheurd zal zijn, en
daarmee heel die indeeling van reine en onreine territoria voor goed zal prijsgegeven
zijn, zelfs de voorloopige der wet zelf, neen, dát is hun zonde niet. Maar dat ze er
nooit naar verlangd hebben (hoe kan verlangen de ooren scherpen!), dát was hun
zonde, hun ellende.
Daarom is hier het oordeel der zelfhandhaving. Wie eenmaal aan de ‘substantie’
der wet, aan haar ‘waarheid’, dat is Christus, voorbijgegaan is, en daarmee den
eerst transparanten muur der uiterlijke ‘vormen en ceremoniën’ zwartgeblakerd
heeft met den smook van zijn eigenmachtigen ‘interpretatie-zwendel’, die zal straks
alles er op zetten, om dien door hem zelf berookten muur nóg grauwer te maken,
nóg dichter, nóg steviger, opdat hij in der eeuwigheid niet zou worden afgebroken.
Hij is in dien ijver bijna vermakelijk - want God is vandaag bezig den muur af te
breken - zooals zijn plan was. Maar juist vandaag bouwen zij hem. Ze maken den
muur dikker dan God zelf het doet. Het ‘verbod’ immers van betreding van een
heidensch huis, op straffe van wettische onreinheid, stond in heel de wet nergens
14)
te lezen . Wel was in Deut. 16:4 gezegd, dat de Joden in eigen huis in den
Pascha-tijd gedurende zeven dagen geen zuurdeeg mochten hebben, maar hetgeen
15)
daar verboden wordt, is wat anders dan een huis van een heiden te mijden, omdat
daar zuurdeeg aanwezig was. De bepaling, die door de Joden zoo angstvallig ontzien
wordt, was door Rabbijnen en Schriftgeleerden toegevoegd aan de kanonieke
geschriften: ‘menschen-inzettingen’! Niet de Auteur der wet, doch haar valsche
interpreten, de Rabbijnen, waren voor zulke ‘wetgeving’ verantwoordelijk. - Want
‘waar-

13)
14)
15)

Vgl. Grosheide, Komm. Joh. II, 462, en zie verder hierna.
Zie Strack-Billerbeck, Kommentar zum N.T. aus Talmud und Midrasch, deel II, Excurs zum
Todestag Jesu, D, 2, bl. 838.
Zie over de onderscheiden onreinheids-graden Hammelburg, a.w. 176-180, 186 v., passim.
Aan het woord ‘akuroun’ (zie noot 10) wordt men onophoudelijk herinnerd.
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lijk, ook hier toont de hooge God zich barmhartiger dan de kerkistische Jood. De
Rabbijnen hadden de scheiding, die door God tijdelijk bedoeld was, noodeloos
verscherpt. Nooit had de wet uitdrukkelijk de aanraking met den heiden, of zijn huis,
volstrekt veroordeeld. Alleen de gemeenschapsoefening, het maken van een verbond
met de heidenen, had God verboden. Wanneer de Joden weigeren in Pilatus'
rechthuis te gaan, “opdat zij niet verontreinigd zouden worden” (Joh. 18:28),
16)
openbaren zij zich slechts als erbarmelijke slaven van een despotisch formalisme.’
Wie durft nu deze Joden als muggenzifters afwijzen, en vergeten, dat alle eeuwen
door eenzelfde proces zich voltrekt? Een ‘liturgie’, die zich van het Woord van den
Heer aller liturgen scheidt, vervalt overal noodwendig in het uitspinnen van
menschelijke ‘geboden en voorschriften’; de ‘vormen’ dienen niet meer, maar
17)
vórderen dienst: ‘vormendienst’, zegt men dan. Wie den sleutel, dat is ‘de kennis’ ,
wegneemt, zoo zegt Christus in Luc. 11:52, die kan zelf niet meer de deur
binnengaan, waarvan de kennis de sleutel was, en ook anderen verhindert hij, die
deur in te gaan: hij nam, want hij was hierarchisch-bevoegd, en stond in den roep
der geleerden, den sleutel immers weg? Kijk naar die ‘dienaren’ (!): wat zijn ze
secuur: de geestelijke bonzen, daar komen ze pas vandaan, petje af. Pas op voor
zoo'n heidenhuis! Maar ze leveren Christus af - candidaat voor den vloekdood. Houd
onze portie lamsvleesch kosjer - tot we thuiskomen. Maar het Lam wordt afgeleverd
- Gods Lam: het heet onrein, en zijn vleesch kan niemand eten, zoo decreteeren
ze. Zóó zijn ze geleerd (Joh. 6). O, het oordeel van blindheid, die nog leiden wil...Den
accuraten Jood, die het praetorium vermijdt, overkomt niets anders dan ieder ander,
die den christologischen zin der Schriften niet heeft opgemerkt.
Nog iets valt op. Niet alleen handhaven de Joden zich naar buiten als ‘de’ natie
tegenover het heidendom (door nl. het praetorium, waar de procurator thans verblijf
houdt, te vermijden) maar ook naar binnen, binnen den kring der joodsche gemeente
zelf, dingen groot en klein, priesters en sanhedristen of ‘dienaren’ - 't is immers nog
altijd de vraag, zie blz. 322 v., wie nu precies het subject zijn van Joh. 18:28 - naar
een eerepositie als bevoor-

16)
17)

Dr B. Wielenga, Van Jeruzalem naar Rome, deel I, bl. 456, Kampen, J.H. Kok.
Zie noot 12 bl. 327.
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rechte kaste op het feest. Zelfs indien zij het huis van den heiden betreden hadden,
met gevolg van levietische onreinheid, zou de kans op actieve deelneming aan de
feestviering, voor zoover die nog op het programma stond, hun niet ontnomen zijn;
ze zouden alleen maar hun eerepositie hebben moeten afstaan voor deze
gelegenheid. De feestviering nam heel de week in beslag. Ze hadden nog ‘Paschen’
toen Christus opstond...Welnu, al dien tijd bleef met bizonderen nadruk de zorg voor
levietische reinheid geboden. Iederen dag werden bv. de straten geveegd. Aan een
feestmaal moest de liturgisch reine van den liturgisich onreine goed en deugdelijk
onderscheiden blijven. Op de mooi geveegde straat mochten zij, die liturgisch rein
waren, midden over den weg loopen, maar wie liturgisch onrein was, moest den
buitenkant van de straat houden; hij had te wandelen, om een teekenend woord
van het volk te gebruiken, ‘op de kleine steentjes’ (men vergeve het anachronisme).
Moest men de poort door, dan was er een aparte, hoog gelegen doorgang voor hen,
die in wettischen zin rein waren, maar de anderen, die het niet waren, moesten het
18)
beneden-pad kiezen.
Laat nu eens het subject van Joh. 18:28 ‘de dienaren zijn’ (zij zijn het althans
óók), dan ziet ge ineens den typischen ‘jood’ voor u. O, een plekje aan den ‘mooien’
kant van de tafel; o, een flaneeren kunnen midden op straat; o, een hooge passage
door de poort: wat is religie toch een decoratieve macht! Daar is de
verbizonderingswellust van den joodschen kastegeest; zie hem op den dag van
Christus' dood zich tot het uiterste toe handhaven. Een mooi plekje in de processie,
als van God gekroonden, midden op de heirwegen van de stad, en boven door de
poort, die men voor hen ‘verhoogen moet’, dat is dukaten waard: zoo'n lastig proces
moet de ‘dienaren’ der wet toch niet hun kansje benemen?
Het is op den dag van Christus' dood een verfijnde ironie, waarin de strijd tusschen
vleesch en Geest door de Schrift geteekend wordt. Heeren en knechten zoeken
garantie voor hun passagerecht op straat, in het middengedeelte. Maar ‘óns Pascha’
wordt, als de onreine, goed genoeg geacht voor het besmette huis van den
heidenschen procurator: hij is toch al verloren. De epigonen van Mozes en Aäron
en Salomo, en van al de profeten, vechten om een ‘Ausweis’, een
permit-van-passage dóór de poort, boven

18)

Gustaf Dalman, Orte und Wege Jesu, 3e Auflage, Gütersloh, 1924, 299.
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aan, langs het pad-der-reinen. Maar Christus laten zij werpen buiten de poort, als
den gevloekte. Ja, dat was óók zijn lijden: zijn volk ‘levert Hém af’ vlak vóór de deur
van Pilatus; het houdt zelf zijn handen zuiver van den heiden, en houdt dus vóór
de deur halt. Dat is de positieve uitbeelding van het johanneïsche: de zijnen hebben
Hem niet aangenomen. Terwijl men met vuurroode verf nog eens extra-fel de
demarcatie-, of scheidslijn tusschen het ‘profane’ gebied van het heidendom en het
‘heilig’ domein van Israël ópschildert, en accentueert, wordt Christus óver die grenslijn
gestooten. Geen grenzen-wisscher kon zóó smadelijk Hem bejegenen, als hier
Israëls grenswacht en Chartografische Dienst heeft bestaan. Hoewel alle schaduwen
van de wet óm Hem geroepen hebben, toch wordt Hij, in naam van dien
schaduwendienst, uitgeworpen, en als een misgeboorte, onontvankelijk voor Gods
vruchtbaar volk, uit de gemeenschap van tempel en tempelritus verstooten. Wie
bekommert zich er om of Hij ongeschikt wordt voor een feestmaaltijd? Al zou Pilatus
hem vrijlaten en met een lijfwacht beschermen - aan dit paaschfeest kan hij in geen
geval meer meedoen - dát is tenminste zeker: hij is onrein. Maar de dienaren zijn
rein voor Paschen. Zij schóven hem over de demarcatie-lijn heen.
Maar God wist, dat Hij er over heen ging. De engelenlegioenen, die zich stil
hielden, zagen het ook. Hij deed de oogen dicht en stapte over de demarcatie-lijn.
Want een Borg kán niet zijn handen aftrekken van onreine zaakjes.
Het zijn de ónze immers?
Dus heeft Hij als onze Borg zich laten vervloeken door ál wat wet is, en dat in onze
plaats. Dit vloek-lijden onderging Hij met volkomen scherpte van waarneming, en
in gehoorzaamheid aan den Rechter. De hoog-opgetrokken zichtbare muur van
‘uitwendige’ schaduwen, van ‘vleeschelijke’ figuren, van zelf nog geen substantie
mededeelende teekenen, tegen welken muur de Joden al meer stuttende steenen
hadden gemetseld, wordt nu tóch weer transparant, maar dan alleen voor wie in
dezen prillen morgen in het Woord gelooft. Christus' eigen Licht straalt van binnen
de omheining der ‘onreine’, niet-kosjere zône, naar buiten toe voor de oogen van
ieder, die Hem zichzelf heeft hooren verklaren door zijn Woord: als ‘ons ware Pascha,
dat te slachten was’. De Borg verdraagt het wel, dat men Hem schuift achter het
ijzeren gordijn, waar een orthodoxe Jood wel door kijken, maar
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niet áchter compareeren wil, omdat er besmet heidenvolk wriemelt. Hij verdraagt
het wel, dat men Hem afzondert met barbaren.
Want Hij heeft groote plannen. Straks zal Hij uit den hemel Simon-Petrus een
gezicht doen zien: er komt een laken uit den hemel, waarin ‘reine’ en ‘onreine’ dieren
tegelijkertijd tot spijs zullen geboden worden (Handelingen 10). Daaruit zal blijken,
dat de Borg, die het verdragen heeft, dat men Hem afscheidde mét én met behulp
van de ‘secte’ der barbaren, nu ook barbaren hart en oogen opent, en hen met de
geloovige Joden overplant in een nieuwe gemeenschap, de universeele wereld-kerk,
die oude, nu bevrijde messiaansche menschheid, die alle vleeschelijke
paaschlam-eters tot een - secte maakt. Christus, weggeschoven achter de gordijnen
van een heidenhuis, en in elk geval vér gehouden van de gordijnen van Jeruzalems
tempelhuis, verwerft op 't zelfde oogenblik het recht, de gordijnen van álle
huizen-van-demarcatie te gaan scheuren, van praetorium én tempel; en om allen
‘middel-muur-van-afscheidsel’ te verbreken; en om ook aan barbarenvan-eertijds,
aan onreine paria's, aan verlaten heidenen, de ge meenschap te schenken met den
Messias van de Schriften.
Zoo werd het uur, toen Mozes' wetten Christus uitstootten, van
wereldvernieuwende beteekenis. Sedert dit uur is de groote roep niet langer: scheid
u af van de voorhoven der heidenen, doch: scheid u af van de synnagogen, de
conglomeraties der zonde. Zeker, het oogenblik was dynamisch-schismatiek: Mozes'
wethouders scheidden zich af van Christus. Ze plaatsen hem buiten hun
gemeenschap. Dat die gemeenschap nu verdorren móet, dát is voor niemand een
troost. Maar iets anders kan ons troosten: dat God door de Joden heen dit schisma
zelf heeft voltrokken: hun ten kwade, doch hun, die van Christus zijn, ten goede,
opdat zij bloeien mochten uit den zuiv'ren wortel, dien God heden stelt. Góds eigen
hand heeft Christus buiten het demarcatie-veld der wet gestooten; Gód zélf hield
de Joden terug vóór den drempel van Pilatus' huis, en liet hén halt houden, daar,
waar Hij den Borg beval: loop dóór!, hier is de grens, houd vol - over enkele uren
zal ik die witte steentjes voor Joden en ándere witte steentjes voor heidenen
uitbreken. Vanavond gáát 't gordijn van Bezaleël en Aholiab aan flarden. Houd vol!
Heel de wet moet eischen tegen Jezus Christus, opdat straks heel die wet zou
blijken in te stemmen, als van ouds, met het Evangelie.
Wie Paulus' brief aan de Galaten gelezen heeft, verstaat het wel, waarom de
Joden het rechthuis hebben vermeden, waarin
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zij Christus hebben geworpen: ‘Christus heeft ons verlost van den vloek der wet,
een vloek geworden zijnde voor ons’, en: ‘wanneer de volheid des tijds gekomen
is, heeft God Zijnen Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder
de wet, opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de
aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zoo heeft
God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uwe harten, die roept: Abba, Vader! Zoo
dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt,
zoo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus.’ ‘Staat dan; voor de vrijheid zijt
gij door Christus vrij gemaakt; en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid
bevangen.’ ‘Christus is u ijdel geworden, die door de Wet gerechtvaardigd wilt
worden; gij zijt van de genade vervallen; want wij verwachten door den Geest uit
het geloof, de hoop der rechtvaardigheid; want in Christus Jezus heeft noch
besnijdenis eenige kracht, noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.’
‘Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis eenige kracht, noch voorhuid, maar
een nieuw schepsel. En zoovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over
dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid; - en over het Israël Gods’ (Gal. 3-6).
Zoo dan, laat ons feestvieren in den thans evengoed als Mozes' tempelplein en
tempelkamer en schatkamer door Gód vrijgegeven voorhof der heidenen, en rustig
gaan psalmen-zingen in het praetorium van den jongsten rijkscommissaris - nieuwen
zoon van een allang verdanen Pilatus; op zulk bouwterrein toch, als deze uitkoos,
zijn wij geboren. Zóón plek was voor God goed genoeg, om er ons door Christus'
Geest te doen worden wedergeboren. Laat ons feestvieren in den voormaligen
voorhof der heidenen, want ons Pascha is weliswaar verre zelfs van dien ouden
voorhof geslacht, hetwelk is Christus Jezus, doch het is voor alle wremelende vleesch
geslacht, dat één troost nog maar overhield: Verboden Toegang staat voor den
geloovende nog altijd overal te lezen, behalve op Gods Huis. Hij legt geen mooie
witte demarcatiesteentjes. Het is geslacht, ons Lam, aan dezen kant van den
drempel, die ons van Abrahams diensthuis-klanten scheidt.
O ironie: de Joden zóeken 't diensthuis van farao's en caesaren, om daar om een
vuurpeleton te vragen tegen hun eigen verlosser, zooals die andere jood het wel
had willen doen, voor wien Mozes vluchten moest (Ex. 2:13, 14). Maar inmiddels
praeten-
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deeren ze hun reinheid door het diensthuis ónrein te noemen, en te vermijden.
Nu kunnen, zij geen feest meer houden: het huis, dat zij niet missen willen, is hun
't verboden huis: ‘wie kan zóó ongehinderd feestvieren?
Doch wat óns betreft: wij zijn het diensthuis uitgeleid, en het Vaderhuis is rein.
Zoo dan, laat ons feestvieren, niet in den ouden zuurdeesem, noch in den
zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde brooden der
oprechtheid en der waarheid (1 Cor. 5:8). Want ook ons Pascha is voor ons geslacht
(1 Cor. 5:7).
Het bericht van Christus' excommunicatie door de wet-houders van Mozes wordt
nu het van God geschreven formulier van onze wederopneming door Christus Jezus
onzen Heere. God heeft dat formulier geschreven, en onze als melaatsche, als
onreine gescholden Hoogepriester, Hij heeft met zijn eigen liturgen-stem het ons
gelezen. Hij is de reine Liturg van God in hemelsch heiligdom, waar Hij Zijn
barbarenbuit heeft ingebracht. Een gansch zeer groote heirschare, bij Mozes niet
verworpen. O res mirabilis: die ook van de kleinste liturgische minuskel naar Mozes'
taxis uitgesloten is door een kerkelijk bannissement, die leest als Gods Ambassadeur
ons heden al de formulieren van den ban. God zij gedankt: óók van de
wederopneming. Hij trekt de ééne demarcatielijn, die tusschen den oecumenischen
hemel én...de uit alle hoeken en gaten bezette hel. ∗
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Hoofdstuk XV
Christus onder de garanties van het Trinitarisch Pact
Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: Wat beschuldiging brengt gij tegen
dezen mensch? Zij antwoordden en zeiden tot hem: Indien deze geen
kwaaddoener ware, zoo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben.
Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem, en oordeelt hem naar uwe wet.
De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd, iemand te
dooden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat Hij gezegd had,
beteekenende, hoedanigen dood Hij sterven zoude.
Johannes 18:29-32.
WAT menschen ooit ten kwade denken, keert God ten goede. Jozef én de Meerdere
van Jozef, spreken: gijlieden hebt dit alles mij ten kwade gedacht, doch de Heere
heeft het ten goede gekeerd. Een reden te meer voor Jozef's Meerdere, om tot hen,
die om hun zonden Hem niet naderen durven, troostelijk te spreken: vreest niet,
want ik ben waarlijk in de plaats van God (vgl. Gen. 50:19).
Men voelt, waar wij heen willen: wij doelen op de harmonie, de eenheid van
gedachten, tusschen het voorgaande hoofdstuk en dit tegenwoordige.
In het voorgaande hoofdstuk hebben wij gezien, dat Christus voortaan niet langer
onder Mozes' garanties staat. De kring, die achter Mozes' barrières samengroept,
sluit hem voor eeuwig uit.
Maar tegelijkertijd doet God een ánder werk aan den Borg. ‘Hij staat buiten de
garanties van Mozes’, zeggen de Joden; ‘Hij staat ambtshalve onder Mijn garanties’,
antwoordt God, ‘onder de garanties van het Trinitarisch Pact’. Wie buiten de oude
garanties werpt, die verdoemt; wie in de eeuwenoude en oerfoederale garanties
besloten houdt, die rechtvaardigt. Alzoo heeft God den Zoon in qualiteit van Borg
en Middelaar gerechtvaardigd in 't uur van zijn verbanning. De schaduw van het
kruis valt wel reeds over den Zoon; maar ook daarin wordt Hij openbaar als candi-
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daat voor Gods legitimaties, opdat een ieder, die gelooft, niet verloren ga, maar het
eeuwige leven hebbe in dezen van God beproefd bevonden Borg.
De Nazarener, spreekt nu God, kón in den engen cirkel van de mozaische
garanties niet besloten blijven. Figuren kunnen garanties ontvangen, ze kunnen ze
niet geven aan haar ‘waarheid’ (of werkelijkheid). En Christus is de ‘waarheid’ dier
figuren (art. 25 Ned. Gel. Bel.). Gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, nu ja, in een
woestijn, waar nog geen anderen aanwezig waren dan een verflenste joodsche
natie, alzoo moet de Zoon des menschen verhoogd worden, neen, niet in een
woestijn, noch in een tempelhuis, waar deze al te smalle gemeente hokt, maar voor
het front der wereld, verhoogd aan het kruis, verhoogd boven alle hemelen. Dit heeft
Hij zelf gezegd, beteekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou (Johannes 12:32,
3, vgl. 3:14). Zijn dood was toegezegde ambtspraestatie; en deze stond van
eeuwigheid onder de bescherming van den ‘vrederaad’, dat is het Trinitarisch Pact
tot Onderlinge Garantie ter fine van het te volbrengen, gemeenschappelijk aanvaarde
heilswerk van Vader, Zoon en Geest. Dit Pact wordt nu bezegeld. De historie van
het samentreffen van Joden en Romeinen wordt zóó geschikt, dat het woord vervuld
wordt, ‘beteekenende, hoedanigen van alle eeuwigheid afgesproken dood de Zoon
zou sterven’.
Toen die secure Joden zich zoo voorzichtig opstelden vóór het praetorium van
Pilatus, zonder naar binnen te durven gaan, wist Pilatus al spoedig, waar het om te
doen was. Hij kwam hun tegemoet; de rechter kwam naar de aanklagers toe. Hij
stond niet op zijn stuk, en eischte niet hooghartig, dat maar naar hém toekomen
zou, wie iets van hem wilde. Als goed diplomaat, die zijn instructies kent, sluit hij
zich aan bij de usantie van de koloniale politiek van Rome, dat aan zijn officieele
vertegenwoordigers voorschreef, de fijne puntjes in de religie der overwonnen
volkeren niet noodeloos voorbij te zien. Pilatus is niet te goed, of hij komt naar buiten
toe, en vraagt, wat men nu eigenlijk wil.
Toch was 't een droeve inzet. Pilatus ontziet ‘Mozes’, en respecteert de ‘religie’
van het ‘Jodendom’, - dat is zijn staats-mans-kunst. Maar hij verzuimt te vragen
naar zin en wezen der religie. ‘Mozes’ mag zijn plaatsje in de wereld houden,
voorzoover hij Rome niet te kort doet. Maar voor Hém zal heden geen plaats meer
zijn, die den zin van Mozes kwam ontdekken,
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en den cultus van Mozes uit zijn misvormingen kwam vrijmaken. Dit kost vandaag
Hem 't leven. Een droeve inzet: alle religies ontzien, behalve dan ‘de’ religie. En toch: mieux
vaut la religion, que les religions. Een diepe spreuk, zoolang het enkelvoud niet dat
van een abstractie is.
Maar voor het zóóver met Pilatus kwam, dat hij 't decreet Gods executie gaf, wrong
hij zich eerst in vele bochten.
Aanvankelijk toont hij eenige geneigdheid, om de ‘kwestie’, waarover men hem
interpelleert, terug te wijzen naar het officieele Jodendom zelf. Niet, dat hij zich
onbevoegd verklaart; maar joodsche religie-kwesties ‘liggen’ hem zoo niet. Men
moet eerst de politieke relevantie ervan hem aantoonen. Ook ként de
rijkscommissaris zijn publiek. Men moet maar eens precies aangeven, en dit in
staatsrechtelijk verband, wat het eigenlijke punt van beschuldiging is. Dat is niet
maar een bloot formeele vraag, om den rechtshandel te kunnen openen; want reeds
vóórdat hem gezégd is, wélk bezwaar de Joden inbrengen tegen Jezus, is Pilatus
al geneigd, de zaak naar de Joden terug te wijzen. Neen, als Pilatus naar den tekst
der beschuldiging vraagt, dan is dat, gelijk achteraf blijkt, een poging, om zich van
het geding af te maken.
De Joden echter willen dien kant niet uit. Alles hebben zij er op gezet, dat Jezus
als staatsmisdadiger zal veroordeeld worden. Ook dit publiek kent zijn
rijkscommissaris. Niet voor niets hebben zij in alle vroegte een zitting, met het oog
juist dáárop, belegd. De ochtendzitting van het Sanhedrin (Matth. 27:1, Marc. 15:1a
en Luk. 22:66) wás immers juist daartoe belegd, dat men een weg zou kunnen
vinden, om het in het Sanhedrin uitgesproken doodvonnis zoo tactisch mogelijk
bekrachtigd, gefundeerd en uitgevoerd te krijgen. Men zocht een weg, om den
Nazarener door Pilatus als staatsmisdadiger te kunnen doen veroordeelen. Niet
enkel een conflict met de wet van Mozes, of met de ‘theologie’ van het Jodendom,
willen de Joden als casus belli zien naar voren geschoven. Voor den wagen der
joodsche theologen als zoodanig zou Pilatus zich niet laten spannen; dat begreep
een kind. Trouwens, al zou hij er ook toe te brengen zijn, den aangeklaagde uit te
leveren, om kwesties van joodsche theologie, dan zou toch de verantwoordelijkheid
op de joodsche leiders blijven rusten. En, wie weet hoe het vólk er op zou reageeren,
indien alleen op gezag van zijn geestelijke leiders de Nazarener werd veroordeeld?
Vandaag of morgen zou dat volk licht zeg-
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gen: waarom hebt gij dat gedaan? Volk interpelleert graag. Men kon nooit weten,
hoe de ‘mentaliteit’ der massa zou kunnen omslaan. De Joden vinden het
voorzichtiger, met alle gewenschte Oostersche beleefdheidsvertoon de beslissing
in Pilatus' handen te laten blijven.
Niet zóó maar staan de Joodsche leiders dus klaar, om Pilatus te zeggen, wat de
scherp geformuleerde definitieve conclusie was van de officieele zitting, waarin
Christus was gevonnist. Geconcludeerd was, dat Hij schuldig stond aan blasphémie.
Maar blasphémie is een kerkelijk-theologische kwestie, - en, wat maalt Pilatus om
theologie? En wel valt ze onder de agendapunten van de overheid (‘artikel 36’!),
maar dan toch primair de joodsche? Rome kan wel nagaan, of blasphémie ‘ergens’
‘oproer’ brengt. Als er van samenzwering sprake is, of een óproer dreigt, ja, dan is
1)
het opletten . Maar anders: Rome kan toch niet, los van déze kwestie, in alle
provincies regionale goden-namen en -reputaties positief garandeeren?
Men moet het dus over een ánderen boeg werpen. De arrestant moet voor het
praetorium wegens beleediging van de majesteit, niet zoozeer van God, als wel van
den Keizer worden veroordeeld.
Let nu op hun tactiek: ze geven op Pilatus' vraag geen rechtstreeksch antwoord.
Ook reiken ze geen papier over, waarop Kajáfas' vonnis in overwegingen en
conclusies kort en krachtig is vastgelegd. Ze ontduiken de kwestie nog even. Zij
zeggen: indien deze geen boosdoener was (en blijkbaar bedoelen zij hiermee, dat
hun aangeklaagde boosdoener is zeker óók naar de begrippen van het romeinsche
staatsrecht), dan zouden wij hem tot u niet gebracht hebben. Ze willen zeggen:
onderzoek de zaak wel ter dege, dan zult ge zien, dat hier inderdaad een overtreder
is van die wetten, welke gij als romeinsch zaakgelastigde hebt te beschermen en
te handhaven.
En meteen begint het loven en bieden, dat heel den handel kenmerken zal. Pilatus
vermoedt voetangels en klemmen; hij zegt, dat de Joden zélf - met den vinger wijst
hij naar de heeren - dien delinquent-daar maar moeten aanmerken als een ‘eigen’

1)

F. de Visscher, Les Édits d' Auguste, dècouverts à Cyrène, Louvain 1940, 82: La crainte des
conspirations continuait de hanter l'esprit d' Auguste, et toute affaire de cet ordre demandait
à être traitée avec la plus grande circonspection.
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geval, hen zélf regardeerend, en dan zoo maar moeten komen tot een vonnis in
overeenstemming met hun eigen wet.
Dat is geen ironisch gezegde, waarmee de hooghartige Romein, min of meer
‘treiterend’, die joodsche dribbelaars om zijn stoel wat wilde hoonen, als om hen te
laten voelen: zonder mij kunt gij toch niets beginnen. Neen, hij meent het serieus.
Wát graag wil hij af van de affaire. Rijkscommissarissen hebben wel vaker papieren
bij de hand: Genehmigung, Ausweis, Permit. Geef aan die soms erg hinderlijke
Joden maar een volmacht, om naar hun eigen rechtspraktijk Jezus te vonnissen,
en laat ze dan eventueel het doodvonnis, als hun joodsche wet dat werkelijk vordert
voor zoo'n typisch-joodsch geval-van-overtreding, dan straks ter teekening
voorleggen. Dan kan men verder zien. Pilatus houdt dan het heft in handen voor
de laatste snee, maar de procedure gaat dan buiten hem om: dezen keer geen
praeventieve censuur. Van afstand-doen van zijn officieele bevoegdheid is dus geen
sprake - dit zou hem trouwens duur te staan kunnen komen. Hij wil alleen maar de
langdradige procedure aan het Sanhedrin overlaten; dit college mág het delict
omschrijven en den aard der straf bepalen. Het ratificatierecht blijft dan aan Pilatus,
2)
die den eisch-van-conclusie bekrachtigen moet .
Maar juist zóó'n officieele vergunning is voor de Joden op het oogenblik
allesbehalve begeerlijk. Als ze hun eigen weg mogen gaan, in het nu wel gewettigde
vermoeden, dat de romeinsche macht zich zal bepalen tot het geven van een ‘fiat’
voor een door hen zelfstandig opgebouwd vonnis, dan zou heel hun, in de
ochtendzitting opgestelde, werkprogram, ter zijde gesteld zijn. En dat niet alleen.
Dan zou ook het plan, waarover zij weken lang gebroed hadden, feitelijk als mislukt
te beschouwen zijn. Niet maar van vanmorgen af, maar geruimen tijd reeds hadden
zij het er op toegelegd, dat Jezus met de romeinsche macht in openbaar conflict
gebracht moest worden. Let o.a. maar op Lukas 20:19 en 20. Daar blijkt, dat reeds
lang de joodsche leiders begrepen hadden, uiterst voorzichtig te moeten zijn met
het oog op het volk. De vraag, of Jezus ‘uit God’ was, dan wel uit Satan,

2)

Deze opvatting ondervangt de bezwaren, die sommigen inbrengen tegen een opvatting van
Pilatus' woord als ernstig bedoeld; vermijdt de moeilijk te handhaven oplossing, volgens welke
Pilatus sarcastisch zou gesproken hebben, en klopt ook met het tekstgegeven, inzake den
aard van Christus' terdoodbrenging. Hadden de Joden geheel op eigen verantwoordelijkheid
Jezus moeten vonnissen, dan ware de steeniging besloten, en door Pilatus officieel toegelaten.
Zie hierover dan weer het vervolg van dit hoofdstuk. Vgl. M.J. Lagrange, Le Judaïsme. Paris
1931, 220.
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zou wel eens erg lastig kunnen worden. Daarom ‘namen’ zij toen reeds ‘Hem waar’;
d.w.z. zij lieten spionnen om Hem heen schuifelen, en lieten geheime rapporten
over Hem schrijven. Zou men Hem in Zijn redenen kunnen vangen, zou Hij zich
bloot geven? Dan konden ze Hem zoo aan de heerschappij en de macht van den
stadhouder over leveren: een geval voor Rome!
En zie, nu liet ineens Pilatus' houding hen het gevaar beloopen, dat met één slag
de toeleg van zooveel maanden zou mislukken. Maar dát mag niet. Zoo'n ‘royale’
geste van den romein moge in zich zelf te apprécieeren zijn - ditmaal past ze niet
in de plannen. Dézen populairen, en op diepe ‘volksinstincten’(!) appelleerenden
mensch-uit-Nazareth moeten de Romeinen wegdoen: dan blijft Kajáfas buiten schot.
't Komt meer voor, dat in een bezet gebied de ééne burger den ander liefst door
den bezetter laat ‘liquideeren’.
Dus houden zij het been strak. Met effen gezicht herinneren ze Zijne Excellentie
eraan, dat het hún niet toegestaan is, iemand ter dood te brengen. Ze plaatsen zich,
óók diplomatiek, op het formeele standpunt. En reeds daarmee suggereeren ze den
procurator, dat het hier geen interne Joden-affaire is (in zulke gevallen kon er heel
wat gebeuren ook zonder dat men van de Romeinen last had) doch een zaak, waar
het gezag van Keizer en keizerrijk mee gemoeid is. Deze man, zoo suggereeren
ze nu al, is iemand van wien u zich niet afmaken kunt. Wij tenminste passen wél
3)
op, dat we onze vingers niet aan Caesar's vuren branden .
Loven en bieden, - wringen en wroeten. Casus Judaicus, casus Romanus Religiekwestie, staatskwestie - theologen-ruzie, politiek gevaar - en zoo gaat het
maar heen en weer. De ‘Kanaänieten’ (sjacheraars) over den Heiland met de
weegschaal.
En toch, - - Toch is ook hierin de wijsheid Gods. Want, zoo merkt Johannes op: dit alles is
gebeurd, opdat het woord van Jezus vervuld zou worden, dat Hij gezegd had,
beteekenende, h o e d a n i g e n dood Hij sterven zou.
Hoedanigen dood...
Hier raakt het incident van speelsche menschelijke berekening den vasten bodem
en het wèl geordend plan der goddelijke decreten.

3)

Vgl. Lagrange, a.w., t.a.p. Zie wat met Stefanus gebeuren kon. Maar Paulus' proces verliep
weer heel anders; daarover: F. de Visscher, a.w.
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Vandaar is het, dat aanstonds, in het eerste treffen tusschen de Joden en Pilatus,
de schaduw van het kruis over de hallen van het praetorium valt. God zelf is het,
die de door-werking van de profetie, en het lijden van Christus, en het krakeelen
van Joden en Romeinen, in zúlk een onderling verband plaatst, dat de schaduw
van het kruis valt over deze plaats.
Het ging immers in den raadslag Gods om de bepaalde manier van Christus'
dood.
Neem eens aan, dat Christus gedood zou zijn zonder directe inmenging van de
romeinsche macht.
Dan zou Hij gesteenigd zijn, maar niet gekruisigd.
De steeniging immers was de joodsche vorm van executie; de kruisiging evenwel
de romeinsche.
En nu gaat het in den hemel, bij God, om deze vraag, of onze Borg door steenen
van Mozes' bastaarden dan wel door spijkers van de trawanten van het Beest - dat
thans Rome heet - in den dood zal worden gezonden. Het gaat er over, of Christus'
dood een besloten acte zijn zal binnen de wanden van Mozes' huis, waarin Mozes'
bastaarden opstaan tegen den Interpreet en Vervuller van Mozes, - dán wel: of
Christus' dood hemel en aarde, de heidenen dus meegerekend, zal beroeren. Het
gaat er om, of ‘de koperen slang’ (Joh. 3:14, Num. 21:9, 2 Kon. 18:4, vgl. Joh. 8:28;
12:32) opgericht en ‘verhoogd’ zal worden alleen maar binnen het enge gezichtsveld
van verlepte Joden, dan wel of zij, gelijk zij thans haar tegenbeeld vindt in den Zoon
des menschen, ‘verhoogd’ zal worden aan den horizont van álle tijden, en van álle
volken, en van álle menschen. Of de dood van Jezus zal worden tot stof van een
‘sterk verhaal’ voor de intimi eener secte - de Joden zijn immers secte op hetzelfde
oogenblik, waarop zij hun Koning-Messias dooden, en wij zijn 't meteen, zoodra wij
niet meer katholiek op deze basis heeten willen - dan wel of deze dood een theatron
(schouwspel) wezen zal (1 Cor. 4:9) voor heel de wereld, het universum, Joden en
barbaren. God wil de barbaren in den handel betrokken hebben: alle vleesch moet
den Zoon doorsteken, en over de vraag, of men nu een boetedienst deswege uit
zal roepen (Zach. 12:10-14) zelf beslissen (zie over 1 Cor. 4:9 't voorlaatste
hoofdstuk).
Hier, waar een scharnier te leggen valt aan de deur van Gods rechtshuis, hier
grijpt God rechtstreeks in, en stuurt den infamen handel, die tusschen Pilatus en
zijn lastige sanhedristen op utili-
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teitsgronden gevoerd wordt, huns ondanks naar het van Hem gestelde doel.
Want de Nazarener zal wel sterven, maar - Hij zal alleen op de van Gód gewezen
manier sterven, en als de ‘Menschenzoon’. Hij moet ‘verhoogd’ worden, opdat ieder
Hem kan zien. Zijn kruis moet staan, niet in de donkere schaduw van een joodschen
tempel, of van een rabbijnsch leerhuis, maar onder de open zon van wereld, en
wereld-politiek, op het kruispunt der heirbanen, waar de volkeren samentreffen.
Dit is de zin van 't woord van onzen tekst, wanneer hij zegt, dat Christus' eigen
woord nog moest vervuld worden; zijn woord betreffende de manier, de wijze, van
zijn dood.
Gods Woord ten dezen komt nog dichter naar ons toe, als wij onzen tekst in verband
zetten met wat reeds eerder in het Evangelie ons vermeld is. Er zijn enkele uitspraken
van Christus zelf, welke in dezelfde richting wijzen. Ieder denkt aan Johannes 3:14
en 15: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzoo moet de Zoon
des menschen verhoogd worden; opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve,
maar het eeuwige leven hebbe. Of aan Johannes 12:31a, 32 en 33, waar de Zoon
des menschen zegt: nu is het oordeel dezer wereld; en Ik, zoo wanneer Ik van de
aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot Mij trekken; en dit zeide Hij, beteekenende,
hoedanigen dood Hij sterven zou.
In verband daarmede valt ook licht op Matth. 20:18-19: ziet, wij gaan op naar
Jeruzalem, en de Zoon des menschen zal den Overpriesters en Schriftgeleerden
overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordeelen; en zij zullen Hem
den heidenen overleveren,...en ten derde dage zal Hij weder opstaan (vergelijk
Marc. 10:33-34, Luc. 18:32-33).
Laat deze uitspraken in haar onderling verband staan. (gelijk erkende roeping is
van alle Schrift-getrouwe exegese), dan ziet ge, dat de manier, de wijze, van Christus'
dood geen ‘speling van het lot’, en dat die dood zelf geen incident van
regionaal-historisch belang is, hoogstens als ‘tragisch’ gebeuren dingend naar de
belangstelling van den broad-minded man, die globetrotter op
intellectueelen-schoenen is, maar dat die dood in manier en gang nadrukkelijk
beantwoordt aan den raad van God, en aan de logica der feiten, zooals deze door
de van God bepaalde heilsopenbaring zijn geschikt en geordend. De Menschenzoon
van Daniël 7:13 mócht en kón niet gesteenigd worden door de Joden, binnen de
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grenzen van Mozes' rechtsrayon, want Hij wil verhoogd worden aan het kruis. Hij
wil de wereld aangaan, en onder de ‘Beesten’ - de wéreldmachten - van Daniël 7
verbroken zijn, opdat Hij zóó als Menschenzoon over diezelfde ‘Beesten’ het regiment
zou voeren naar 't goddelijke voornemen.
Verhoogd...
Dat is: Hij moet zijn publicatie hebben. Zijn wéreld-publicatie. Hij moet een
universeel teeken zijn; ‘am schwarzen Brett’, waarop de Antichrist straks schrijven
gaat, moet heden 't vonnis over Hém zijn aangeplakt. Het notulenboek van een
verstervend Sanhedrin is Hem te klein; zijn naam moet, mét zijn proces, in de annalen
van het wereldrijk geschreven staan. Men moet Hem kunnen zien van álle kanten;
Hij wil ‘verhoogd zijn van de aarde’, in een uur van wereld-crisis; want raakt Hij niet
4)
‘een iegelijk’? Zou Hij dan niet naar de heidenen moeten? ‘Verhooging aan het
kruis’, - dat is een zinrijke heilsterm. Deze wijze van spreken geeft eenerzijds
uitdrukking aan het feit, dat wie gekruist is, opgeheven wordt van de aarde, en boven
de hoofden der toeschouwers ten toon gesteld wordt, een ‘schouwspel’ voor de
oogen van een ieder die wil zien; een vrij plastische uitbeelding van déze manier
van sterven is in dat woord ‘verhoogen’ gegeven. Anderzijds gaat deze heilsterm
boven de beeldingskracht van alle plastisch beelden uit; de idee toch van ‘verhooging’
wordt uitgewerkt in theo-logischen zin. De verhooging, de publieke manifestatie,
van den gekruisigden Jezus moge een daad van de menschen zijn, een
oordeels-daad van wie Hem vloeken; doch daarin en daardoor wordt zij tegelijker-tijd
een verhoogingsdaad van God, den God aller werelden: Hij is het óók, en is het
zelfs het eerst, die zijn gekruisten Zoon laat zien aan heel de wereld. Een rekel kan
men ‘in een hoek’ verdoen, maar niet een ‘vorst’, een ‘nagied’. ‘Nagied’ (n-g-d), daar ligt de gedachte van zichtbaar-zijn in opgesloten; ‘nagied’ is steeds: persona
publica. Hem voegt een mors publica: is zijn leven geen stof uitsluitend voor een
plaatselijk nieuwsblad, hoe veel te minder dan zijn in rechte vastgestelde dood?
Gelijk Mozes de koperen slang op een stang verhoogd heeft, juist met het doel, dat
heel de kerk, d.w.z. heel Gods oecumenisch bondsvolk, heel de gemeenschap van
‘in doodsband geknelde’, maar ten leven geroepen huis-familie, die slang zou kunnen
zien; en gelijk die

4)

Vergelijk de geciteerde teksten.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

344
slang van Mozes moet uitblinken (een ‘blinkend teeken’) boven de witte tentjes van
die ten doode gegrepenen, die tot een wereldteeken zijn gesteld, en gelijk die slang
als teeken en zegel van Gods oecumenische beloften zélfs boven de gordijnen van
den tabernakel, waar achter God wel woonde, maar dan in verberging, uit moest
‘blinken’, - zóó moet Jezus Christus vandaag verhoogd worden, en in het openbaar
tentoongesteld (Col. 2:14, 15), voor aller oog publiek tentoongesteld. Want Hij is
teeken van verlossing, die ieder raakt in crisis van dood; een teeken, waar God
heenwijst bóven de desolate woningen van de kinderen des doods, ook bóven den
verdorven en verlaten tempel uit, die ‘nabij de verdwijning is’.
Zoo is dus de verhooging van Christus aan het kruis wel in de eerste plaats een
aanwijzing van de wereld-beteekenis van het kruis. Er is geen steenen tempel,
waarin men God besluiten kan; dus is er ook geen enkele tempelruimte, binnen
welks muren men den Zoon van God, als Hij in menschelijke natuur komt sterven
voor de wereld, besluiten kan. Mozes' rechtskanton verdoet en verstoot den Christus,
zooals wij in ons voorgaand hoofdstuk zagen. Maar dat was eigenlijk zijn eigen
werk: Hij wilde niet sterven in een isolatie-cel, in den sectarischen hoek, waar de
societeit van Mozes, wij bedoelen die van ‘het vleesch’, oud en verouderd, nabij de
verdwijning was. Geen enkele secte-cirkel, geen enkele sector zelfs binnen den
omtrek van den wereldcirkel is er, binnen welks nauwe grenzen men den tweeden
Adam, Publiek Persoon, tot zulken Persoon gesteld in Gods trinitarisch heilspact,
kan verdoen, en in de anonieme diepten van den dood kan doen verdwijnen. Wordt
Hij buiten den cirkel van Mozes' garanties geworpen, dan blijkt Hij juist daarin
verheerlijkt; Hij bereikt daarin zijn eigen doel. Want boven de enge grensgebieden,
die de passer van God of Satan in het verleden heeft afgeteekend, wil Hij voor
eeuwig uitgaan, een teeken voor de gansche wereld. De smalle bedding van Israëls,
door ‘Mozes’ afgeteekend volksbestaan is slechts voor een tijd, d.w.z. tot aan de
komst van den Menschenzoon, bestemd geweest voor het stuwen van den stroom
des heils. Bedoeling Gods was steeds geen andere dan deze: als de Menschenzoon
verschenen is, dan mondt de stroom uit in den oceaan der wereld. Heden is het zoo
ver. Aan de monding van den stroom staan Pilatus en de Joden te twisten: die affaire
gaat de Joden aan, pardon, die affaire gaat de Romeinen aan. O neen, zegt God,
mijn Menschenzoon, die gaat
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de wereld aan: Ik zal Hem kosmisch gaan verhoogen. Israël moest smal blijven.
Rome moest breed worden, opdat Christus, geboren uit Israëls smalle gemeente,
over de wereld van Rome Gods vaan zou planten. Om zijnentwil werd Rome zoo
‘breed’.
Dus leidt deze gedachten-cyclus ons nog hooger op. Nog in andere richting wordt
de eigenaardige terminologie over Christus' ‘verhooging aan het kruis’ uitgewerkt.
Ván de idee van wereld-manifestatie schrijdt de Bijbel n.l. verder, tót de idee van
verhooging boven de áárde in hemelsche heerlijkheid. Heeft Christus in Joh. 3:14
zijn kruis als wereldteeken laten zien, in Joh. 12:32 laat Hij het zien als den aanvang
van zijn blijvende verhooging, want: via crucis, via lucis; de weg der wéreld-resolutie
aangaande zijn dood, is tegelijk zijn weg der wereld-overwinning tot in het leven. In
Joh. 3:14 laat de Messias zichzelf aan ons zien als ‘de koperen slang’, maar dan
in vervulling. Die geconsummeerde koperen slang staat niet in een slopje, aan
rechter- of linkerkant van mijn straatje, maar ze staat hoog opgericht als een
wéreld-teeken aan het einde van mijn horizont. Haar spits reikt tot achter de wolken
- boven de volken.
Wat aan het einde van mijn horizont staat, dat vloeit - om bij het beeld te blijven
- voor mijn waarneming over in den hémel van Gods heerlijkheid. Aan den horizont
raakt, zoover ik zien kan, de aarde den hemel aan. Daar beurt alles, wat boven de
aarde rijst, zijn kruin zóó in den hemel. En zóó komt de Gezondene des Vaders van
Joh. 3:14 naar Joh. 12:32. Dáár staat zijn kruis, voor wie het schouwt in het geloof,
niet alleen, eschatologisch gesproken, aan het uiterste van ‘mijn horizont’, maar
reikt het ook, axiologisch gesproken, als teeken van overwinning tot in den hoogsten
hemel. Het is de aanvang van opstanding, van hemelvaart, van verheffing aan Gods
rechterhand, van wederkomst en oordeel als momenten van wéreld-consummatie.
Dus heeft de hooge God, die de wijzen vangt in hun arglistigheid, dat ‘loven en
bieden’ van voor hun ‘eigen menschen’ bange en hun ‘eigen’ ‘problemen’ ontwijkende
Joden ter eener, en van voorzichtige Romeinen ter anderer zijde, bestuurd naar zijn
vasten wil. God zelf haalt Christus weg uit den van nu af aan voor heilsgaranties al
te engen kring-van-Mozes. Laat de Joden Hem uitwerpen, gelijk wij zagen in het
voorgaande hoofdstuk, - het kón niet anders, want Jezus Christus was al lang
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daartoe verkoren, en gesteld, dat Hij met het expansieve eeuwige evangelie zou
treden tot buiten de enge kazematten van hun mozaïsch recht. De stroom des heils
kon niet worden besloten als een particulier fonteintje van intieme geneugten in
Mozes' heilige hallen. Christus móest den tempel van Mozes uitbreken, en - het
gelaat naar de oecumene gekeerd - aan het uiterste van den wijden horizont van
Mozes' antieke rechtsgebieden gaan staan. Alle demagogen van Israël zeggen:
werpt Hem buiten. God zegt: zijn oogen staren al naar buiten, zijn handen reiken al
over uw barrières heen, zijn hart is aan het uiterste der zee. Hij komt om Mijnen wil
te doen. Al wat die excommunicanten ten kwade denken tot het uiterste van
vernedering toe, dat keert God ten goede; Hij maakt er den aanvang der verhooging
van.
Want dit is het geheim van dezen dag: onder Mozes' garanties staat de Borg niet
meer. Waarom niet? Tenslotte, omdat God Hem had gesteld, juist in zijn
ambt-van-middelaar, onder de garanties van het Trinitarisch Pact. Onder conditie
van: Middelaarsdiénst.
Het Trinitarisch Pact?
Ja. De kerk sprak dikwijls van den ‘vrederaad’, en doelde dan op dien volkomen
intra-goddelijke Bondshandel, waarin de Vader, en de Zoon, en ook de Heilige
Geest, zich aan elkaar verbonden hebben, van eeuwigheid, om alles te doen wat
gedaan zou moeten worden, tot verlossing van de wereld. Zij gaven elkaar de hand,
deze Drie. En zij garandeerden elkaar, dat Elk den Ander voldoening zou geven,
ieder in het zijne, om te doen, in coöperatie, elk voor zich, met beide Anderen, wat
Elk van Hen op zich nam, als eigen aandeel in de verlossingsprocedure. Gelijk elk
Besluit een afspraak is van Drie Personen, en dus een Bondshandel, in de Triniteit,
5)
zoo ook die dusgenaamde Raad des Vredes . In dien Vrederaad nu werd de Zoon
gesteld tot middelaar Gods en der menschen. Niet maar tot middelaar Gods en der
Joden. Dat Hij in dit ambt en voor dezen universeelen ambtsdienst, garanties had,
dat was de inhoud van dit Trinitarisch Pact. Zoo is het loven en bieden van Jood en
Romein een voor hen zelf ongekend gevolg van het beloven en het eischen van 't
Verbond des Vredes, dat Trinitarisch Pact. Loven en bieden - twee deelen van een
vuil contract. Beloven en eischen - twee deelen van elk verbond, zelfs van het
Trinitarisch Pact.

5)

Vgl. K. Schilder, Heidelb. Catechismus II, 637 (register op ‘raad’), Goes 1949.
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Over die kromme marchandage tusschen Joden en Romeinen valt nu hemelsch
licht.
‘Komt tot zijn schijnsel, alle volken; en gij, mijn ziele, bid het aan.’
Want de Joden hebben hun eigen lot bezegeld. Zij drijven Hem, die ‘ons Pascha’
heet, tot buiten het kabinet van Mozes; maar ze leiden Hem huns ondanks, naar de
plaats, waar Hij zijn moet: want Hij wil wezen op den wijden wereld-akker van
Romeinen en van Grieken en van Klein-Aziaten, en van Europeërs, en van
Batavieren, en straks van Soemba en Java en Borneo en elken archipel. Zij brengen
Hem ‘naar het zijne’, want het zijne is voortaan zoo breed als deze wereld. Zij drijven
Hem uit náár zijn ‘profanum’ vulgus? Geloofd zij God, nu is het Hem om óns te doen,
om óns, de zonen der Bataven; want wij zijn dat profanum vulgus; we hebben goed
begrepen, dat de Gebondene Zijn binders leidt. Het gezagsgebied van Pilatus heeft
het ‘gemeene volk’ mét Jezus onder één boog en onder één aspect vereenigd, zulks
echter door den wil des Heeren. Wist gij het niet, dat Hij moest zijn in de deelen
zijner broeders? Hij moest verhoogd worden, zelfs de ‘vergelegenen aan de zee’
zullen zien en verzadigd zijn.
Dit alles was van God. Onze jaartallen-wijsheid, van de lagere school, pleegt te
beginnen met de komst der Batavieren in ons land, en pleegt te vervolgen met de
invasie van de Romeinen, die de Bataven overweldigden. Maar de achtergrond,
óók van deze wel vaderlandsche, maar in den grond kerkformatie-historie, ligt in
het rijk des Geestes; - en niemand kan daarover zuiver spreken, tenzij hij Joh.
18:29-32 heeft verstaan: de Joden brengen hun Vorst uit naar het terrein van
Romeinen...en Bataven. Pilatus' praetorium is knooppunt van de wereld-macht,
gelijk zij, alle eeuwen door, zich zal ont-dekken in alle vormen van het rijk van
wereldsche cultuur en van ongoddelijke wereldeenheid. Het is de startbaan voor
de laatste ronde van het laatste Beest van Daniël 7.
Wie bij dit ‘starting point’ van 't Beest den Menschenzoon (óók van Daniël 7) zóó
gezien heeft, - en dit is toch de lijn der profetie, die Rome bindt aan Babel, en den
Keizer aan den Antichrist, en den stoel van Pilatus aan de volkeren-zee van
Openbaring 13 - die heeft nu óók verstaan dat deze parmantige Joden, die binders
van mijn Heere Jezus, zelf loopen in de touwen van God. Zij brengen den Christus
naar het terrein, waarboven eens de Anti-christ zal rijzen; de Anti-christ, die óók
straks staan zal
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aan het einde van den wereld-horizont, die óók zal zeggen: ik ben de
menschen-zoon, en ik moet verhoogd worden, verhoogd, verhoogd. En die daartoe
zal spreken: ik zal zoo dadelijk in den hemel stijgen, maar ik volbreng dat zónder
kruis en zónder vernedering, en zónder hellevaart in deze mijne kracht!
Nu danken wij U, Heere des hemels en der aarde, dat Gij de Joden hebt
gedwongen, om den Bar-Enoosj (den Menschenzoon van Daniël 7:13) te brengen
naar zijn eigen plaats. Wij danken U, Vader der volkeren, dat Gij de draden van Uw
Pinksterzegen hebt doen loopen over de spoel van dit onwaardig sjacher-spel. Wij
danken U, dat Gij de zending hebt beveiligd, toen Gij de Joden hebt verhinderd,
Pilatus toe te geven, toen hij van Jezus van Nazareth zich wilde ontdoen. Leer ons
voor U beven, Vader, want ieder, die nog heden den Geliefde uitwerpt buiten eigen
kleinen cirkel, brengt Hem op zijn eigen ruime plaats. Hij is te zien slechts als
verhoogde boven álle cirkelsectoren, Hij die daar valt én zit, die daar hángt én tróónt
boven den kloot der aarde. Het oordeel is geen privatissimum, doch het is universeel.
En zóó eerst wordt het zóó persoonlijk als - het leven en als God. En de genade
desgelijks. Wij danken En dan, wij danken óók nog voor iets anders. Licht, licht in dezen krommen handel!
Het licht der hemelvaart van Jezus Christus en van zijn uiterste verhooging, dat
speelt óók reeds door dezen nacht van zonden en van secten heen. Nu Christus
verhoogd moet worden, en nu de wijze van zijn dood, hoezeer ook van den vloek
vervuld, toch een wereld-teeken van dien dood zal maken, een uitschrijding van
den Christus bóven den vicieuzen cirkel der menschelijke machteloosheid uit, nu
is de Heiland groot in messiaansch vermogen. Zie, Hij wordt overgeleverd aan het
‘profane’ heidendom; maar hierin annexeert Hij als Menschenzoon de gansche
schare van Gods uitverkorenen, de schapen, die van Kajáfas' pas gekalkten stal
niet zijn: deze moet Hij ook toebrengen, het wordt één kudde (Joh. 10:16). Hij wordt
hun aller Herder. Met ‘het opperste’ van zijn nu met doornen gekroonde hoofd raakt
Hij den hemel - aan den horizont - nu trekt Hij alle engelen naar zich toe. Hij wordt
verhoogd aan 's Vaders rechterhand, en legt zijn hand op het kroondomein van
ouds: heel den kosmos; dát kan men slechts besturen van den hoogsten troon af.
Uitgestooten zal Hij allen tot zich trekken.
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Uitgestooten - weg van Mozes' centrum. Allen trekken - Hij is het centrum van zijn
eigen rijk. Jesaja, Jesaja, ze binden de getuigenis over Hem toe, maar Hij verzegelt
zijn onderwijzing onder zijn leerlingen. Hij trékt ze, róept ze - uit het niet.
Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk, die van de slang gebeten is, en met den dood
nu worstelt, zou kunnen opzien naar het kruis van Christus, en, niet in een
dusgenaamd wondergeloof, maar doodeenvoudig in geloof, in dien verhoogden
Christus eeuwig leven vinden moge.
Toen de Joden tot Pilatus zeiden: wij mogen hem niet dooden, beslecht gij zijn
zaak maar op het terrein van uw gevestigd wereld-rijk, toen was daarin het
Pinksterfeest gered; en de zending van mijn kerk; en de zegepraal van het Rijk der
hemelen; en de triumf van den Geest over het Beest; en de universeele beteekenis
6)
van den strijd der laatste getuigen , die profeteeren zullen in het geestelijke Sodom
en Egypte; en ook de wederkomst ten oordeel. Want gelijk de bliksem niet besloten
worden kan binnen eenigen cirkel van Mozes of een ander, maar schijnt van Oost
tot West, en vervult den ganschen hemel, alzoo zal ook de toekomst van den Zoon
des menschen zijn. Hij zelf heeft heden láten aanteekenen, met hoedanigen dood
Hij sterven zoude. Zijn dood was geen besogne van een secte, zoomin de bliksem
Gods in handen van een consortium ligt. Al wie den universeelen Menschenzoon
excommuniceert, waaraan zou hij anders vervallen zijn dan aan - de secte? (vgl.
Matth. 24:25-28)
Maar ik geloof een heilige algemeene christelijke kerk. Waarom? Om vele dingen.
Doch ook om dit: hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Ik hoop er aan te denken
Zondagavond, in de kerk. Die is de katholieke, algemeene, christelijke kerk. De
casus van haar Heer, en dus ook van haar zelf, is geen casus Judaicus, en ook
geen casus Romanus, doch de casus catholicus, de casus oecumenicus. Want hij
wás van alle eeuwigheid: de casus trinitaris. Wat menschen ten kwade dachten
(Hem berooven van Mozes' garanties), dat heeft God ten goede gekeerd: Hem als
geconstitueerden Middelaar constitueeren onder de trinitarische garanties. Garanties,
die dáárboven uitgaan, zijn er niet.
∗

6)

Openbaring XI.
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Hoofdstuk XVI
Christus, de vrije Konings-zoon, van rebellie beschuldigd
En zij begonnen Hem te beschuldigen, zeggende: Wij hebben bevonden,
dat deze het volk verkeert, en verbiedt den Keizer schattingen te geven,
zeggende, dat hijzelf Christus de Koning is.
Lukas 23:2.
ZOO móest dan alles daarheen leiden, dat Christus aan het kruis verhoogd zou
worden.
Maar langs hoedanige wegen en gangen leidt nu God Hem tot ‘zoodanigen dood’?
Om daartoe te geraken, heeft God den Zoon des Vrijen Grooten Konings (Matth.
17:25) laten verklaagd worden op den koningsberg, beschuldigd van rebellie en van
revolutionnaire agitatie tegen de van zijn eigen Vader gestelde machten. Hij wordt
tegen den keizer overgesteld. En de keizer heeft spijkers en balken. De keizer
beschermt kroon en bokaal rondom met kruisen. Dus port de Satan den keizer aan,
dat hij een kruis hanteere, omdat het in de city van die oude Davidsstad hard noodig
is: het rommelt er. Dus port de Heere ook den keizer aan, dat hij een kruis hanteere.
Ook nu geldt het weer, dat wel de menschen het doen, en dat het wel menschen
zijn, die Christus slaan met stokken voor rebellenruggen, maar dat het niettemin
toch weer God zelf is, die in en dóór die menschen zijn wil volbrengt.
Volgen wij eerst den redeneergang der menschen.
Wat verzinnen de joodsche machthebbers?
Het ligt in de lijn van al het voorgaande, dat de Joden in hun aanklacht tegen
Christus het element van 't koningschap naar voren brengen. Wel hebben zij, toen
zij als confraters in eigen vergadering bijeen waren, Christus van blasphémie
beschuldigd, en Hem als profeet bespot en gehoond, maar nú doen zij een ander
geluid hooren. Daar was goede reden voor, - op hun stand-
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punt tenminste. Wat zouden de stumpers bij Pilatus bereiken met een aanklacht
wegens blasphémie?
Blasphémie, zeker, dat is voor 'n orthodoxen Jood een érg delict. Maar er is
ditmaal 'n kink in de kabel: blasphémie is een kwaad, tegen den naam van Jahwe
bedreven. Ongelukkigerwijs staat echter die naam van Jahwe slechts op de eerste
tafel van Israëls wet geschreven.
De thema's van die eerste wetstafel, nu ja, die worden gauw genoeg onder invloed
van den algemeenen tolerantie-geest aan de afgoden van elke natie, of, beter
gezegd: aan de afgodendienaars zelf, door de religieuze instructeurs van het
Ministerie van Rede en Eeredienst, een machtig gilde, ‘cadeau gedaan’. Welk volk
heeft niet zoo iets als een ‘eerste’ en een ‘tweede’ tafel? De ‘eerste’ raakt de
‘geëleveerde sfeer’ van de religie; de ‘tweede’ - die zorgt voor ‘de
volksgemeenschap’, en houdt ons dus op den beganen grond. Zóó redeneeren
althans ook wel de politieke gouverneurs-van-de-bezette-gebieden, de afgezanten
van Rome: als men dan maar den ‘beganen grond’ opvat als ‘den onder
1)
keizerlijk-militair bestuur staanden grond’ . Indien de Joden zeggen, dat Jezus
zondigt tegen het derde gebod van de eerste tafel van de wet van Jahwe, dan zal
Pilatus naar hen kwalijk hooren. Het derde gebod gaat immers ‘maar’ over den
naam van Jahwe. Voor dien naam heeft Pilatus zoo geen zorgen. Dat is maar
Joden-theologie.
Maar wat dan? Geen blasphémie; dan soms de profetie?
Ach neen.
Indien zij Christus als profeet, als volksleeraar, naar voren schuiven, en Hem als
zoodanig in staat van beschuldiging stellen, dan zal ook dat op Pilatus weinig indruk
maken. Profeten zijn onschadelijk, zoolang zij de wolken drapeeren. Bovendien,
wie wordt er wijs uit? Wie raakt ooit thuis in die lange lijst van profeten, rabbijnen,
schoolvormers, orthodox-joodsch, liberaaljoodsch, of hellenistisch, rechts- of links
georiënteerd? Voor den staat en het imperium worden zulke lieden pas gevaarlijk,
als zij hun handen leggen aan de gordijnen van konings-paleizen, of van een
tribunaal, en naar ‘sleutelmacht’(!) grijpen. Er bestaat geen politieke catechismus
zonder afdeelingen over de sleutelmacht, en het ‘ius gladii’, het zwaard-recht. Dát
punt is nummer

1)

Zie Lagrange, Judaisme a.w., over het bestuur der procurateurs 220-224 en over de ‘légats
d' Auguste gouverneurs de la Syrie de 27 av. J.-C. à 39 après’, 225, sqq.
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één. Wie dát onaangetast laat, kan veel potjes breken bij de Romeinen. Oók de
beweerde profetie van den Nazarener kan, zoolang maar dát punt buiten geding
blijft, geen acte van beschuldiging vullen. Zoolang men niet meer heeft dan
blasphémie, en on-orthodoxe leer, zal het Sanhedrin, vooral op een feestdag, Pilatus
niet in versnelde actie kunnen brengen.
Men moet de dingen concreter maken, men moet van de eerste naar de tweede
wets-tafel toe. Die regardeert de sleutelmacht. Er is een ‘ius gladii’ voor een geestelijk
zwaard, er is ook een ‘ius gladii’ voor een wereldlijk zwaard. De eerste tafel fundeert
wel die sleutelmacht, en omschrijft ze, maar de tweede regelt ze. Bij die tweede
tafel moet men de zaak aanvatten. De ‘zaak’ van den Nazarener moet ten overstaan
van Pilatus heel ánders worden opgezet, dan voor het Sanhedrin geschied is.
Dus wordt, in plaats van het derde gebod, het vijfde vooropgeschoven door de
sleuteldragers van Jahwe. Het derde gebod spreekt over den Naam des Heeren,
tegen welken Naam de Nazarener heet te hebben gelasterd. Het vijfde gebod
daarentegen handelt over het gezag; dat obligeert ook den Menschenzoon jegens
den Naam(!) van Caesar, de overheid. En ‘overheid’ - dát is een woord, waarnaar
Pilatus luisteren moet, vooral op een feestdag. Vooral, als het joodsche Religieuze
Bestuur ‘zooveel begrip’(!) toont, dat het dat eerste wetswoord van de tweede tafel
('t artikel van de overheid) isoleert van de eerste wetstafel; Pilatus acht zich
overheidspersoon, niet bij de gratie van eenigen ‘Eenigen Wetgever’ aller Joden,
2)
hun God Jahwe , die de wet van Mozes met zijn vinger heet te hebben geschreven,
en die dan ook over geen enkelen naam van eenigen keizer of een anderen
gezaghebber ook maar één letter wil geschreven hebben, tenzij dat eerst de vinger
van Jahwe éigen naam daarbóven geschreven heeft. Neen, Pilatus wil wezen:
overheidspersoon bij de gratie van den theomorfen caesar.
Als daarom het geding van Jezus van Nazareth Pilatus aan zal gaan, dan is geen
profijtelijker middel, om in kort geding Pilatus in actie te krijgen, dan déze
beschuldiging: dat beklaagde opkomt tegen het overheidsgezag, tegen de
souvereiniteit van den keizer aller romeinsche onderdanen.

2)

Lagrange, a.w. 222, noot 3: ‘On n'eût pu en dire autant du Dieu Très-Haut des Juifs ne qui
pouvait être adoré qu' à Jérusalem. La religion juive était donc dans un rang à part, mais enfin
reconnue.
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Toen men eenmaal dát begreep, was de formule gauw gevonden. ‘Deze,’ zoo
zeggen zij, ‘verbiedt den keizer schatting te geven.’ En waarom verbiedt Hij dat?
‘Omdat hij zelf zegt “Christus”, d.w.z. “een Koning” te zijn.’ Leerlingen van dézen
man, die in zijn oog ‘orthodox’ mogen heeten, doceeren ze, zullen nooit zoo iets
kunnen zeggen als...(wat naar wij weten, juist zijn invloedrijkste apostel schreef in:)
‘Rom. 13:1-8’. Pas op: 'n rebéllenleider, een provocateur; pas op: een gevaarlijk
man van ‘de ondergrondsche’. Pas op: geheime wapenen...
Het Sanhedrin schiet met déze insinuatie precies in de roos. In zijn eigen
vergadering hadden als hoofdmotief gegolden: Gods naam en de profetie. Maar nu
het er op aankomt, de messiaansche pretentie in haar pragmatische beteekenis
concreet te maken voor Pilatus' rechtshandel, nu zorgt het Sanhedrin voor twee
andere hoofdmotieven: de naam van den keizer en het koningschap.
De Drager van de hoogste majesteit wordt dus beschuldigd wegens rebellie, die na
Caesar's goddelijk-verklaring ipso facto aan te merken is als principieele
2a)
majesteitsschennis . Hij, die door het hoogste gezag in de wereld uitgezonden is,
wordt als gezagsverbreker aan den wereldlijken rechter overgegeven door zijn eigen
volk. Die tot Simon Petrus zeide: in feite ben Ik de Zoon van den Eenigen Wetgever
en Eigenaar der wereld, en vrij van álle denkbare belasting, maar ik zal toch alle
belasting betalen, opdat ik hun geen aanstoot geve, opdat ik niemand door
wetsverbreking tot wetsbreker helpe maken (Matth. 17:24-27), wordt hier als
organisator van wetsbrekers aangediend, en als de man, die leert, dat men geen
belasting opbrengen moet. Geen tempelbelasting - maar dát regardeert het Sanhedrin
en kan Pilatus niet schelen. Geen Rijksbelasting, - en dát moet Pilatus wél
interesseeren - vooral op een feestdag. Deze pseudo-Messias is staatsgevaarlijk!
‘Hij zegt, dat hij Messias is,’ zoo spreken zij; wij gelooven dat natuurlijk niet - want
Uwe Excellentie verstaat, dat onze Hooge Raad een waren Messias niet zou
arresteeren. Maar déze charlatan? Och, hij zégt het maar te zijn. En - dat involveert,
dat hij zich koning noemt. En nu moet u maar weten, wat u te doen staat, u, die de
3)
vriend van Caesar hebt te wezen .

2a)
3)

F. de Visscher, Les Édits d' Auguste, 1940, 80, 81, 85 v., 186, 188, 190, 209.
Enkele jaren later werd Pilatus door Vitellius naar Rome gestuurd om zich te verantwoorden
wegens grieven van Samaritanen en Joden. Lagrange, a.w. 235. Wanneer begon het te
rommelen? Over vriend-van-Caesar later.
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De haat tegen Jezus van Nazareth speculeert dus zoowel op het machtsbewustzijn
van den romeinschen staat als op de onzekerheid van den romeinschen
staats-beambte, steeds beducht voor eigen positie, en promotie. Dat beteekent:
geen intellectueele feil alleen maar van deze Schrift-bewaarders en sleuteldragers,
doch hun zedelijke dood heeft den Heiland overgeleverd in handen van heidenen.
Hier zijn geen Saulussen, die tegen Jezus woeden, maar dan met hooghouding van
de axiologie der sleutelmachtprivileges, gelijk ze Saulus geleerd is, maar hier zijn
officieele sleuteldragers van Davids huis, die gretig en als gesublimeerde markt-joden
de sleutelmachts-profetieën Israëls uitbalanceeren tegen de politiezorgen der
ambtenaren van het zwaardrecht van Rome. Ze verkoopen zichzelf als sleuteldragers
van Jahwe voor dertig zilverlingen, en aan beide kanten van de kraam denkt men
er geen seconde over, het bloedgeld terug te werpen in een tempelplaats of op een
hoekje van Lithostrotos. Sleutelmacht is geweken voor balanceeringskunst. ‘Een’
Messias wil koning zijn - dus: hij is staatsgevaarlijk! Maar of wij hem zullen áángeven:
ja, dat is ónze zaak. Als wij het doen, dan gaat het u aan, Romein - anders: geen
promotie, en misschien wel ontslag! Joden spélen zélfs met Romeinen.
Zeloten aan het werk? O neen, politici, die weten wat ze doen. Zij blijven, formeel
genoeg, bij hun punt van uitgang: immers in de officieele zitting van het Sanhedrin
was Jezus als gewaande Messias al veroordeeld. Maar vóór Pilatus werken zij dat
gegeven uit in politieke richting. Zij werpen het nu over den politieken boeg: Jezus
is staats-gevaarlijk. En dát is gemeen. Dat is diabolisch. Ze weten zelf beter dan
iemand, dat de ware Messias niet politiek-interesseloos zal mogen zijn, en ze hopen,
dat hij een doodelijk gevaar zál zijn voor Rome. Maar een vonnis over dézen man
is wel wat zilverlingen uit de schatkist van de leer waard.
En nu: de bewijsvoering!
Om te beginnen, slaan zij direct den formeelen toon aan. Zij zeggen tot Pilatus:
wij hebben bevonden, d.w.z. officieel hebben wij na een wetsverhoor geconstateerd,
wij hebben op goede gronden eindelijk in ons vonnis vastgelegd, dat deze mensch
een staatsmisdadiger is.
Dit laatste wordt betoogd op onderscheiden gronden.
Het feit, dat beklaagde zich als Messias, en dus als koning, heeft gepresenteerd,
heeft tweeërlei gevolg gehad: ten eerste,
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dat hij het volk in onrust brengt (‘het volk verkeert’); en ten tweede, dat hij ‘verhindert’,
d.w.z. de menschen er van terughoudt (in den onvoltooid tegenwoordigen tijd,
permanent dus), den keizer schatting te geven. Jezus - zoo klagen ze - staat met
zijn messiaansche pretentie aan de geregelde opbrengst van de belastingen in den
weg. Ze zeggen niet maar, dat hij in het algemeen de menschen ontevreden maakt
over die belasting, maar dat zijn optreden metterdaad een verhindering is bij de
inning der belastingen. Als dát niet helpt, dan helpt niets. De ‘census’, de belasting
is een politieke aangelegenheid van den eersten rang. De belasting had een drieledig
4)
doel: militair, moreel, religieus . Met kwesties-van-recensement (Luc. 2) begint het
evangelie (de beschrijving), met kwesties van census (belasting) eindigt het hier.
Hoe listig - ook voor Pilatus - de val gezet is, blijkt wel uit het zeggen: deze verkeert
het volk; voor het woord ‘volk’ wordt een term gebruikt, waardóór Israël niet als
geestelijke, godsdienstige gemeenschap, ver verheven boven alle andere volken,
wordt aangeduid, doch enkel maar als een staatkundig volksgeheel, dat zijn plaats
inneemt onder ieder ander volk, en onder elke andere natie, waarover Rome den
5)
scepter voert . Tegenover Pilatus' Superieur blijven ze in de houding staan (al
noemen ze hem in hun conclaves ‘Beest’ - nét als Christus' apocalypticus Johannes);
maar voor het oogenblik leven ze zich geheel en al in in de rol van de graag ordelijke
6)
provincie-van-Rome. Zij zijn een nationaal corpus , maar hébben nu eenmaal een
plaats in het imperium. Zij hebben ‘begrip’ voor den status rerum. Maar die-man-daar
(‘iste’!) maakt het volk onrustig; de moeilijkheden bij de inning van belastingen, wel,
die komen van zijn kant; de mooie provincie loopt gevaar, ach ach, onze Heer, de
Keizer...
De smart van Christus moet wel in dit uur bizonder groot geweest zijn. Als het hun
uitkomt, zeggen ze van Hem: een vriend van tollenaren (belastinggaarders in Rome's
dienst, Matth. 9:11, Marc. 2:16, Luc. 5:30, Matth. 11:19, Luc. 7:34). Dat is voor intern
gebruik. Maar nu het vandaag ánders uitkomt, zeggen ze: een leelijke sta-in-den-weg,
Excellentie, voor uw ordelijke tollenaren: let op de ‘ondergrondsche’. Als hij met die
menschen ‘at’,

4)
5)
6)

Lagrange, Over census en recensement, a.w. 208.
Vgl. Nebe, a.w. II, 37, 435.
F. de Visscher, Les Édits, a.w., over ‘corpus’, passim.
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dan was hij een simulant, die aanpapte met 's keizers beambten, maar óm hun het
been te lichten, hun - en den keizer. U kunt het al merken aan de reacties onder
het volk.
Maar niettemin: zóó wilde God. In den krommen menschenhandel voltrekt zich
de raad van God.
Wij gebruikten hierboven de beeldspraak van ‘Christus, verklaagd op den
koningsberg’. Ze slaat terug op de andere, waarin we Hem zeiden te zien staan op
7)
den profetenberg . Het is met Christus' koningschap, gelijk met zijn profetie: Hij is
niet de eerste koning, doch de pleromatische koning Israëls.
Niet de eerste koning: er zijn vóór zijn komst op aarde veel koningen geweest
over het volk van God.
Wél de pleromatische koning: want al waren die anderen ‘vóór Hem’, Hij was hun
8)
allen ‘vóór’ . Hij kón hun allen vóór zijn, hun vóór-komen, omdat al die koningen
waren gequalificeerd als dienaren van Gods theocratisch koningschap, dat in den
Christus zijn pleroma, zijn vervulling kreeg. Hij heeft de wet van het koningsambt in
den van God gestichten messiaanschen Staat, overeenkomstig de statuten van het
Trinitarisch Pact, waarover in ons vorig hoofdstuk is gesproken, in zich zelf geheel
vervuld. Hij heeft het ware wezen, de pure essentie, van 't theocratisch konings-ambt
in zijn Messias-werk in zuiverheid bewaard, en aan dat latente wezen de passende
openbarings-vormen gegeven, zóó getrouw, dat Hij de konings-wet vol-draagt, en
ook volkomen uitdrukt. Wat was en is Hij anders dan executant, voor zijn deel, van
het Trinitarisch Pact? Auteur der Psalmen? Hoofd der koningen? Eersteling der
dienaren-van-Jahwe?
Hierom staat Christus aan de spits en op den top van Israëls koningschap. Hij
staat er bóven op te blinken.
Alleen maar - niemand, die dat ‘blinken’ ziet met vleeschelijke oogen.
Want het behoort tot Christus' lijden en gehoorzaamheid, dat het hoogtepunt,
zooals de taal der engelen het zou noemen, een dieptepunt is in de aanschouwing
van de menschen, die niet gelooven.
Het koningschap toch is voor wie slechts zien kan wat ‘voor

7)
8)

Vgl. hoofdstuk IX: Christus, Gods profeet, als mislukte waarzegger gehoond, en daarin bl.
194, v.
Joh. 1:15, 30: ἔμπϱοσϑεν vgl. Gen. 48:20: ἔϑηϰε τὸν ᾽Εφϱαιμ ἔμπϱοσϑεν τοῦ Μανασσῆ. Vgl.
W. Bauer, Wtbch. op ἔμπϱ. en op ὀπίσω.
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oogen’ is, een ambt ‘met uiterlijk gelaat’. De koning is voor hem de man, ‘dien men
van verre zien kan’; één der hebreeuwsche namen voor den koning legt op dat
9)
uiterlijk-voor-oogen-zijn zelfs vollen nadruk .
Maar onder Israël, het openbaringsvolk, heeft God, de Souverein van alle
koningen, ándere dingen, en hoogere, en ‘met de zaligheid gevoegd’, gesproken
over den koning en zijn ambt. Want in den messiaansch-theocratischen staat, ligt
de quintessence van den eigenlijken dienst van den koning juist in dat, wat niet ‘voor
oogen’ is. Die uiterlijke glorie - een kroon, een troon, een diadeem, een paleis, een
groot getal - die uiterlijke glorie, is de voor een tijd onontbeerlijke bolster slechts:
hulpmiddel, werk-orgaan, maar figuur en schaduw tevens. Maar het geloofsmysterie
luidt: Messias komt om te dienen; God maakt den koning type van Messias; diénst
is het ware wezen, de in den bolster opgesloten vrucht, de ‘waarheid’ (blz. 319, 327)
dier ‘figuren’.
Vandaar ook, dat de geschiedenis van Israëls koningschap, en van het huis van
David in 't bizonder, niet goed geschreven worden kan, zonder een vooropgesteld
in rekening brengen juist van déze dingen. Gaapt men een koning aan met oogen
van ‘het vleesch’, dan geldt die koning slechts als uitgelezene, die gracieus is, rijk,
en zwaargewapend. Maar plaatst men hem in 't licht van 't theocratisch woord en
werk-program, dan is men ontzet over den uitverkoren koning, vooral over den
éénen Verkoren Koning Gods, den Messias: de uitverkoren koning is dan de
zwaar-beladene (hij komt niet om gediend te worden, doch om te dienen); de
benauwde onder de benauwden; de arme en ongewapende, van wien de profeet
10)
Zacharia heeft gezegd ‘zeer heerelijke dingen’, dat is: zeer armelijke dingen .
Met andere woorden: moet ‘het vleesch’ een epos dichten van den boven allen
verkoren Koning op ‘den koningsberg’, dan laat het in zwaren cadans zijn
oorlogsverzen ronken, en de oorlog is dan een vechtpartij met ‘wagens, paarden,
helden’. Het vleesch, die valsche zanger van-en-voor-het-volk, ontwérpt dan het
beeld van een koning, die zijn armée vooropgaat, die als hun archeeg vóór het front
van zijn bij duizenden getelde krijgslieden schrijdt, die op de hoogte staat van
wereld-lijke grootheid. ‘Emprosthen egeneto’, hij is hun allen vóór-geweest, dat is
dán alleen te plaatsen in den epiloog van 's konings biografie. Maar Johannes

9)
10)

‘Nagîd, stam n-g-d, vgl. hierboven bl. 343 en passim.
Vgl. het eerste deel: Christus aan den ingang van zijn lijden, registers.
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zet het ‘emprosthen egeneto’, hij is hun allen vóór-gekomen, in den proloog: die
man weet ook van ‘geest en waarheid’ (1:1-14), en niet alleen van ‘vleesch en
figuren’ (Joh. 4). De ‘koningsberg’ is in de oden van ‘het vleesch’ ontwerp van
‘aardsche’ dimensie en mensuur. Maar omgekeerd: zoovaak de Geest zijn psalmen
gaat zingen over den Hoogsten Koning, staande op den berg van alle koningen te
zaam, dan wordt de groote verborgenheid geopenbaard, en luidt de klok anders;
nl. dat de Koning der geconsummeerde konings-kracht op zijn theocratisch
hoogtepunt slechts komen kan, indien Hij op hetzelfde oogenblik in 't dieptepunt
kan treden, indien Hij 't kán en wil: het diepte-punt naar wereldlijke visie. Arm,
ongewapend, dienaar, zwaarbeladene. Niet, dat de Koning daarbij blijven zal: want
van nu aan, - van dat dieptepunt aan - zal men Hem zien - wij hoorden dat reeds
11)
zeggen - in zijn kracht, en zal Hij die kracht ook naar buiten openbaren in werken
van gewéld, van onweerstaanbaarheid. Doch eerst moet Hij den last van 't in het
Trinitarisch Pact Hem opgelegde koningschap in 't diepe dal der uiterste verbrijzeling
verdragen; vandáár eerst begint Hém zijn victorie. Het hoogtepunt - dat is het
dieptepunt, o ja, daar zijn ze weer: de ‘ergernis’, de ‘dwaasheid’ (1 Cor. 2).
Het loopt er dus maar over, of dat lijden, die ont-kleeding, die ontwapening van
den Koning in de diepte wordt erkend als zijn pleroma, ja dan neen.
Wie den openbarings-kánon in dezen heeft aanvaard - die weet, dat de
pleromatische Vorst van Israël zijn hoogtepunt zal hebben daar, waar de wereld
zegt: hij ligt geworpen in het dal der uiterste vernedering.
Maar wie hem niet aanvaardt, die reserveert een plaats in het diepe dal van
slavernij en van ontblooting en berooving alleen maar voor de slaven, en wijst zoo'n
slaaf een graf voorts aan den anderen kant van de helden-vorsten uit het rijk van
David. En inmiddels smelt hij het ijzer voor den krijgswagen, en het goud voor den
diadeem, van zijn, d.i. van den door hém en niet door God verkoren vorst.
Nu hebben al de eeuwen door deze twee lijnen elkaar gekruist.
Van de dagen van David af tot op die van Davids Zoon toe heeft de één het
hoogtepunt, het top-punt van den pleromatischen

11)

Deel II, blz. 161, v.
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Davidide gezocht, daar, waar ‘de wereld’ een hoogtepunt kan zien en kennen. Dat
is de eerste lijn. Maar de ander zoekt het in de diepte van den dienst, de óvergave,
omdat de Geest die overgave, programmapunt in Gods Trinitarisch Pact, noemt:
verheerlijking. Dat is de tweede lijn (let op ‘verheerlijken’ in het N.T.).
De eerste lijn volgt Saul; autonoom wil hij wezen nu gaat hij 't bloed drinken van
Gods trouwe priesters, en spiesen werpen tegen den van God door Woord
geroepene; spiesen of scheldwoorden. Diezelfde eerste lijn - de lijn des vleesches
- volgde ook nog wel David, toen hij zijn volk, als ware dat soldatenproducent instêe
van schaapskudde, wou tellen: hij ging zich meten met de vorsten van het wereldsche
statuut en van een wereldsche statuur; hij ging zich ‘meten’, en dus vergelijken,
d.w.z. hij zag zich als principieel-gelijke, met de ‘concurrente’ sultans; hij mat met
wereldlijken maatstaf: zóóveel soldaten, zóóveel wagens, zóóveel arsenalen, zóóveel
onderdanen. Diezelfde eerste lijn volgden daarna allen, in en buiten Davids huis,
die Israëls koningskroon opgewogen hebben, naar het goud-volume, tegen andere
koningskronen van de aziatische ‘groot-machten’ hunner dagen. Zij allen hebben
Israël, Gods bruid, geschonden met hun oogen, en den theocratischen koning, reeds
als ‘figuur’, gedegradeerd; deze moest een ‘vriend’ (Joh. 3:29) zijn van den
Bruidegom der bruid, een vriend dus van den Heere zelf; een vriend, die ál zijn eer
stelt hierin, dat de Bruidegom de bruid heeft en de vriend eerbiedig kan terugtreden:
gekomen, immers, om te dienen en niet om gediend te worden? Maar de vriend
van den Bruidegom wordt zóó diens ‘vijand’: hij rooft de bruid voor zich, nadat hij
12)
haar geschonden heeft .
Maar die tweede lijn, de alleen-goede, de lijn des Geestes en der heils- en
openbarings-geschiedenis, die is gevolgd door Samuël en de profeten; en ook door
David, zoo vaak hij psalmen zingt van den Koning der eere, die in de wereld komt,
arm, en nochtans van genade vol, door David, als hij tranen schreit op Ornans
dorschvloer, en als hij nooit meer offeren wil, tenzij het offer dienst is van hemzelf.
In dit oogenblik van duisterste ellende snijden die beide lijnen elkander. En Jezus
Christus staat in 't snijpunt van die wegen, en moet zijn weg bewaren, rein ten einde
toe. Wentel Uw koningsweg op den Heere, Christus, en vraag vandaag niet, of ‘Hij
het

12)

Vgl. voor deze beeldspraak Joh. 3:29, en let op de bruiloftsgewoonten, b.v. in Matth. 25:1-14.
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13)

maken zal’ , geloof dit alleenlijk. En houd den God van het Trinitarisch Pact voor
den Getrouwe: zoo houdt gij 't Pact voor vast en bondig.
Misschien zegt iemand: maar dit was reeds eerder zoo. Het is tch in deze zelfde
lijdensweek reeds eerder zóó ver gekomen, dat de lijn des vleesches en die des
Geestes, ook waar zij het koningschap ontwerpen en lastbrieven daardoor schrijven,
elkaar ontmoetten in vijandigheid.
14)
Dit is volkomen juist; wij spraken er reeds over . Het conflict was in al zijn scherpte
openbaar geworden bij den koninklijken intocht van Christus in Jeruzalem.
Alleen maar: toen en nu zijn niet gelijk.
Toen was het Christus zelf, die het initiatief mocht nemen, en die met eigen Schriften Pact-getrouwe verkondiging der boodschap van den waren
Koning-van-zachtmoedigheid mocht evangeliseeren onder zijn verdwaasde volk.
Maar heden is het de gebonden Borg, terecht staande voor de overheid. Het vrije
woord is nu ontnomen aan den ‘vrijen’ Zoon des Konings (Matth. 17).
Neen, toen en nu zijn niet gelijk.
Toen was het Christus zelf, die 't kluwen kon en moest ontwarren, het kluwen der
gedachten van dat ‘vleeschelijke’ volk. Had Hij tóen het niet gedaan, toen hij 't nog
kón, d.w.z. toen Hij nog vrij spreken en handelen mocht, dan zou Hij zelf de
verantwoordelijkheid hebben moeten dragen voor de zelfhandhaving van de haeresie,
die heden Hem aan 't kruishout hangt.
Maar heden legt God het vuur Hem nader aan de schenen: Hij ziet de verwarring
in dat kluwen der dwaze gedachten van al die menschen, Hij mag het niet in doffe
vermoeienis des geestes laten voor wat het is, maar moet straks voor Pilatus, actief
in zijn gehoorzaamheid, in 't spreken over zijn koningschap, de schriftuurlijke lijn
weer trekken. Wat is meer obligatoir dan het Trinitarisch Pact? Doch zulk
evenwichtig-teleiótisch handelen zal ambtelijk hebben te wezen; geen
reactie-verschijnsel op 't feit, dat het kluwen Hem omstrikt houdt, en Hij ten offer
valt, in de botsing van Geest en vleesch, die elk het koningschap uitbeelden op een
eigen wijs. Neen - het zal dáád moeten wezen, het profeteerend richten. Tot in het
eindmoment - - -

13)
14)

Vgl. Psalm 37:5.
Zie het eerste deel, het hoofdstuk: Christus ingehaald en misduid.
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Ja, Meester, het is zwáár klimmen op den berg der koningen van 't theocratische
rijk. Gij ligt zóó diep in 't dal der nederheid verstooten, dat Gij thans zelfs van Uw
recht-van-initiatief afstand moet doen, alsof niet dat bij uitstek des konings glorie
was. Is dat u vreemd? Maar wat dan als gij in al die jaren voorheen belasting hebt
betaald? Ook dát was verberging - verberging van uw glorie als 's Konings vrije
Zoon. Het lijden wordt nu vandaag verdiept - wijl men 's Konings Eersten Zoon
rebellenleider scheldt. Weet Gij het nog wel, Meester, hoe zalig het voor U was, Uw
recht-van-initiatief te gebruiken, toen Gij - 't is nog maar kort geleden, een luttel
aantal dagen slechts - toen Gij de kranken tot U komen liet en met de paupers van
Jeruzalem Uw koningsfeest - het feest der armoe en van den ongewapenden
15)
vorst-van-vrede - hebt gevierd? Weet Gij het nog? Maar hoe zoudt Gij het kúnnen
vergeten zijn, Gij ál-gedenker! Proef dan nu, en smaak op den top van den berg
van Israëls koningen, hoe bitter het is, in het dal der onderdanigheid en uiterste
gebondenheid, tot in het spreken toe: Gij hebt Uw recht-van-initiatief niet meer. Uw
leer-thema's spontaan aan de orde stellen - dat is nu wel voorbij, o Evangelist van
Jeruzalem. Hoe geboeid zijn op den koningsberg de voeten van Hem, die het goede
komt boodschappen, die tot Sion zegt: Ik ben uw heil. Die voeten zijn geboeid in
ketenen, waarop een slot zit van de sleutelwacht van Israëls Raad.
Ja, ja, het is voorbij, voorbij. Het tweede deel van dit boek ziet Christus in een
anderen rechts-staat dan ons eerste. Christus staat op den koningsberg - doch juist
daar is Hij in statu servi: in slavengestalte; neen, neen, nog erger: in slavenstaat.
In rechtspositie van den slaaf. De openbaarmaking van de botsing tusschen zijn
Geestes-profetie en de karikaturisten van het ware koningschap ging van Hem zelf
nog uit, toen Hij zijn intocht nam in 't koninklijk Jeruzalem; daarom spraken wij ook
zoo lang, en zoo wel-lustig, over den ‘omhaal’, dien Hij maakte, zijn breeden
16)
omslag! O ja, de daad, de wellust van de eigen, vrije, daad! Maar heden is er het
verzwaarde lijden; de daad, en het recht-van-daad, is bij de wilde zwijnen op Gods
heiligen profetenberg; zij komen heden wroeten óók op den koningsberg (Ps. 80).
Vader, Heldenvader, Koningsverwekker, waarom gaat Gij mij ver-

15)
16)

Zie het eerste deel: het hoofdstuk Tusschen kinderspel en eindstrijdprofetie.
Vgl. het eerste deel: Christus' noodzakelijke ‘omhaal’.
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laten? Het is hier donker, Vader, op het dak van Davids koningshuis, zoo donker
als in 't dieptepunt van 't duisterst dal. De zon is weg, behalve dan de zon der
waarheid en van 't goddelijke recht! En noemt Gij dit de lampe Davids? Is dit Uw
schijnsel, Heldenvader?
Toen sprak een diepe stem van binnen in het hart van Jezus: op den berg des
Heeren zal het voorzien worden, maar op den berg der koninklijke knéchten moet
het eerst volbracht worden. Buk, buk dieper! Gij hebt geen recht van initiatief! Uw
koningschap is niet van Davids type, doch van Melchizedek's oer-type. Een
koning-priester, een heerscher-dienaar; een nemer-gever; en die zonder
koningsvader, zonder koningsmoeder. De érgste loochening van iemands
konings-genealogie is in het zeggen: hij is rebellenleider, hij voert de guerilla van
de desperado's aan, en zegt: stop de belastingwetten, zet stil het rad van de
bestaande orde.
Gij hebt maar één ding af te wachten, Christus: degradatie.
Zij is het eenig passende geschenk, juist op den top van Israëls koningsberg,
verdrukte Knecht der knechten! Wist Gij het dan soms niet. dat Gij geklommen zijt
tot die hoogte, waar het woord vervuld wordt, dat de Koning in de theocratie niet
komt om gediend te worden, doch om te dienen? Ja toch - Gij weet het wel! En nu:
neem aan! Neem aan Uw koningsdienst. Zijt Gij nu de Profeet? Dan moet Gij komen
tot een: Waarom?; niet-weter zijn, een vrager, de vrager! Zijt Gij nu Priester?
Handenvuller? Dan moet Gij offer zijn: de gansch vernielde, gansch ontledigde. Zijt
Gij de Koning? Dan moet Gij slaaf nu zijn; zonder recht-van-initiatief in deze wereld.
Want alle hoogtepunt is in de ambtsbediening dieptepunt - anders had God vergeefs
de theocratie geschapen! Alzoo: uw dieptepunt. De gradatie van het theocratisch koningsschap komt tot
haar passende geschenk: de degradatie van den éénen ‘mannelijken’ zoon van
heel dat ‘zwak geslacht’ der theocratenvorsten (vgl. Openb. 12:5).
De degradatie!
Hier leert men bevend ‘inzien in de volmaakte wet’ van
Christus-op-den-koningsberg: daarom m o e s t Hij ván de eerste tafel van Gods
wet náár de tweede tafel worden afgeschoven.
Hij mocht ook deze pijn niet missen; dit wreed gevoel behoorde óók nog tot zijn
lijden. Zóó is de de-gradatie eerst volkomen!
De tocht van Christus uit de zaal van het Sanhedrin naar het
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praetorium van Pilatus was maar kort maar wat is op dien korten weg Hem al niet
overkomen?
Toen Hij de zaal van het Sanhedrin werd uitgeleid, toen gold Hij nog als delinquent
tegen de e e r s t e tafel van de wet. O groote eer, die Hem geschiedt: Hij heet toch
zóó belangrijk nog, dat de eerste tafel van de wet tegen Hem roept en eischt.
Blasphémie, het derde gebod, - en dan de Naam des Heeren! Hij heeft tegen Jahwe
gezondigd.
Maar toen Hij aankwam bij Pilatus, toen was Hij ineens - mocht Hij zijn ooren zelf
gelooven? - heel wat onbelangrijker geworden. En dat in 't moeizaam bestijgen van
den steilen wand van Israëls koningsberg! Hij gold nu enkel maar als delinquent
tegen de t w e e d e tafel. Majesteitsschennis, het vijfde gebod, - en dan de naam
des keizers! Hij heeft tegen Caesar gezondigd! Maar hij is overigens de non-valeur:
zijn kruis is bij voorbaat op één lijn geplaatst met die misschien wel twee duizend,
17)
die P. Quintilius Varus had laten oprichten voor rebellen . Vare, Vare, redde cruces.
't Zal geschieden, zegt de stem van Boven, één van zúlke kruisen wordt heden
opgericht voor den Koning van Melchizedek's orde. Hij sterft aan een rebellenkruis
- die telt men bij duizenden. Varus mag legioenen verliezen met behoud van Rome's
Rijk, maar kruisen niet. Die wint die ééne Gekruiste, het zwaarst beleedigd, toen
Hij onbelangrijk werd gescholden.
Toch wórdt de Heiland nu tot in den grond beleedigd. Van den hoon, Hem
aangedaan op den profetenberg, komt men tot de negatie: men negeert Hem straks
18)
in Zijn volstrekten ambtsdienst in het koninkrijk der waarheid .
Op den weg nu ván den hoon tót de negatie ligt altijd de degradatie. Het is alles
een gruwelijke harmonie, een machtige conceptie van den Satan, groot van inventie.
Maar wij willen op den berg der theocratische koningen niet eindigen met te wijzen
naar den Satan.
God is hier, de Zalver van de koningen op zijn heiligen berg.
Nu dit is óók van God geweest: dat Christus gaandeweg, schier ongemerkt, werd
afgevoerd van 't hooge plan naar 't lagere, van

17)

18)

Lagrange a.w. 227: On sait par Josèphe qu'il fut gouverneur de Syrie assez longtemps après
la mort d' Hérode pour réprimer les troubles (Ant., XVII, IX, 3; X, 1. 9; XI, 1) c'est à dire au
moins jusqu' à l'automne de l'an 4 av. J.C. Il le fit avec décision, et si le chiffre de deux mille
crucifiés donné par Josèphe est exact, avec une extrême dureté.
Zie hoofdstuk XVIII.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

364
de eerste wetstafel naar de tweede. 't Leek maar één van die vele ‘knepen’ eener
procedure, en och, wie let er op? Alleen wie zien kan uit den Geest der profetie.
Want zóó eerst wordt Hij grondig weggedaan: hetgeen dan ook Gods meest te
plagen slaaf gebeuren moet. Geef Gode wat Gods is, den keizer wat des keizers
is, den slaaf hetgeen der slaven is. Der slaven: meervoud? Ja, ja, een slaaf is geen
hypostase, die is maar anhypostatisch, zegt een Romein: een brok van een of
andere massa perditionis. Maar juist daarom is Christus heelemaal van den top van
den koningsberg neergeworpen in de diepste kocht van 't slaven-gehennom - de
koningen vinden hun éénen koning, de slaven hun éénen slaaf. Dat noemt de bijbel:
aller knechten knecht te zijn.
Zóó eerst wordt Christus grondig weggedaan: o kerk, ‘beween uw zonden groot’:
de koningsberg heeft Hem als slaaf doen tuimelen in den afgrond. Zóó eerst wordt
aan Christus de wet der groote verberging volbracht. Terwille van gerechtigheid.
Want Hij, die van de wet Auteur is, en Bezorger, Hij wordt in naam der wet
gedegradeerd. En Caesar is het einddoel van de wet wel, naar het schijnt. Een
gebed vervult de lucht: Dominé, salvum fac imperatorem nostrum: o God, bescherm
den keizer; wij, zonen Abrahams, wij willen hem geen zeer doen met de
messiaansche hoop! Hoe stond het er ook al weer van Christus, die het einddoel
was der wet? Ach, de letter van de wet is ver en vreemd in dezen dag!
Als men Hem van de interessenten der eerste naar de interesseloozen der tweede
wets-tafel schuift, om Hem en zijn ‘geval’ daaronder te rubriceeren, dan wordt ten
diepste verborgen de groote werkelijkheid, dat a l l e geboden Hem beurtelings
zegenen en vloeken; dat Hij de b e i d e tafelen om-spant en met zichzelf verbonden
houdt. De gansche wet! Men kan nog beter tegen Christus tieren en razen, dan
Hem minder ‘belang-rijk’ te noemen. Maar ja, - dat komt er van, als men bij Hem
gaat meten en vergelijken...
Christus voor Pilatus.
Een nieuwe phase.
Toen hij daar stond voor 't Sanhedrin, begon men met de eerste wetstafel; maar
het einde was: de hoon: de exlex. Christus als mislukte waarzegger gehoond op
den profetenberg. ‘Profeteer ons Christus, wie sloeg u daar?’
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Nu staat Hij voor Pilatus, en nu leest men de tweede wetstafel, en dat voor de ooren
van den onbesneden ‘filistijn’, den repraesentánt van 't Beest. Het eind zal wederom
zijn: de hoon, de exlex. Christus - gehóónd op den koningsberg. Doornenkroon,
purperen mantel, rietstok. ‘Wees gegroet, gij koning der Joden’...De Sleuteldrager,
de meer-dan-Eljakim (Openb. 3:7, Jes. 22:22), wordt als een mislukte Sebna (Jes.
22:15-19) vertoond. Uw kruis zou nog belangrijk wezen? Het ééne? Schei uit,
mensch, hier is een verongelukte waarzegger (zegt men in het Sanhedrin), een
ridicule Sebna, zegt men voor Pilatus: ook Sebna was een man-zonder-vader, en
zonder-moeder - hij leek wat, maar hij was niets:
Aldus spreekt de Heer,
Jahwe der heirscharen:
Ga naar dien baas toe,
Naar Sebna, het kopstuk van het paleis,
Die zich een tombe in de hoogte laat hakken,
En zich een rustplaats houwt in de rots:
Wat moet ge hier, wien hebt ge hier,
Dat ge u hier een graftombe houwt?
Ach, man: Jahwe slingert u weg met geweld,
En laat u rollen en rollen;
Hij gooit u weg als een bal
Naar een uitgestrekt land,
Daar zult ge sterven, daar is uw praalgraf,
Gij, schandvlek van het huis van uw heer.
Hij stoot u weg van uw plaats,
19)
Jaagt u voort van uw post!

Zoo moet de Heiland wederom den eere-berg der schanden gaan bestijgen en tot
een exlex worden. De Sleuteldrager bij de rebellen, de sleuteldieven. De
Belasting-inner bij de wanbetalers.
En Hij nam zichzelven waar, onze Meer-dan-Eljakim.
Hij kon niet anders, hij was tot een Sebna gemaakt, en wist het.
Hij nam zichzelven en zijn menschen waar.
En Hij bevond, dat Hij zoo in een enkel uur al sterk gedegradeerd was. Er was al
veel gebeurd, sedert die haan gekraaid had. Hij was gezonken tot het peil van
zondaren tegen den staat, nog wel van 't Beest. Het gekroonde hoofd, daarginds
in Rome, kwam over Hem. De keizer. Er waren vrouwen en bloemen bij dien man;
en hij lag op kussens en zag toe, - een danseres. Er stond een wijnkan voor hem.
Hij lachte - wellustig, tóen verveeld.

19)

Jes. 22:17-19 naar Canisius-vertaling.
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O, 't hanengekraai. - Misdadiger te heeten tegen Gods heelal - wat is dat nog een
wijde zaligheid tegenover dit van nú: misdadiger tegen dien man daar in dat Rome...O
Sanhedrin, met uw aanklacht van crimen laesae Maiestatis, schennis van's Heeren
Majesteit; - maar nú is daar Pilatus, met zijn crimen laesae maiestatis, de aanklacht
van majesteitsschennis, zonder hoofdletter. Het Beest heet door hém bestolen en
beleedigd...Degradatie, snelle afloop als der wateren. Want Hij wil ook niet tot caesar
zeggen: Kurios en God!
Maar hoor, - nu dankt Hij zijn Vader, dat toch alles in de wereld een hoofdletter
heeft, alles, als God er over is. De bergrede! Ook de keizer is overheid. En overheid
beteekent: God. Verdwaasde Joden - gij krijgt Hem van de eerste tafel toch niet
af...Hij is zichzelf; en, die de bergrede heeft gesproken, zou die zich laten meten en
doen degradeeren? Hij staat op zijn bergen en blijft zichzelf wel, halleluja, amen.
Ave Caesar, Moriturus te salutat, in naam des Vaders en des ongeschapen Zoons
en des Heiligen Geestes, amen. Gij moogt uw hoofdletter houden, keizer, Keizer;
onze Nazarener aanvaardt haar wel: er is een crimen laesae Maiestatis. Er is de
Overheid. Want het vijfde gebod, dat is niet denkbaar zonder de eerste tafel. De
Schrift kan niet gebroken worden. En dit te weten, daardoor heeft Hij ons behouden.
Hij tilt de slaven op zijn koninklijke hoogten. En als wij hier amen zeggen, op den
dood van Hem, die niet tot caesar zegt: Kurios-Sóter-Heiland-Sleuteldrager van alle
Huizen in de wereld, wel - dan vinden we ons terug in de kerk. O res mirabilis: we
hebben daar ineens de sleutels van het Huis van David in de handen. Dat is het
Huis van God. We hebben de sleutels in handen van Melchizedek's paleis - die
bracht daar brood en wijn te voorschijn en nam de tienden, de belasting, van onzen
vader Abraham. O wonder ding, zullen wij geen engelen oordeelen? O Sleutelmacht
der kerk - van Hem. Zware belasting - ∗
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Hoofdstuk XVII
Christus' apologie inzake zijn koningschap
Pilatus dan ging wederom in het Rechthuis, en riep Jezus, en zeide tot
Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit
van uzelven, of hebben anderen het u van Mij gezegd? Pilatus
antwoordde: Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U
aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn
koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn koninkrijk van deze wereld
ware, zoo zouden Mijne dienaars gestreden hebben, opdat Ik den Joden
niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus
dan zeide tot Hem: Zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt,
dat Ik een koning ben. Hiertoe ben Ik geboren, en hiertoe ben Ik in de
wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk,
die uit de waarheid is, hoort Mijne stem.
Johannes 18:33-37.
ZOO was dan Christus uitgeleverd aan Pilatus. De ‘kleine scheut’ aan den ‘kleinen
1)
hoorn’; want Pilatus is - gelijk wij reeds gezien hebben - repraesentant van Rome,
en Rome is in de profetie niet slechts een geografische of staatkundige benaming,
maar 't is in Daniëls profetie exponent van 't Beest, waaruit de ‘kleine hoorn’, de
Antichrist, zal groeien, en reeds bezig is te groeien. Ook hierbij komt dan Rome
slechts in aanmerking, niet bloot als staatkundige bestuurseenheid, doch primair
als anti-geestelijk wereldrijk. Binnen het veld der perspectieven van de profetie van
2)
Daniël staat hier alles.
Maar nu verder Pilatus heeft zich niet kunnen ontdoen van den aangeklaagde; hij moest wel
luisteren. Er waren twee beschuldigingen ingebracht tegen Jezus: ten eerste, dat
Hij het volk onrustig maakte; vervolgens, dat Hij bezig was, te ‘verhinderen’, de
keizerlijke belasting op te brengen. Hij moest die zaak behandelen. De keizerlijke
macht wilde vóór alles rust in ‘de provincie’. Al liet het

1)
2)

Vgl. hoofdstuk XI, bl. 247 v.v.
Vgl. bl. 153/4 v.
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romeinsche bestuur zooveel mogelijk aan de win-gewesten de vrije hand in de
aangelegenheden der landelijke of volksreligie, toch werd het niet geduld, wanneer
een of andere secte of zeloot in den storm of onder het mom eener ‘religieuze’
beweging, al of niet met behulp van een ‘vijfde colonne’ het volk aanzette tot een,
voor de politieke rust gevaarlijken, revival, of hoe het dan ook heeten wilde. Deze
beklaagde, of een ander, mocht ten slotte denken en droomen wat zij wilden, want
‘wat was waarheid?’; - maar hij mocht geen propaganda voeren, die onrust zou
brengen in de gelederen. De feesten van den caesar lieten zich niet verstoren; de
‘koningen der aarde’ nemen belasting, en dan bij voorkeur van ‘de vreemden’, dat
zijn voor Rome óók de overweldigde Joden (vgl. Matth. 17:25, 26).
Volgens de aanklagers nu pleegde Jezus daadwerkelijk verzet. Hij was althans
de oorzaak van daadwerkelijk verzet tegen de regelmatige belasting-inning; dat kon
wat worden, als dit kwaad voort-woekerde. Ook dit punt raakte in directen zin het
prestige van het romeinsche gezag. Als de Joden Jezus beschuldigen, dat Hij den
keizer systematisch onthoudt wat dezen wettig toekomt, dan liegen zij wel; want
toen indertijd, in het kader eener ondergrondsche, farizeesche, actie tegen Jezus,
eenige herodianen Hem de vraag hadden voorgelegd, als gold het een zuiver
‘academische’ kwestie, óf men als orthodox Israëliet den keizer schatting opbrengen
mócht, dan wel of men, ‘met den vromen Hiskia’ aan alle ‘Babel-tirannen de schatting
moest weigeren in den naam des Heeren (Luc. 20:20-26, Matth. 22:15-22, Marc.
12:13-17) toen had Jezus geantwoord, dat men het ‘probleem van den keizer’ niet
moest ter hand nemen, ja, niet eens van den keizer een ‘probleem’ mocht máken,
zonder eerst met hoofd en hart God recht te kennen uit zijn Woord, en Hem naar
uitwijzen daarvan zijn eerste-wets-tafel-recht te geven. En Israël als Jahwe's
Verbondsgemeenschap te kennen en te erkennen. Wie Gode het zijne gaf, zou
daarna met den keizer geen intellectueele moeite hebben, maar ook hém ‘het zijne
geven’. Israël kon, zoolang het kerk-volk was, door geen caesar worden
ten-onder-gebracht; en als vandaag door Gods bestuur de keizer over Israëls
‘vleesch’ met de tuchtroede ging, dan zou verzet tégen den keizer alleen inzóóverre
plaats mogen hebben als het de onafwendbare keerzij was van aan positief
sprekende bondsgeboden Gods bewezen positieve gehoorzaamheid. Christus, de
hoogste Leeraar, had dus dadelijk achter deze incidenteel en aphoristisch gestelde
politieke
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kwestie de religieuze en foederale oer-verhouding tusschen Jahwe en zijn kerkvolk,
en achter de postulaten van Rome's polis de bondswet van Jahwe's messiaansche
Polis gesteld. Verzet tegen den caesar was inderdaad revolutie, zoolang men niet
in het centrum van denken en doen den God van Israël erkende en Hem de grens
liet stellen in de positieve bondseischen en -beloften van de onderwerping aan de
3)
bezettende macht . Maar hoewel de Joden dit weten, toch leggen zij Pilatus de
vraag voor, of hij óók niet meent, dat wie zich als koning praesenteert, den keizer
te na komt? Zij plaatsen Christus' koningschap, gelijk Hij het in zijn messiaansche
zelf-aankondiging heeft geproclameerd, niet in het licht van de profetie en van zijn
eigen leer en publieke gedrag, maar zetten het - o verraad van een eigen
‘volksgenoot’ - onder het zoeklicht van Pilatus zelf. Zij weten, dat het koningschap
van den Messias door den rabbi van Nazareth heel ánders gezien wordt, dan
wanneer men zijn proclamaties legt onder de beslagen bril van den romeinschen
stadhouder, die immers bij het woord ‘koningschap’ niet denkt aan theocratie, maar
aan ‘Zijne Majesteit den Keizer’ en diens actueel-concrete politieke wereldmacht.
Zonder nu naar hun geleerden-recht Pilatus te verzoeken, zijn bril af te zetten en
eerst secuur te vragen, wát hun arrestant dan bedoelde met zijn koningschap,
suggereeren ze, dat Hij den koningstitel exegetiseert op de wijze van 't Romeinsche
staatsrecht, en zeggen tot Pilatus: doe uw plicht jegens uw patroon in Rome.
Pilatus was nu wel gedwóngen, den beklaagde in verhoor te nemen. Vooral, als
hij aan het verleden dacht. De kwestie toch, die heden opgeworpen werd, was reeds
eerder onder het joodsche volk publiek aan de orde gesteld. In de dagen, toen
Maria's zoon een knaap nog was, ongeveer omstreeks den tijd, toen Hij voor het
eerst mocht meegaan naar den tempel met de bedevaarten, was er ook eens groot
tumult geweest; het was veroorzaakt door het optreden van zekeren ‘Judas den
Galileër’, zoon van Ezechias. Deze Judas, van wien wij ook lezen in Hand. 5:37,
was de leider van een opstand geworden, waarvan de inzet was geweest: weigering
van opbrengst der belastingen. Toen Quirinius in het gebied van Judéa de eigenlijke
registratie ter hand nam, ten behoeve van het romeinsche belastingstelsel, had
deze Judas

3)

Vergelijk twee Rapporten over deze en dergelijke vragen, uitgebracht door K. Schilder, inzake
verzet tegen bezettende macht. Acta Generale Synode Geref. Kerken, 1940-1943, bl. 214-230.
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uit Galilea zich aan het hoofd van de opstandelingen gesteld, had in de omgeving
van Sepphoris in Galiléa een groote massa op de been gebracht, zijn volgelingen
bewapend met voorraden uit het koninklijk arsenaal, en heel Galilea in onrust
gebracht. Men vertelde zelfs, dat hij naar de koningskroon had gestaan. Bij dien
opstand was een bekende farizeër, met name Sadduk, aan zijn zijde gaan staan.
In naam van de voorvaderlijke religie, en met een beroep op Israëls aloude
messiaansche verwachtingen, hadden die twee ópstand gepredikt. Wel was het
‘succes’ gering gebleven - de beweging werd al spoedig in bloed gesmoord, - maar
toch had hun kortstondige actie diep in het volksleven ingegrepen. Geen wonder,
dat het romeinsche gezag na dien roerigen tijd, zich nog meer schrap had gezet
tegen elke, uit religieus motief opgezette, agitatie, die in haar gevolgen zou kunnen
4)
nadeelig zijn voor het romeinsche gezag . Er was goede reden voor; de opstand
van Judas den Galileër, had indirect nog den stoot gegeven voor een nieuwe partij,
die zich onder de farizeërs had afgeteekend, de z.g.n. partij der zeloten, d.w.z.
ijveraars. Hun leuze was: niet lijdelijk afwachten, máár, zoodra men de kans schoon
5)
zou zien, ingrijpen tegen het gehate romeinsche gezag .
Laat nu de Joden verder los, en stap maar heen over het feit, dat zij zelf gewoon
waren, te disputeeren over de vraag, óf Israël verplicht was, belasting op te brengen;
alsmede over dat andere feit, dat de zeloten zelf graag zouden willen doen, wat
men hier met veel misbaar als halsmisdaad Christus voor de voeten werpt. Zoolang
wij aan die dingen onze aandacht geven, blijft er slechts een gevoel van groot
verdriet over zooveel onwaarachtigheid; maar, dat brengt ons niet verder.
Let liever op Pilatus. Hij móest wel voor den draad komen, ambtshalve. De
herinnering aan Judas den Galileër was wel geschikt, om hem onrustig te maken.
Ondergronds werkten in dit stugge volk geheimzinnige factoren; een uitbarsting was
elk oogenblik mogelijk; is er feest op handen, dan is de lucht geláden. De figuur van
Judas-van-Galilea, leek die soms op dezen Jezus van Nazareth? Judas was uit
6)
Galiléa afkomstig geweest, en had den opstand geleid in Judéa . Ook deze Jezus
wás uit Galilea,

4)
5)
6)

Zie Schürer, Geschichte des Jüdischen Volkes, 3. und 4. Auflage, 1901, deel I, bl. 420-421,
bl. 486.
Schürer, a.w. 486.
Schürer, a.w. 526-527.
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maar wérkte in Judéa. Was de gelijkenis toevallig? Pilatus weet het nog niet, maar
in elk geval: de naam van Jezus komt al ‘op een tweetal’. Thans is het Judas-Jezus:
het eerste tweetal, waarop zijn naam voorkomt. Een oogenblik later is het
Bar-Abbas-Jezus: het tweede tweetal. Zij, die deze sinistere ‘tweetallen’ aanbieden,
verklaren de namen gelijkwaardig. Voor Pilatus wordt de positie précair. Dat leelijke
geval van dien Judas uit Galiléa was officieel geregistreerd. Telkens weer broeide
er iets in het joodsche volk, Pilatus verheelt het zich niet.
En zoo zien wij geleidelijk in het proces van Christus het vraagstuk van zijn
koningschap in geding komen. Dit geeft dieper perspectief aan de hierna volgende
tafereelen, waarbij nu eens Christus tegenover Bar-Abbas geplaatst wordt, en straks
weer soldaten den spot drijven met den belastingroover uit Galilea, den gewaanden
koning over Jeruzalem - bezet gebied. Het geeft ook dieper perspectief aan den
droeven afloop van het proces, tot in ‘den titel’, het opschrift, dat boven Christus'
hoofd straks ‘prijkt’, toe: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden.
Nu kunnen wij beter begrijpen, dat Pilatus het verhoor van Jezus zóó opent, als hij
het doet, en Christus op de vragen van dezen rechter antwoord geeft, volgens de
evangelische berichten.
Pilatus gaat naar binnen en stelt officieel zijn arrestant de vraag: ‘Zijt gij dan de
koning der Joden?’
Let nu op, op welke wijze Christus hem antwoordt. Hij vraagt Pilatus: ‘zegt gij dit
van uzelven, of hebben anderen u dit van Mij gezegd?’ Is u soms iets ge-sug-ge-reerd
(blz. 369)?
Door deze wétende vraag grijpt de beklaagde dadelijk naar het hart van de nu
geopende procedure, en dringt Pilatus de gekwetste majesteit van de waarheid ter
overweging aan. Die ééne vraag naar de genesis der zóó ingeleide onderzoeking
is geen ongepaste poging van den beschuldigde, om den rechter van de matérie
der aanklacht naar haar genetischen achtergrond te dringen, doch een oproep, om
vooraf de exegese van het begrip ‘koning’ aan de orde te stellen. Is de vraag van
hem zelf, dan weet men waar men aan toe is: ‘basileus’, koning, zoo heet ook de
keizer. Maar hebben ánderen het woord ‘basileus’ in den mond genomen, dan, dit
moet de bezettende macht toch weten, dan is er een andere exegese van het woord
‘koning’ althans mogelijk, en zelfs te verwachten. Leest gij de aanklacht met Caesar's
papieren vóór u op tafel, of bedenkt gij, dat men ze lezen
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kan met Davids ‘Jesaja's, Daniëls papieren vóór zich? Met deze ééne tegen-vraag
rukt de ondervraagde de tendentieuze suggesties, waarin de joodsche aanklagers
tot nu toe het geval ‘ingewikkeld’ hebben, uiteen, en roept Pilatus tot bezinning: hij
moet de exegese van het begrip ‘koningschap’ van den aangeklaagde zelf beginnen
te vragen; dan zal de leeraar Israëls hem de door Rome nog niet ‘verboden litteratuur’
van Israëls God gaan lezen. Wil de rechter het Bondsboek Israëls op tafel laten
leggen? De Sanhedristen suggereeren: de zaak is een aangelegenheid van 's
keizers religie! Christus gaat juist van de genetische op de materieele kwestie terug.
Indien Hij koning wezen wil, in den zin, waarin de Joden dat Pilatus voorspiegelen,
dan zou Pilatus toch reeds lang daarvan gehoord hebben? Was de Nazarener
werkelijk staats-gevaarlijk, en een oproer-maker, en ging hij met het air van den
rebel staan tusschen de belasting opbrengende burgers en den belasting eischenden
keizer, dan zou Hij toch al lang met naam en toenaam den stadhouder bekend
geweest zijn? Heeft hij ooit clandestien gewerkt onder een mom? Kwam zúlks ooit
den rechter ter oore? Of is het een splinternieuwe gelegenheidsklacht, die pardoes
op 's rechters tafel gedeponeerd is, zonder eenig aanwijsbaar praecedent? Heeft
de ‘gestapo’ ooit iets gerapporteerd over ondergrondsche actie van den Nazarener?
Dán zou Pilatus wel eerder, en dan op eigen initiatief, de vraag aan de orde gesteld
hebben, wat die galileesche Josua met ‘koningschap’ bedoelde? Och, de stadhouder
weet het zelf maar al te goed, dat ánderen zoo pas overrompelenderwijs hem ‘dit
van Jezus hebben gezegd’. Indien hij een eerlijk mensch is, dan moet hij bij de
beantwoording van de vraag, of Jezus' koningschap ál of niet gevaarlijk is, zich niet
laten leiden door de suggestieve woorden van de aanklagers, maar Jezus zelf laten
zeggen, wat zijn koningschap bedoelt naar Israëls heilige boeken: Hij leerde dagelijks
in den témpel, en deed niets clandestien: de politie had Hem al lang aan moeten
brengen, als er op revolutie aangestuurd was (vgl. Joh. 18:20, 21).
De scherpe terechtwijzing van dezen rechter door den onbevreesden beklaagde,
heeft Pilatus' consciëntie geraakt. Wrevelig antwoordt hij Jezus: ‘ben ik een Jood’?
De trotsche Romein erkent, dat achter het vraagstuk van Jezus' ‘koningschap’ wel
een zuiver joodsch-religieus probleem ‘zal’ liggen, maar constateert bij voorbaat,
dat het volk van Jezus zelf, met name de overpriesters, Jezus hebben uitgeleverd,
en dat hij daarom ambts-
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halve vraagt, wat Jezus gedaan heeft. Hij is al bezweken voor de
loven-en-bieden-tactiek (blz. 338 v.).
En nu zien we Christus wederom in zijn zelfontsluiting.
Hij erkent de overheid, ook in Pilatus. Hij geeft dus den keizer, wat des keizers
is; maar, tevens Gode gevende wat Gods is, belijdt Hij de waarheid, en doet ‘de
goede belijdenis voor Pontius Pilatus’, de goede belijdenis inzake zijn koningschap.
Zóó snijdt Hij dadelijk heel de aanklachtenreeks van zijn belagers af door het
enkele, principieel vooropgestelde woord: ‘Mijn rijk is niet van deze wereld’.
Mijn rijk is er wel, belijdt Hij. Hij doet geen moeite, om het woord ‘koningschap’
te vermijden, of den term ‘koninkrijk’ te ontgaan. Neen, Hij neemt dit voor Hem zoo
‘gevaarlijke’ woord rustig voor zijn rekening. Bekentenis? Belijdenis (blz. 146 v.)!
Maar anderzijds spreekt Hij ook uit, dat zijn koningschap niet van déze wereld is.
Het rijk, dat Hij bedoelt, en waaraan Hij bouwt, is een rijk der hemelen. Het wil niet
revolutionnair, noch incidenteel-aphoristisch, on-fundamenteel ingrijpen op de
bestaande wereldmacht, noch ‘the balance of powers’ verstoren binnen het kader
van die ‘powers’ zelf; zijn ‘power’ is geen andere dan de ‘exousia’, de bevoegdheid,
van het Rijk der hemelen, dat principieel weigert concurrente macht te zijn van
andere ‘machten’. Er is maar één zoodanige exousia. Ze draagt eigen wezen in
eigen vorm. Ze schept een geestelijke gemeenschap van huisgenooten Gods,
ecclesia non sitit sanguinem, want ze hangt niet aan vleesch en bloed; er zijn wel
‘trónen’ in een duizend-jarig-rijk (Openb. 20), - maar ze zijn achter de wolken
opgesteld, en hun, die er op zitten, is een ‘krima’, een oordeel gegeven, waarvan
geen Caesar ooit iets leest in de rapporten van zijn ‘geheimen dienst’. Het ‘top
secret’ of mysterie van dit duizendjarig heerschen is iets ánders dan het ‘top secret’
van den keizerlijken Geheimen Dienst. Al bindt dat hemelrijk zijn burgers aan een
wet, die op heel het menschelijk leven inwerkt, en daarin door-werkt, toch is zijn
wezen iets volkomen anders dan een politiek of staatkundig wereldgouvernement.
Dit hemelsch koninkrijk zal daarom de kwestie van het al of niet opbrengen van
belasting aan den romeinschen keizer nooit ofte nimmer willen aanvatten van den
buitenkant; het kán nooit met een acute revolutie eenige staatsorde bedreigen.
Christus' koningschap is niet van déze wereld. Het koningschap, dat de ‘zelóten’,
die ‘partisanen’, zoeken, is wél van ‘deze’ wereld; doch Chris-
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tus' rijk komt langs geestelijke wegen, en is dus nooit zionistisch, of welk ánder
woord eenige politieke organisatie zou willen kiezen. Christus' koninkrijk wil geen
revolutie tegen eenige bepaalde staatsorde, doch brengt reformatie van alle
bestaande ordeningen; het komt niet op met een zwaard van scherpe snede, maar
het heeft het tweesnijdend zwaard van de waarheid in de hand. Hij heeft zijn ‘ius
gladii’, zijn zwaard-recht, maar dat is een ander zwaard, én een ander ‘recht’ dan
van Pilatus' Heer.
Dat dit niet maar een ‘frase’ is, die toch voor Pilatus' besef pernicieus genoeg zou
kunnen wezen, omdat althans in haar consequenties de idee der revolutie er
praktisch in opgesloten kon liggen, dat bewijst de Heere nu verder, met een
sprekende herinnering aan de laatste gebeurtenissen. Hebben zijn dienaren, die
het dichtst bij Hem stonden, die zijn gedachten als 't ware ingedronken moeten
hebben - vooral indien Hij een revolutionair was -, die ook zijn bevel hebben
gehoorzaamd in Gethsémané ‘gisteravond’ (322 v.), hebben die soms een bij de
politie rapporteerbaren strijd gevoerd? Hebben zij wapengeweld gekozen? Ooit een
opstand uitgelokt? Wel neen; nog in Gethsémané, toen er één was, die met mes
en zwaard ‘argumenteeren’ wilde, heeft de thans gearresteerde Meester van dien
man zélf dezen zwaarddrager afgewezen, en het oor van wie door hem gekwetst
was, onmiddellijk gehecht. Toch wel een bewijs immers, dat Christus' koningschap
en koninkrijk zich niet bevestigen willen met aardsche machtsmiddelen, en zich niet
inschuiven laten in een zuiver wereldsch schema, maar dat, integendeel, zijn
koninkrijk van een andere orde is, ook al komt het actueel naar de bestaande wereld
toe, om zich daarin uit te werken?
Pilatus hoort Jezus aan.
En, al begrijpt hij alles niet, toch heeft hij onthouden, dat in elk geval Jezus zich
‘koning’ noemde. ‘Zijt gij dan toch een koning?’ vraagt hij.
De vraag, in dezen vorm gesteld, laat ons reeds dadelijk zien, dat het toch Christus
is, die het proces beheerscht tot nu toe.
Toen voor de eerste maal Pilatus tot Jezus kwam, vroeg hij met verbazing in zijn
stem: ‘Zijt Gij de Koning van de Joden?’ Toen leek het hem een uiterst vreemd
geval, dat iemand zooals die gebondene, die daar voor hem stond, den titel zou
voeren van ‘Joden-koning’. De volle nadruk viel tóen op gij?
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Maar thans, nu Pilatus begrepen heeft, dat op een of andere wijze deze ‘koning’
niet naar romeinsch-politiek-gouvernemen-teelen maatstaf wil beoordeeld worden,
ook niet in zijn koningschap, nú blijft de vraag over: dus, gij zijt dan toch op een of
andere wijze koning? We komen met deze tweede vraag dichter bij het doel; want
de stilzwijgende erkenning ligt er aan ten grondslag, dat het
‘nazareners’-koningschap, hoe dan ook, toch wel iets anders beteekenen zal, dan
in den regel onder het woord ‘koning’ en ‘koningschap’ verstaan wordt.
Pilatus komt dus naar het fijne puntje; Christus heeft hem gedwongen.
En nu staat de Menschenzoon op in zijn volle lengte. Hij heeft Pilatus genoopt,
niet te oordeelen naar hetgeen anderen zeggen, maar zelfstandig - als rechter - de
vraag naar den zin van Christus' koningschap onder de oogen te zien. Nu zal de
Knecht des Heeren dan ook spreken. Hoor: ‘Het is, gelijk gij zegt, ik bén inderdaad
een koning; doch een koning, niet over eenig rijk van vleeschelijke macht, of van
zichtbare gewelds-triumfen, maar over het rijk der waarheid.’ Mijn koninkrijk is een
van evangelieverkondiging door Gods genade gestichte Polis, een ‘corpus’ mysticum,
d.w.z. een aan verborgen Woord- en Geesteskrachten in zichtbare én onzichtbare
sferen ontsproten Rijksgemeenschap, een recht-van-zin gemaakte, orthodoxe
waarheidsgemeenschap; het is niet een rijk, dat leven wil van het ‘recht van den
sterkste’, maar het wil wezen de rijksgemeenschap, waarin zich openbaart de sterkte
van het recht van Gods genade. Het wil zijn werkelijkheden nooit zien, tenzij conform
de waarheid Gods. Het versmaadt wereldsch geweld, verft geen zwaarden rood,
het usurpeert niet, en néémt geen belasting in klinkende munt, en zéker niet van
‘de vreemden’, want zijn ‘tienden’ vraagt het alleen ván en vóór de kinderen, en
nimmer ván of zelfs maar tégen de ‘vreemden’ (Mt. 17). Waarom het ook nooit een
belasting-vraagstuk opwerpt, zuiver en alleen als politieke en nationale kwestie. Het
begeert slechts onderdanen, die het rijk toebehooren in de
gemeenschap-der-waarheid, die van boven is. Het romeinsche wereldrijk, dat Pilatus
hier in ‘de Heilige City’ tot op heden heeft gedelegeerd, is een usurpeerende macht
of men nu uit zijn beginselen leeft of niet, het slaat zijn netten om iedereen, die maar
een prooi kan zijn voor het romeinsch geweld. Het vordert belasting, óók en liefst
van de wederhoorigen, de ‘vreemden’; de dreiging van de opgeheven, ijzeren vuist
ondersteunt den
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eisch der belasting-vragende hand van dit vermetel wéreldrijk.
Maar in het rijk van Christus moet iemand ‘uit-de-waarheid’ zijn, zal hij zijn
burgerrecht er hebben. Die uit de waarheid zijn, dié hooren Jezus' stem; want zij
zijn gansch inwendig verzekerd van zijn eeuwig heerschers-recht. En zoo vormt
zich dat rijk van Christus' waarheid, maar zijn schema is dat van de ándere wereld;
en van eenige ‘andere’ wereld heeft Pilatus niet gedroomd. Hoewel de komst van
Christus' rijk zich onder de oogen van Pilatus voltrekt, het zal door hem toch niet
worden opgemerkt; want Pilatus, - die is niet uit de waarheid.
Alzoo heeft Christus ‘de goede belijdenis’ omtrent zijn koningschap voor Pilatus
beleden. Voor deze wereldlijke rechtbank volgt Hij nu eenzelfde gedragslijn, als
zooeven voor de geestelijke rechtbank: Hij zwijgt, wanneer het spreken Hem door
zijn eigen rijkswet verboden is, maar spreekt, wanneer het om Gods wille van Hem
verlangd wordt. Gij zegt het, - dát is de belijdenis, ingegeven door zijn ‘dadelijke’
gehoorzaamheid. En daarin geeft Hij God het zijne, en den keizer ook. Hij laat het
zich welgevallen, dat Hij, hoewel Wetgéver in het rijk der waarheid, heden door het
recht der waarheid geplaatst wordt ónder de wet, en mitsdien ook onder de mácht
der wereldlijke overheid. God heeft Hem dit alzoo bevolen. God doet Hem bukken
voor de overheid. Ja zeker, wat zijn dienaren betreft, zij hebben den gladiatoren-strijd
in een hand-gemeen niet mogen voeren; maar dát is slechts het negatieve; en
bovendien, het zijn Christus' dienaren slechts. Maar heden komt tot Christus, die
de Koning zélf is in zijn waarheidsrijk, de positieve eisch, om niet slechts den strijd
van 't zwaard-van-handgemeen tegen de overheid te vermijden, maar het gezag
der overheid bewust te erkennen en te handhaven, ook waar het Hem komt werpen
‘in het stof des doods’.
Daarom is in dat ééne woord: gij zegt het, of: het is, zooals gij zegt, - óók onze
zaligheid. Hier is de Knecht des Heeren, die de wetten Gods in de factische erkenning
van de factische ‘balance of powers’ van zijn tijd eerbiedigt, die de overheid als
Gods feitelijke dienaresse erkent, die aan de waarheid getuigenis geeft, die zijn
‘gevaarlijk’ woord - gevaarlijk voor Hem zelf - niet verzwijgt, en die zoo als Tweede
7)
Adam in de wereld, gelijk Hij ze vindt , dienstknecht wil zijn, en onderworpen, om
zoo te

7)

Hierover later nog.
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klimmen op de hoogten van zijn koninkrijk. Welke hoogten? Die van Openbaring
20: ‘ik zag tronen, en zij zaten op dezelve, en het oordeel werd hun gegeven’;
maar...het waren ‘zielen’, en die zielen leefden en heerschten met Christus de
duizend jaren. Dat was hun eerste verrijzenis - heeft de Caesar daar ooit last van
gehad? Hij heeft er zelfs niet van gedroomd. En als hij er ooit van zou hooren, dan
zou hij zeggen: dat is filosofie - en hij zou zich nog een beker laten vullen. Eerst in
dezen ondergang vanwege de waarheid, zal echter Christus triumfen hebben, en,
wederom vanwege de waarheid, die triumfen vieren in alle vormen van gezag, die
in de wereld ooit te denken zullen zijn, en nieuwen wijn drinken, ook Hij - in het
koninkrijk zijns Vaders (Matth. 26:29).
Voor ons geloof heeft deze belijdenis van Christus omtrent zijn koningschap dan
ook goede boodschap.
Want in deze belijdenis, dat Hij Koning is in het Rijk der waarheid, heeft de Christus
zich, óók voor Pilatus (gelijk zooeven voor het Sanhedrin), beleden als Messias.
Neen, niet, dat Hij het woord ‘messias’ zelf gebruikt heeft. In het woordenboek
van den heiden Pilatus heeft dat woord geen plaats. Het is een woord van Israël.
En Pilatus, hoewel geprest tot de ándere houding, heeft Israëls heilige boeken niet
op tafel laten leggen; de rechter is ontstellend gauw klaar met de instructie. Hij laat
die ‘heilige’ Jodenboeken achter de joodsche gordijnen - Maar Christus komt toch tot Pilatus óver. Hij vertolkt niettemin het groote geheim
van Israël aan dezen Romein in diens eigen taal. Hij gaat tot Pilatus' eigen
begrippenwereld in, en bedient zich van diens eigen voorstellingen, om zoo door
een wel korte, maar toch op het essentieele afgaande parafrase van het israëlietische
begrip ‘messias’ den Romein te doen gevoelen, welke inhoud in dit woord besloten
lag: gezag-van-waarheid, die ‘van boven’ is.
Verder gaan kan Christus heden niet. Het uur der Pinksterzending is nog niet
geslagen; het is eerst de Geest van Pinkster, die straks voluit, en tot bekeering, in
de taal van het heidendom spreken zal de groote werken Gods, de werken Gods
in Christus. Het is de Geest van Christus, de Pinkstergeest, die straks de taal der
heidenen zal kneden, en overwinnen, om ook daarin den messiaanschen Raad van
God wonderdadig en insuperabel te gaan verkondigen.
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Neen, niet om Pilatus te bekeeren gaat het heden. De Evangelist van Jeruzalem
loopt Gods klok en kalender niet enkele weken vooruit. Het komt Hem niet toe, op
de tijden en gelegenheden (van Pinkster) te antecipeeren, die de Vader in zijn eigen
hand gesteld heeft (Hand. 1:7). De Evangelist van Jeruzalem is nog geen
Evangelist-der-wéreld - in een dépendance van Rome. Christus spreekt tegenover
Pilatus een woord, dat parafrase is op den term Messias-Koning. Bekeeren, heidenen
bekeeren, dat is een werk van God. Eerst moet de Christus aan zijn volk zich hebben
toegewijd, totdat het recht-des-Heeren volkomen daaraan zal zijn uitgewerkt.
Maar Hij wil Pilatus, die rechter over Hem is, als rechter de mogelijkheid bieden,
te oordeelen. En dus geeft Christus van den Messias-naam die omschrijving, welke
aan de termen van het romeinsche staatsrecht zich zoo nauw mogelijk aansluit.
Opdat Pilatus weten moge, of inderdaad dat staatsrecht hier den dood komt eischen,
ja dan neen.
En dit is nu ‘berusting’ van den Christus Gods, des Heeren Knecht.
Hij kán - zoo Hij dit wil - Hij kán Pilatus met de oogen dwingen, gelijk Hij Simon
Petrus heeft gedaan. Hij kán hem suggereeren, gevangen nemen met zijn oogen,
en hun geweld: we vroegen al eens eerder: wie kan zich voorstellen, welk geweld
er ligt in de oogen van den zondeloozen mensch? Van onze Persona Publica
Theanthroopos? Hij kán hem lam slaan, biologeeren, achteruit doen treden, - wie
denkt niet aan Gethsémané? - Hij kán dit alles, zoo Hij wil, door het overwicht van
zijn ábsoluut gáve menschelijkheid, die in de Hypostase van den Zoon van God
rust. Dus kán de Christus, stel, dat Hij zulks wil, zwijgen tegenover Pilatus, hem
overlaten aan den Satan, en zich met dit paradoxale, immers ‘geweld-looze’ geweld,
met de paradoxale, immers ‘ongewapende’ overmacht van zijn door Gods kracht
door-woonde, en door geen zonde geremde menschelijkheid, van dezen rechter
ontdoen, ook met geboeide handen. Hij kan hem benauwder maken overdag, dan
zijn vrouw Claudia straks blijken zal geweest te zijn in den nacht. Die Lazarus uit
het graf dwingt, kan Pilatus wel achter zijn gordijnen dwingen, waar zijn vrouw hem
adviseeren zal: blijf af, van dezen mensch.
Maar Christus doet het niet. Hij is enkel: gehoorzaam.
Hij biologeert niet, hoewel biologeeren een gave Gods is (af-
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gezien van het gebruik!). Hij suggereert niet, al is suggestie eveneens, afgezien
wederom van het gebruik, onder de scheppingsgaven te rangschikken. Hij ‘dwingt’
ook niet bij God om de bekeering van Pilatus, alsof het reeds het uur nu was, om
het brood van de kinderen - o, wát een kinderen! - den heidenen, dien ‘honden’,
voor te werpen.
Neen, Hij spreekt zijn rechter toe met het Woord, dat heden tot de zaak dienende
is, en doet dien rechter recht.
Een raadselspreuk - een masjaal - spreekt Christus daarom héden niet. De masjaal
als openbarings-middel, als profetische leermethode, past slechts op dat terrein der
profetie, dat door den God der openbaring afgebakend is voor de formatie van zijn
Israël; en zélfs daar komt de masjaal niet uit profetenmond, tenzij vooraf de
Woord-openbaring in haar geregelden dienst haar klaarblijkelijke, doorzichtige,
recht-op-den-man-afgaande didactische leer-proza-woord gesproken heeft. De
8)
masjaal - waarover wij reeds herhaaldelijk handelden - kan daarom slechts
gesproken worden onder Israël, althans op zijn terrein, of voor het Sanhedrin. Maar
onder de heidenen, onder Pilatus' dak, is een masjaal tot nu toe aan een profeet
Israëls niet ten gebruike toegelaten, en ongeoorloofd: de heidenen immers hebben
den raad van God tot zaligheid nog niet hooren verkondigen (vgl. 411). Heródes
bv. wél; Pilatus niet (vgl. hoofdstuk XXI). Dat maakt verschil.
Dus - geen masjaal. Die hoort bij 't Woord, het begeleidend.
Maar óók geen zwijgen, dat dezen heiden zou houden buiten de geheimen Israëls,
voorzoover de Rechter van hemel en aarde hem er heden in betrekt. Hij is de rechter,
deze heiden; en dus zal Christus hem zóóveel moeten verklaren, als hij, de
heiden-rechter, kan bevatten.
Dit is, van Christus' zijde: zien in het gebod.
9)
En het is wederom: ‘blind zijn’ in de toekomst.
Want - dit is de keerzijde - ook al gaf Christus een parafrase van den term
‘Messias’, welke zoo dicht mogelijk aan de bevatting van Pilatus tegemoet kwam verstaan wat de Christus wil, en met rechte reden inzien, dat tusschen Jezus, die
genaamd wordt Christus, én Pilatus' goddelijken keizer geen voor hem registreerbaar
conflict aanwezig is, dat vermag Pilatus niet.
Want principieel blijft het verstand van den heiden, zoolang hij

8)
9)

Hoofdstuk IV, en volgende, zie voorts de registers in I en II.
‘Blind zijn’ - hier natuurlijk in den zin: niet op zijpaden gaan terwille van de gevolgen.
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niet overwonnen is door den Geest van Christus, vreemd tegenover den inhoud der
messiaansche evangelische verborgenheden. De openbarings-inhoud is geen
‘concurreerende’ ideologie; evenmin als het ‘Rijk’ een ‘concurreerende’ grootheid,
of zijn Koning een ‘concurreerend’ vorst is. Houvast daaraan hebben is slechts
mogelijk door de overwinning van het hart, in een ‘nieuwe schepping’. Pilatus brengt het niet verder dan tot gissen, tasten, raden - een indruk.
Raadselen blijven er voor hem. En tóch heeft hij dúrven beslissen.
En hij schikt zich zijn redenen terecht.
‘Koning’, - dat is voor zijn begrip toch altijd zoo iets als: ‘geweldenaar’, usurpator,
machtswellusteling. Zóó zag de toenmalige wereld, ook de romeinsche (Caesar is
óók basileus), nu eenmaal den ‘koning’, waar en wie hij voorts ook was. De
‘koningstitel’ had nu eenmaal altijd den bijklank van heerscher, despoot, geweldenaar;
iemand, die q.q. niet dient, maar gediend wordt.
En wel schéén er voor Pilatus eenige reden tot ongerustheid weggenomen door
Christus' uitspraak, dat slechts wie ‘uit de waarheid is’, den geboeiden ‘koning’ daar
vóór hem, volgt, - immers, het bleek een religieuze verhouding, waarin déze ‘koning’
tot zijn onderdanen wilde staan - maar, ook dát woord kon Pilatus niet in alle deelen
gerust stellen. Immers, juist in de dagen, waarin Christus door Pilatus werd
geoordeeld - en dit is geen toeval - werd (het is al eerder in herinnering gebracht)
de keizer, die ook ‘koning’ heette, als god vereerd. Het keizerkoningschap gold als
een religieus verschijnsel; de titel ‘koning’ had niet alleen in Jeruzalem, doch óók
in Rome, religieuze beteekenis. En tot op zekere hoogte wilde iedere ‘koning’, iedere
‘keizer’ van die dagen, zeggen: een iegelijk, die uit de waarheid is, die hoort mijn
stem. Want elke caesar hééft tenslotte zijn filosofen, die ‘de waarheid’ vaststellen,
waaruit de ‘idee’ van zijn goddelijkheid opbloeit. Hij kan ze ook expres daartoe
annexeeren en honoreeren.
Juist in zoo'n wereld heeft God den Zoon geopenbaard en voor het gericht gesteld.
Er is geen toeval. Als ooit de gecompliceerde verhoudingen in de menschelijke
samenleving, en de religieuze, en politieke en wijsgeerige constellatie in een aan
een ‘totalitairen’ wereldstaat bouwende periode, iemand hebben kunnen
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laten verlegen worden bij elke ‘exegese’ van het begrip ‘koning’ - dan was het wel
de tijd, waarin Pilatus leefde. Wel had zijn keizer - Tiberius - ‘strenger dan Augustus
positie genomen tegen de goddelijke vereering van den levenden vorst’, maar: ‘wat
echter wél officieel tot algemeene erkenning kwam, was de cultus van den gestorven
en bij senaatsbesluit tot godheid verklaarden keizer...Deze vergoddelijking bij
senaatsbesluit is...een gevolg van de Romeinsche gewoonte om alle contact met
10)
de bovennatuurlijke dingen naar officieel vastgestelde regels te doen geschieden’ .
Hoe ter wereld zou Pilatus nu een ‘zuiver’ begrip krijgen van de bedoelingen van
dezen ‘koning’? Of van de ‘portée’ van zijn ambt? Een koning, die religieus despoot
wil wezen,...maar die is er in Rome ook: en juist de regeering van Tiberius, Pilatus'
wreeden en lastigen patroon, heeft over de religieuze beteekenis van het
koningschap officieele besluiten genomen...Neen, gemakkelijk was het niet. Een
koning? Vóór of na zijn dood? Tiberius is 't pas na zijn sterven. Is het soms geváárlijk,
dezen man te dóóden?
Nu des te scherper zien we, dat we hebben te bukken voor het bestel van God.
Hij heeft den Zoon de goede belijdenis van 't messiaansche koningschap laten
afleggen, ‘juist in dezen tijd’. De koninklijke titel als begeerd praerogatief voor dezen
arrestant móest wel den gedachtencyclus en het politieke en religieuze denk-schema
van de wereld van Rome en van het heidendom raken.
En het is ons tenslotte goed zoo. Want inderdaad, de Christus raakt alles, niets
laat hij ongemoeid. Hij zou het zelfs niet eens zóó puur negatief willen zeggen. Nu wij zóó de dingen zien, nú kunnen wij gereeder indringen in de borgtochtelijke
liefde en de majesteit van Christus, die gewéten heeft, dat in Pilatus' oor de
‘koningstitel’ een gevaarlijken bijklank móest hebben, - al was het dan niet direct,
dan toch in de consequenties, waarnaar Pilatus slechts in vage verte kon tásten;
Christus, die ook gewéten heeft, dat de vooropstelling van het ‘religieus’ karakter
van zijn koningschap het conflict niet kon verzachten, noch verdoezelen. Nu verstaan
wij, dat Christus, de goede belijdenis afleggende voor Pilatus, gehoorzaam is
geweest. Hij heeft zijn aanspraken laten gelden, Hij heeft

10)

Dr J. de Zwaan, Jezus, Paulus en Rome, Amsterdam, 1927, bl. 171.
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het universeel en wereldveroverend karakter zijner heerschappij niet verborgen,
doch in zijn zelfbelijdenis Gode gegeven wat Gods was, en den keizer wat des
keizers was.
Het eerste, - want Hij heeft juist geëxegetiseerd.
Het tweede, - want Hij heeft in 's keizers eigen taal geëxegetiseerd.
Toen doorzag Hij wat Hij ook voorzag: dit was voor Hem de dood. Tiberius duldt
geen concurrenten: óók geen doode.
Maar Hij had niets verzwegen, en ook niet met zijn overwicht den
rechter-stadhouder terzij geschoven: Hij, die binnen vier en twintig uur zichzelf
geheel te ont-ledigen heeft, moet niet met óver-wicht gaan spelen. Hij had de
aanspraken op den troon der wéreld, en op den titel van het volstrekte en universeele
koningschap, dat, juist wijl het religieus is, de geheele wéreld raakt, volledig laten
gelden. Had Hij het zelf niet zóó beschikt, dat in de ‘volheid van den tijd’ - dien Hij
als Logos zelf gekozen had! - de keizer, onder wien Hij zich gesteld had, tenslotte
ertoe komen zou, zijn eigen koningschap als religieus, én als wéreldaangelegenheid
te proclameeren? De Auteur van Daniëls profetie, had zijn profeet in 't ‘dal Dura’
met dat godenbeeld-des-konings eens doen verzoeken (Dan. 3). Juist met de pijnlijke
verzoeking van het vergoddelijkte koningschap, dat aanbidding vorderde op poene
van dood. Hoe zou Hij zelf in dit praetorium het Dura-dal vergeten? Hij zag zijn
vurigen oven al - en geen engel zou Hém dáárin bewaren. Maar hoe zou Hij zich
van zichzelf ontdoen? Hoe zou Hij zichzelf nu rekenen bij de dingen, die den keizer
aller volken niet raken? Neen, Christus' koningschap is niet, met een ‘beroep’ op
zijn religieus karakter, zich gaan camoufleeren als een dingsigheid voor
sloppen-en-stegen, of van ‘woestijnen en binnenkameren’ (Matth. 24:25), maar het
hééft zich vóór Pilatus q.q. gehandhaafd als het koningschap, dat gansch de wereld
aanraakt, juist door de religie van den God der waarheid.
Heel de wereld.
Alle koninkrijken.
‘Een iegelijk, die uit de waarheid is,’ dat is tenslotte internationale taal.
Eens heeft de Christus, in de woestijn, den Satan, die hem ‘alle koninkrijken’ toonde,
afgewezen; niet, alsof Hij niet naar alle koninkrijken dorsten zou, maar omdat Hij
ze niet verwerven wilde, langs eenigen weg, van God verboden.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

383
Thans is zijn náder antwoord aan den Satan hiér gegeven.
Aan den éénen kant staat Tiberius, de keizer, Rome, het beest, de ‘koning’, wiens
titel ‘religieus’ is, én - een wereld-teeken. En de in zijn mond verwaten uitspraak:
een iegelijk, die uit de waarheid is, die hoort mijn stem.
En aan den anderen kant staat daar de Christus, de Messias, het Pinksterfeest,
de Geest, de ‘Koning’, wiens titel religieus is. En de in zijn mond nederige, wijl
verdedigende, en verklarende, uitspraak: een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort
Mijn stem.
Wij danken U in ootmoed, Heere Jezus. Gij hebt Uw kruis op U genomen, maar
hebt nadrukkelijk Uw wéreld-aanspraken gehandhaafd. Zoo hebt Gij, het kruis nu
op U némende, Uw Pinksterfeest voor God en ons gered. Uw antwoord rechtvaardigt
zich aan de overzijde van dit kwade drietal dagen: straks zien wij vlammen, en
tongen van vuur, en we hooren een windstoot in Jeruzalem, de ‘bath qol’, groote
Stem van God, én een stem, die zegt, diep in het hart, diep in het hart straks ook
van Tiberius' adepten, dat Gij de Koning zijt, en dat een iegelijk, die uit de waarheid
is, Uw stem wel hoort. Dat zal de stem zijn van den onverwinb'ren Pinkstergeest.
Gij hebt, als menschenzoon, den Logos niet vergeten. Gij hebt de ‘volheid van
den tijd’ verstaan, den zwaren loop van de vervulde tijden bij-gehouden. En dit hebt
Gij gedaan door Pilatus aan te zeggen, wat Gij zeggen moest, en door Uw parafrase
van het koningschap te geven in de taal van 's mans verheven Heer Tiberius, maar
met bewaring van eer en recht van áller Heer. Ach, Heiland, Uw verheven
spreken,...het maakt in de acta van Pilatus plaats voor de Acta, de Handelingen,
der Apostelen, ik wil zeggen: de Handelingen van den Heiligen Geest.
11)
En al wie Satan heet , bedenkt dit wil: de Christus Gods heeft achter Pilatus
Tiberius gezien, en Hij zag alle koninkrijken. Hij komt Tiberius zéker molesteeren,
want wat is ‘breeder’ dan de waarheid? Een ieder, die uit de waarheid is, ja, dat
klinkt persoonlijk, dat klinkt individueel, dat klinkt ‘smal’ genoeg, dat riekt naar 't
woordenboek van de smalle gemeente. Dat riekt naar uit-verkiezing zelf. Maar
overigens: de waarheid, is er eenig woord meer universeel? Of fundamenteel?
Pas op, Pilatus, Hij heeft volstrekt nog niet gezegd, dat Hij zoo

11)

Satan, niet alleen eigennaam voor ‘den’ Satan, doch in de beteekenis van ‘tegenstander’ ook
wel in algemeenen zin te gebruiken. Zie K. Schilder, ‘Tusschen Ja en Neen’,
openbaringsnamen voor den Satan.
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ongevaarlijk is. Want: wat is waarheid? In elk geval: een lastig en vervaarlijk ding,
en oecumenisch, inter-nationaal. Pas op, Pilatus: Hij gaat van nu af ‘de heele wereld
beschrijven’, - er is een oecumenisch woord gevallen, daareven, in 't praetorium.
Maar wij voor ons, - wij gelooven in Jezus Christus, Gods eeniggeboren Zoon,
onzen Heere, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, nadat Hij eerst hem had
gezegd: sta stil, en Ik zal u Gods Woord doen hooren.
Maar Pilatus stond niet stil.
Ik ook niet, tenzij Hij mij arresteert, en zegt: sta stil.
Tenzij, wie hier als gearresteerde zich gedraagt, mij, arrestant van Hem,
zachtmoedig heeft geleerd, hoe 'k mij als arrestant-van-Hem gedragen zal.
Hij léért mij dit, zachtmoedig, nederig.
Want waarlijk: niet van déze wereld is zijn koninkrijk. Dus is óók niet van déze wereld zijn gewéld.
∗
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Hoofdstuk XVIII
Christus onontvankelijk verklaard in konings- en
profetenaanspraken
Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid!
Johannes 18:38a.
CHRISTUS wordt voor het Sanhedrin en in de wereld eerst gehoond op den profetenen den koningsberg. En daarna wordt Hij door de instantie, die als laatste de
beslissing heeft, onontvankelijk verklaard, Hij met zijn ‘goede belijdenis’ voor Pontius
Pilatus (1 Tim. 6:13). Hij wordt, staande en sprekende op den hoogen berg van alle
ambtsbediening, genegeerd. Niet door een particulier, doch door den rechter, wiens
naam niet meer vergeten worden kan, door Pontius Pilatus qualitate qua. Tusschen
deze twee wankelt het vleesch te allen dage ten doode: hoon en negatie.
Reeds hebben wij ontsteld gezien, hoe voor Kajáfas Christus gehoond wordt ‘op
den profetenberg’. De hoon gold hem als mislukten waarzegger (bl. 192). Om voor
dat ‘kermis-tooneel’ de planken te kunnen opslaan, had het Sanhedrin eerst met
een brutale beweging zich moeten afmaken van zijn profeten-ambt. De negatie dus
- men had geen énkele zaak met de Schriften op tafel ‘dóór-gesproken’. Dat was
den ‘vorigen’ avond (322 v.).
En nu vanmorgen bevinden wij, voor Pilatus, wederom, dat Hij genegeerd wordt,
staande als Profeet op den berg aller profetie, en als Koning op den berg der
koningen Israëls.
Hoon, en - negatie.
O neen, wij stellen geen tegenstelling tusschen wat Kajáfas met zijn hoonend
gezelschap doet, en wat Pilatus in ambtelijke negatie durft bestaan.
Want ‘het vleesch’ is in den grond zichzelf altijd gelijk; de hoon is met de negatie
in den wortel één.
Dit blijkt ook in hetgeen wij tot nu toe gezien hebben. Toen
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Kajáfas Jezus Christus ‘op den profetenberg’ liet hoonen, toen was daaraan vooraf
gegaan een gewild voorbijzien, een ambtelijk negeeren, van zijn toch wel beweerde
positie aan de spits van alle profetie. Herinnert u, hoe Kajáfas, door Christus een
eed af te vergen, bleek te zondigen tegen Christus door de negatie: in zijn beroep
op de Schriften werd Hij onontvankelijk verklaard. Het was nog niet definitief, want
het laatste woord was aan Pilatus, en die had de zaak kunnen terugwijzen naar het
Sanhedrin, met last van hernieuwde opening der instructie. Maar het was toch binnen
‘de kerk’ volgens eigen zeggen, een afgedane zaak: een hoogepriester scheurt niet
‘voorloopig’ zijn kleeren. Nooit is dat bedoeld als ‘provisorische’ maatregel. Het
beteekent: ecclesia locuta, causa finita. Aan Kajáfas' nadrukkelijken eisch trouwens,
dat de Nazarener tegenover hem den eed zou zweren, lag ten grondslag, gelijk wij
zagen, de veronderstelling, dat deze, hoewel naar eigen zeggen van God vervuld
en zwaar door het profetisch Woord geladen, toch eigenlijk buiten de sfeer van den
1)
wezenlijken ernst, en buiten het besef van Gods tegenwoordigheid zou staan . Bij
Kajáfas was dus ook de ambtelijke negatie vooropgegaan aan den hoon van den
vogel-vrij-verklaarde.
Welnu, in Pilatus volgt ‘het vleesch’ denzelfden weg. We hooren Pilatus zeggen:
wat is waarheid? Dat is op zijn manier de ambtelijke negatie; hij stelt Christus buiten
den kring der serieus te nemen menschen. Indien toch de waarheid niet te vinden
is, indien de wezenlijke kennis Gods niet te verkrijgen is, wel, dan is haar hoogste
‘Profeet’ tegelijk de vermakelijkste, of anders de meest tragische, in elk geval de
uiterst beklagenswaardige ledigganger (‘objectief gesproken’ althans) op de kermis
van 's werelds ijdelheid. De negatie...Maar van de negatie komt straks óók al Pilatus,
met zijn gezelschap, tot den hoon; het eind is, dat de vraag: ‘wat is waarheid?’ die
andere vraag inspireert: ‘wat is recht?’ En als Pilatus dát heeft gevraagd, geeft hij
Christus over tot den dood. Wat er toen gevolgd is, weet ieder: het is de hoon, den
Christus aangedaan op den berg aller koningen. Er volgt nog een spottooneel: de
ingebeelde koning: een purperen mantel, 'n doornenkroon, 'n rietstok. Scenario:
een stelletje grinnikende soldaten.
Dit is dan ook de bevestiging van de aloude waarheid, die

1)

Vgl. wat we opmerkten op bl. 136-142.
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immer weerkeert ter typeering van de laatste beslissingen van 't vleesch.
Het behoort tot den inhoud van ons geloof, dat Christus altijd in de wereld bij
voorbaat móet veroordeeld worden door ‘het “vleesch”, verworpen door wie uit het
vleesch geboren zijn, en niet uit den Geest. Paulus spreekt ons van den pauzeloozen
strijd tusschen “vleesch” en “Geest”: het vleesch kan niet aanvaarden, niet eens
áánvatten, hetgeen des Geestes Gods is. Het kán niet, want het wil ook niet.
Deze permanente krijg tusschen vleesch en Geest móet ook ten stelligste en zoo
nadrukkelijk mogelijk, zich doorzetten in het rechtsgeding van Christus. Dáár immers
teekent de scheidslijn tusschen vleesch en Geest zich zoo duidelijk mogelijk af. Zoo
wordt verklaarbaar, dat Pilatus juist in den aanpak, in het aanvatten van dit
verschrikkelijk rechtsgeding, principieel is feil gegaan. Pilatus heeft niet alleen door
zijn vrees voor de Joden, of door persoonlijke lafheid, of in een zekere traagheid,
of onder den dwang van zijn verkeerde inderhaast door hem zelf zich opgedrongen
“conclusies” omtrent wezen en bedoeling van Christus' koningschap in 't rijk der
waarheid, den Christus prijs gegeven aan de willekeur der Joden; maar hij heeft,
door zijn vraag: “wat is waarheid?” getoond, dat hij in den wortel vreemd was aan
het leven van Christus Jezus, en aan zijn ambt en aan zijn theocratisch bestaan.
Hij kwam tot de negatie: want de natuurlijke mensch aanvaardt niet, krijgt niet eens
vat, aan de dingen, die van Gods Geest zijn (1 Cor. 2).
Onze tekst heeft ons verhaald, dat Christus, voor Pilatus staande, getuigenis heeft
gegeven aan en van zijn koninkrijk. Zijn rijk was een rijk, gebouwd op de prediking
der waarheid. De macht der waarheid, die is het kerkvergaderend principe in formatie
van zijn koninkrijk. Door deze macht, die als macht (exousia mét dunamis) een
sterkte ontwikkelt, die in Gods boeken genaamd wordt: koningschap, staat Christus
op den “koningsberg”. En door machthebber in het rijk der waarheid te zijn, staat
Christus terzelfder tijd op den “profetenberg”. De toppen van die beide bergen liet
Christus samenvallen (alle beeldspraak verteert zich) door te spreken van zijn “rijk”
van “waarheid”: de bergen waren één; macht-van-waarheid is immers één en
dezelfde macht? Dat was zijn laatste woord geweest; dat Hij gekomen was, om aan
de waarheid (profetisch) getuigenis te geven en (koninklijk)

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

388
onderdanen (die “Zijn stem volgen”) zich te werven. Hij wil geen koningsdaad
verrichten, die tegenover (of zelfs maar: naast) den profetenwil en de profetenroeping
staan zou, of daar buiten om zou gaan, of ervan abstraheerbaar wezen zou. O neen,
geen enkele daad van zijn koningschap wil Hij, al is 't ook maar een oogenblik,
losmaken van zijn profetenwerk.
Op deze stellige verbintenis en inéénstrengeling van koningschap en
waarheidsverkondiging, op de tenslotte gegeven identiteit van konings- en
profetenberg, antwoordt Pilatus nu met een schouderophaling: “wat is waarheid?”
Over den subjectieven zin onder psychisch-genetisch aspect van deze woorden is
al heel veel geschreven. Bij het zoeken van den achtergrond, waaruit een vraag als
deze opkomt, redeneert de één zóó, de ander zús. De één vindt, dat Pilatus in deze
woorden het beeld vertoont van den “eerlijken” waarheidzoeker, die wel graag wil
weten, wát en wáár de waarheid is, en waar en hoe en met welke uitkomst ze haar
colleges geeft; maar die, bij het “zoeken”, nog niet tot het vinden is kunnen komen,
en nu zijn wanhoop uitschreit of verbijt in de benauwde vraag: “wat is waarheid?”
Anderen verzekeren: neen, zóó zwaar en ernstig is Pilatus' woord niet bedoeld, in
de verste verte niet! Het is meer de wetenschappelijke scepticus, of anders de
niet-weten-schappelijke, maar ethisch-onverschillige en ongeduldige, die zijn vraag
hier stelt, en met een lichte schouderophaling smaalt: “wat is waarheid?” Volgens
deze opvatting is Pilatus niet hooger aan te slaan dan als een koude, onverschillige,
hooge Romein, die van dat gedweep van Joden over waarheidskwesties, en dus
ook van den eventueelen kruistocht van dezen Nazarener ten gunste van de victorie
der “waarheid”, dat eeuwige thema-in-repetitie, niets weten wil: het loont hem de
moeite niet.
Zoo zoekt de een achter Pilatus' vraag een zwaar-filosofische worsteling, als ware
Pilatus een wijsgeer, een nipper althans aan de bekers, die de filosofen in massa,
en ter keuze (de scepsis!) en in vrijheid (de stoa!) hadden uitgereikt in zijn dagen;
doch meent de ander, dat Pilatus' vraag met filosofie niets te maken heeft, maar
dat hij eenvoudig, als de trotsche, zakelijke, koele, nuchtere bewindvoerder, dat
zoeken-naar-waarheid als ijdel tijdverdrijf belacht.
Het lijkt ons niet noodig, een keus te doen tusschen deze uit-
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eenloopende, elkaar uitsluitende opinies. Want het lijkt ons ook niet wel mogelijk.
Daartoe zou men van Pilatus veel meer moeten weten, dan wij, eerlijk gesproken,
weten kunnen. Wel krijgt men den indruk, dat van diepen “zedelijken ernst”, hetzij
in een “worsteling” om de waarheid, hetzij in een (bewuste) loochening van de
kenbaarheid der waarheid, bij Pilatus kwalijk kan gesproken worden. Immers, als
hij zóó serieus was geweest, zou hij dan zoo maar dadelijk na die vraag het gesprek
hebben afgebroken, en de op bloed beluste felle Joden hebben opgezocht, om van
zijn eerste indrukken een verslag te doen? Is dat een réchter, die van zijn “indrukken”
een voorloopig rapport uitbrengt tegenover de aanklagers? Zelfs als er haast is (de
feestdag!), zélfs dan is het een rechter onwaardig.
Wij weten het niet precies, hoe het met Pilatus staat.
Wij hebben het trouwens niet noodig, om van Pilatus, en zijn intellectueele
ontwikkeling, en den stand van zijn geestesworsteling, zoo nauwkeurig op de hoogte
gesteld te worden. Het komt er niet op aan, of wij “ziel” en “geest” van Pilatus proeven
kunnen, maar, of wij Christus kunnen zien, gelijk Hij door God wordt uitgestooten
in deze adembenemende, beklemmende sfeer van volstrekte ongeloovigheid, waarin
het “vleesch” in den wortel weigert den “Geest” te aanvaarden.
Zóó gezien, is Pilatus met zijn vraag: “wat is waarheid?”, een nieuwe suppletie
van onze kennis aangaande de zwarigheid van Christus' lijden, en van de absolute
miskenning, van de snijdende pijn waaraan Hij wordt prijs gegeven.
Want, of nu Pilatus een ernstig mensch, dan wel een luchthartige dwaas, of hij nu
een nobel zoeker is, dan wel een isegrim, of hij nu de vraag, wat waarheid is, voor
grafschrift koos ná jarenlang getob en gezoek, dan wel haar bedoelt als een
wápen-van-afweer tégen alle tobben en zoeken: voor ons is dit alles niet van eenig
belang. Dit ééne slechts is ons noodig te weten, dat, hoe dan ook, door dit woord
Christus ambtelijk is genegeerd op den berg van zijn ambtelijk bestaan, den berg
van 't theocratisch koningschap en van de messiaansche profetie. Wie houdt de
schare op met een minutieus onderzoek van de psychische gesteldheid van den
rechter? Men leze liever vonnis met overwegingen en conclusies. Als ambtsdrager
negeert Pilatus den berg van 't theocratisch Rijksbewind, én Hem, die er boven op
staat. En daarom lacht hij, of schreit hij, - dat is ons om het even - om
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ieder, die zegt een profeten-berg, en een konings-berg te zien, en met zulke
ivoren-toren-vues op theocraten-massieven hem in qualiteit van handhaver en
protector van de pax romana voor lastige beslissingen plaatst. Hij verweert zich in
zijn ambt tegen ieder, die op weg gaat om een messiaanschen ambtsberg met een
door hém af te stempelen romeinsch “permit” te bestijgen; tegen ieder, die zou
zeggen, dat hij coram Divo Caesare is geklommen tot den top. Pilatus met zijn vraag
“wat is waarheid?”, noemt ijdelheid alle “zoeken”, dat uitgaat van de bewering van
het gevonden hebben. Hij wantrouwt alle assertie van een ook de overheid bindende
en aan 't werk zettende exclusieve werkelijkheid-van-openbaring, die met gezag
van boven komen, en die al onze nieuwe vragen binden zou aan een eens en voor
immer gegeven antwoord Gods, en ze dááruit zou doen gebóren worden zelfs. Of
hij nu den Christus beschouwt als een zuiver gewonnen bloem uit Israëls eigen tuin,
dan wel als een schadelijke woekerplant in den hof der super-nationale cultuur, in
ieder geval is dit wel doorzichtig, dat hij in den wortel vreemd staat aan het geloof
aan het ambtelijk bestaan van Christus, Profeet en Koning Gods. Pilatus gaat voorbij
aan Christus, en aan “de idée” zelfs van zijn ámbt. Zijn ámbt bestaat niet, volgens
hem; het is een waan, een ijdelheid.
De conclusie ligt nu voor de hand. Indien er geen waarheid is, of indien de
waarheid zich niet exclusief aan den mond van Christus gebónden heeft, dan is
Christus' “kóningschap” in 't rijk der “waarheid” een dwaasheid, een fictie, een farce.
Christus heeft zijn profetie aan zijn koningschap gebonden, en omgekeerd: Hij heeft
koningschap gebonden aan profetie. En dat is nu zijn “ongeluk” - bij Pilatus. Een
koningschap, dat zich los zou gemaakt hebben van den vasten greep der waarheid,
dat zou Pilatus' tolerantie-zucht of -opdracht misschien geduld hebben, gelet op de
“schrale resultaten”, die het tot nu toe had kunnen “boeken”. Een regionale
“waarheids”-kruistocht zonder koningspretentie allicht ook. Of, zoo Pilatus ze al niet
geduld zou hebben, hij zou, uit erkenning van het gevaarlijk element, dat er in school
of schuilen kon, terwille van den keizer hebben tegengestaan. Maar een koningschap,
dat zijn glorie stelt in handhaving van, en discipelwinning als recrutenwerving voor
de waarheid, is voor Pilatus even onwezenlijk als de waarheidshandhaving zelf.
Wat is waarheid?’ De vraag, oratorisch of niet, miskent onzen hoogsten Profeet en
eeuwigen Koning. Nu móet daar volgen de andere vraag: ‘wat is recht?’ tegenover
dezen Profeet en Koning - -
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Het dieptepunt van smaad en vernedering, waarin Christus thans voor den
wereldlijken rechter neergestooten wordt, vertoont - hoe paradoxaal de bewering
klinken moge - een droeve overeenkomst met dat ándere dieptepunt, waarin Kajáfas,
de geestelijke rechter, tot Christus zeide: ik bezweer u bij den levenden God, dat
gij mij de waarheid zegt.
Ja, paradoxaal klinkt zoo'n bewering wél.
Kajáfas' hartstochtelijke uitroep: ‘ik bezweer u,’ schijnt immers hemelsbreed te
verschillen van Pilatus' schouderophalend gebaar: ‘wat is waarheid?’
Maar hebben we elkaar niet gewaarschuwd voor psychogenetische comparatieve
studies van de personen, Kajáfas en Pilatus? Hebben we niet gezegd: het zijn
rechters, en het komt op de beslissing aan? Dacht ge, dat God voor niets juist deze
divergeerende typen met elkaar geconfronteerd heeft in dezen nacht-en-dag? Den
gepassionneerden Jood - den koelen Romein? Ach, wij moeten dat nog altijd
van-den-grond-op leeren: dat Christus onder den rechter veroordeeld is, en dat de
rechter van het type x of y zijn mag, maar dat het om de conclusie gaat. En om de
gronden. Voor Christus beteekent Kajáfas' ambtelijke onontvankelijk-verklaring een
dieptepunt in het proces voor den geestelijken rechter; en die van Pilatus een
dieptepunt in het proces voor den wereldlijken rechter.
En nu, als men zich afwendt van de studie der ‘psychologie’ ‘van’ Kajáfas en ‘van’
Pilatus, maar zich bekeert tot de kennis Gods in het aangezicht van Jezus Christus,
d.w.z. als men nu eens ophoudt Kajáfas' en Pilatus' ‘ziel’ te analyseeren, maar zich
laat leeren, wat Christus, onze Borg en Middelaar, hier in zijn lijden ondervindt, dán
krijgt men een oog voor de ijzingwekkende, door God zoo stijl-getrouw
geconstrueerde parallelie tusschen de dieptepunten en de dieptewegen van Christus'
proces eerst voor den geestelijken en daarna voor den wereldlijken rechter.
Toen Kajáfas Christus dien eed afvergde, toen was dat een brutale miskenning
van Christus' duurzaam luisteren naar den in de Schriften sprekenden God, van
Christus' duurzaam toeven, waken, bidden op den profetenberg, alwaar men zegt:
spreek, Heere, uw knecht hoort. Die miskenning bereidde den weg voor de ambtelijke
on-ontvankelijkverklaring.
En thans, nu Pilatus vraagt: ‘wat is waarheid?’ is dat weer een verloochening van
Christus' wérkelijk hooren naar God, van Christus' vruchtbaar toeven, waken, bidden
op den konings- en
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profetenberg; en dit, hoewel Hij door zijn in het vorig hoofdstuk besproken vraag
Pilatus heeft uitgedaagd, de papieren van Israëls profeten en koningen op tafel te
laten leggen. Ook deze miskenning is de wegbereiding voor de voorgenomen
onontvankelijkheidsverklaring.
Kajáfas en Pilatus, ze zijn er twee, en ze zijn volmaakt verschillend. De één komt
van het Oosten, de ander van het Westen. De één is op den berg van Jeruzalem
gezeten, de ander komt van de toppen van Rome. De één draagt de priestertoga,
de ander de romeinsche tunica. De één zalft zijn hoofd met tempelingrediënten, de
ander doet het met cosmetica uit de winkels van de leveranciers van het paleis. De
één gaat gebukt onder de lasten van geleerde folianten, de ander bekijkt zijn zwaard,
en zoekt zijn paar'len uit, en hoogstens ‘dóet’ hij wat ‘aan’ filosofie. De één simuleert
de ononderbrokenheid van zijn niet-intermitteerenden grooten ernst, en wringt zich
in duizend bochten, om eindelijk onder deponeering van voldoende bewijsmateriaal
te komen tot het punt-van-rust, waarin hij Christus tot den dood verwijzen kan naar
het eerst beraamde plan; en de ander begint met de allure van volmaakte rust en
koude evenwichtigheid, en komt eerst later tot het zich wringen in duizend bochten,
en tot de onrust, die zijn dag van heden bezwaart, schier tot den dood.
Welk een tegengestelde typen.
Wat een groote afstand.
Maar niettemin, als zij bij Jezus Christus komen, dan zeggen beiden: gij zijt
niet-ontvankelijk in uw apologieën. Dat is de droeve overeenkomst; ‘het vleesch’ is,
hoezeer pluriform, tenslotte eenerlei; alleen trouwens binnen de ‘eener-lei-heid’ is
er zoo iets als pluriformiteit. De één moge dan een onweer-Gods gelijken, en op
den Heiland aanstormen met den hartstochtelijken eisch: zweer nu waarachtig een
getrouwen eed; en de ander moge sissen, zoo tusschen de tanden door: och, och,
wat is toch waarheid? man, houd toch op, - maar beiden beginnen, in hun aanvang,
met negatie en on-ontvankelijk-verklaring. Want ‘het vleesch heeft geen aanvat aan
de dingen, die des Geestes Gods zijn’, zoo staat het eigenlijk in 1 Cor. 2:14: ‘ou
dechetai’, het neemt niet aan, die dingen. Het neemt niet aan. Het pakt niet aan.
Het ‘ontvangt’ niet. Is dat iets anders dan de principieele niet-ontvanke-lijkverklaring?
Daarin zijn, bij al hun onderlinge verscheidenheid, deze twee
reuzenfiguren-tegen-wil-en-dank het ééns.
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Kajáfas gaat uit van de onbewezen hypothese, dat Christus van de lagen van Gods
profetenberg, en van het verterend vuur der waarheid, niets wézenlijks begrepen
heeft. De man zegt erg vaak: ‘wézenlijk’ staan de dingen niet zóó maar zús. De
wézenlijke kennis van God als ons verterend vuur, die is er bij den Nazarener niet:
ik móet hem met gewéld gaan sléépen tot voor de vierschaar Gods, waar men een
duren eed kan vergen. Het verterend vuur, dat is door dezen aangeklaagde niet
gezien.
En zóó spreekt óók Pilatus, als Jezus zijnerzijds verklaart te wonen bij een
al-verterend vuur, de vlam der waarheid, die doet hóóren en doet vólgen: daar is
geen vuur, dat de wereld ópteert en verbrandt: m.a.w. het verterend vuur, dat is
door dezen aangeklaagde niet echt gezien.
Kajáfas zegt: gij zijt niet de Messias, gij zijt zoo maar een doodgewone Jood, die
met een eed ‘er bij gebracht moet worden’, dat er een God-der-waarheid is.
En Pilatus, precies van den anderen kant uit redeneerende, voegt Jezus toe: gij
zijt geen Messias, want het is dwaasheid, te zeggen, dat er één ú bekende
God-der-waarheid is, bij Wiens Naam men zwéren kan, gij zijt zoo maar een
doodgewone Jood, één onder al die krielende duizenden. Indien gij aan een kruis
moet, dan zult gij wel zoo'n lastpost zijn als die anderen, die Varus op liet ruimen.
Er zijn ook ‘goede’ lastposten - daar heeft een procurator alles van begrepen. Die
man weet wat politiek is: de kunst van 't mogelijke. De mogelijkheidsbalans knauwt
veel onpractische lieden, die in een anderen tijd de waag veilig zouden kunnen
passeeren.
Kajáfas zegt tot Jezus: gij man tenslótte van de vlákte; en Pilatus zegt het zelfde;
hij negeert Christus' zelfverkondiging als één, die staat op den berg van alle profeten
in de gemeenschap van aan hún axioma's zich vrij conformeerende koningen.
Kajáfas, met zijn eedvordering, ziet Christus staan buiten den garantie-cirkel van
de tenslotte door hem ambtelijk bij dezen Nazarener aangedrongen waarheid Gods.
En Pilatus zegt: daar is geen cirkel van een aangedrongen waarheid Gods; kom,
wees toch wijzer en vermoei u en zéker mij niet met hetgeen u te hoog, en mij te
onwezenlijk, en ons abusievelijk ópgedrongen is.
Maar beiden gaan den Heer voorbij, voorbij. Déze mensch wordt in 't praetorium
niet ontvankelijk verklaard. Noch in het consistorium. - En Hij heeft dit wel diep in 't
hart geweten. Zijn verberging was Hem niet verborgen: den Logos Gods zijn al zijn
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diepten van eeuwigheid bekend. Hij is de Vreemde hier op aard; de negatie is zijn
ziel weer krachtig aangezegd, - opdat Hij slechts uit God en uit zich zelf de redenen
zou nemen voor de affirmatie van God en van zijn uitverkoren broeders. 't Vleesch
kon niet anders, ook bij Pilatus niet. Waarom niet? Omdat ‘waarheid’, in welke
filosofen-school ook, al ware 't bij de sceptici, die van de ‘waarheidsbegrippen’ een
complete lijst hebben opgesteld met allemaal vraagteekens er achter, altijd toch
nog weer wat volkomen anders is dan in den bijbel: met zijn prediking der ‘émeth’,
der trouw van den Verbondsgod. Wat is waarheid? Die ‘èmeth’ is en blijft voor álle
vleesch: het onontvankelijke (1 Cor. 2:9).
Aldus is Christus ook van Pilatus' zijde in den cirkel van de irrelevanten en
niet-forensisch-acceptabelen neergezet. Op zijn juridisch-axiologische plaats gezet,
noteert Pilatus' geest. Dat zijn arrestant-van-heden deze procedure zou laten
beschrijven door zijn klerken voor de straks grage oogen van de heele wereld, hij
kon het niet gelooven. Dat hadden wij evenmin gekund.
In hetzelfde jaar, waarin dit boek in eersten druk geschreven is, - 1929 - is er een
college geweest van rechts-geleerden van joodsche origine, die de vraag hebben
opgeworpen, of het geen tijd werd, om het proces van Jezus van Nazareth te herzien
en eindelijk te erkennen, dat het Sanhedrin Hem onrecht had gedaan. Het joodsche
geweten moest nog eens onbevooroordeeld den Nazarener en zijn ‘geval’ aan zich
voorbij doen gaan. En de engelsche rechter Frank J. Powell heeft na dien tijd trachten
aan te toonen, dat Christus ‘niet alleen het slachtoffer was van een gerechtelijke
dwaling, maar dat Hij de dupe werd van een gerechtelijke moord, zowel van de kant
van de Romeinse als van die der Joodse magistraten’. En Dr N.G.H. Deen schrijft
in de inleiding op dit boek: ‘In het begin van 1949 deed in de wereldpers het bericht
de ronde, dat bij de Nieuwe Joodse Hoge Raad te Jerusalem door een Nederlander
revisie was aangevraagd van het vonnis over Jesus van Nazareth geveld. Men moet
Israël zijn toegedaan, men moet Israël een goed hart toedragen en men moet begrip
hebben voor Israël's grootheid, om ook maar op een idee te komen als dat van deze
Nederlander, Ir Robbé Groskamp. Het gaat hier’ (aldus nog steeds Dr Deen) ‘niet
om een kwestie van louter bespiegelende aard. De invloed der onschuldig
veroordeelden is enorm. De invloed ook van hun eerherstel is enorm.
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We aarzelen niet te zeggen, dat Israël gehuldigd werd toen aan zijn nieuwe Hoge
Raad verzocht werd, over negentien eeuwen heen een proces te herzien, waardoor
een onschuldige, en wel Jesus van Nazareth, geofferd werd. Op 14 September
1948 opende Dr Smoira, de president van Israël's herstelde Hoge Raad, bijkans na
millenniën, een nieuwe zitting, met het aanhalen van de volgende woorden: “De
rechter moet zich altijd voelen, alsof er een scherp zwaard op zijn nek ligt en alsof
Gehinnom voor hem open gaapt; want hij moet weten wie hij oordeelt en voor Wien
hij oordeelt, en aan Wien hij moet antwoorden, indien hij afwijkt van het pad der
waarheid.” En verder: “Een rechter die faalt in het geven van een waar oordeel, is
oorzaak, dat de Goddelijke Glorie Israël verlaat.”’ Tot zoover Dr Deen.
Gelijke kwestie ware ook te moveeren voor hen, die studie maken van het
2)
staatsrecht bij de Romeinen. Powell deed dat trouwens óók .
Maar, al zóu ook te eeniger tijd het joodsche volk, of eenige joodsche
gemeenschap, volmondig erkennen, dat Kajáfas zonder noodzaak ‘Jezus’ - den
historischen persoon - overgegeven had, en dat Pilatus zonder dwingende reden
hetzelfde had gedaan, - zoo iets is volstrekt niet onmogelijk - de ‘Christus’ zou toch,
des ondanks, als balling blijven gaan: wat is èmeth? Pilatus heeft, naar het verhaal
3)
wil - eerst getracht de joodsche wetten af te schaffen . Hij moest ervan afzien. Dát
was tóen al

2)
3)

Frank J. Powell, Het Proces Jesus Christus, Foreholte, Voorhout (Ned. bewerking door Mr
F.W.A. Visser, 1950, 107.
Vgl. Powell, a.w., 115: ‘Toen Pilatus de zaak in behandeling nam, deed hij dat niet als
appèl-rechter. Jesus Christus was niet in hoger beroep gegaan. Ook trad Pilatus niet op als
een rechter, die alleen de straf moest opleggen, nadat een andere rechter de verdachte reeds
had schuldig verklaard. Hij kon daarentegen de hele gang van het proces opnieuw nagaan.
Ik vermoed, dat hetgeen Pilatus deed, nog het best kan worden vergeleken met wat de
juridische afdeling van de Privy Counsil doet met betrekking tot een misdrijf dat in een dominion
van de Kroon gepleegd is’. (In het Nederlands recht is het nog moeilijker een parallel te vinden
voor deze constructie van Lord Shaw. De enige figuur die enigermate als vergelijkingsmateriaal
zou kunnen dienen is die van de Hoge Raad der Nederlanden wanneer zij als appèl-rechter
optreedt ten aanzien van de arresten der Hoven van Suriname en Curacao.)
‘Deze bevoegdheid had Pilatus dus, maar het staat buiten twijfel, dat hij meer bevoegdheden
had. Niet alleen kon hij beide partijen horen, maar ik denk, dat hij ook getuigen voor zich kon
laten verschijnen. Deze bevoegdheden had hij in elk geval, wanneer hij een vonnis moest
bekrachtigen. Het stond hem volkomen vrij, het hele proces opnieuw na te gaan, hij kon
weigeren het vonnis te bevestigen en hij kon de verdachte op vrije voeten stellen, met de
verklaring dat hij niets gedaan had wat de doodstraf verdiende.
Tenslotte, niet alleen had hij de taak recht te doen en de vrijheid van persoon te beschermen,
maar als Romeins bestuurder had hij ook de orde te handhaven. Hij was rechter en hoofd
van de regering beide. En in die tweede hoedanigheid had hij ook de macht een vonnis te
verzachten of de veroordeelde gratie te schenken. Hij had dus de zorg voor de openbare
orde en kon om redenen van politieke wenselijkheid gratie of amnestie schenken. Maar voor
men zich bezig hield met opportuniteits-overwegingen, moest eerst de vraag, wat recht was,
worden opgelost: was de verdachte schuldig of was hij onschuldig?’
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een onontvankelijk-verklaring van den Messias - die komt immers op uit de werkelijke
wetten Israëls, en wil gemeten zijn naar wat Pilatus liefst voorgoed geantiqueerd
had. Pilatus is de niet-ontvankelijk-verklaarder van beroep. Reeds het feit, dat hij
Christus' zaak afhandelt op den dag, waarop men hem den aangeklaagde brengt,
4)
was al een capitulatie voor de Joden geweest . En die hadden dat meteen begrepen!
Wie ‘Jezus’ vrij laat rondloopen, in de meening, dat Hij ongevaarlijk is, doch voor
het overige ‘Christus’ niet erkent als staande op den profeten- en koningsberg, die
heeft Hem nóg verloochend, en genegeerd. Het komt niet aan op een conclusie,
die ons door ons hart ‘belezen’ denken langs zijn eigen wegen vindt, maar op het
‘aanvatten’ van de openbaring, die ons sommeert: hoort Hem, hoort Hem. Christus
wil niet met ons onderhandelen over de vraag, wat waarheid is, en wat Gods ‘trouw’
is, en wat het ware leven is, en wie God is, maar Hij wil de waarheid aan allen
opleggen met het hoogste gezag. De ‘spanning’ van de vragen van Kajáfas, en de
‘spanning-loosheid’ van de eerste vragen van Pilatus, gaan beide Hem voorbij; zij
staan buiten de mogelijkheid van de aanvaarding van den Christus, in zijn ambt.
Pilatus hebbe zijn hooghartige vragen, Kajáfas zijn goed gespeelde opwinding:
de hoogepriester scheurt zijn kleeren. Wij zien alleen maar, hoe zwaar de
Borg-voor-ons vernederd wordt. Nu Pilatus Hem officieel onontvankelijk verklaart,
nu kan, van dit moment af aan, het geding van Jezus Christus niet meer langs rechte
banen worden geleid. Het is een noodzaak nu voor onzen Borg en Heiland, dat Hij
ten doode wordt verwezen, en dit van den aanvang af.
En dit heeft Hij gevoeld, zóó diep en smartelijk als het immer mogelijk was. Hij
heeft geweten, en nu óók ervaren, dat, toen Pilatus zei: wat is waarheid? en tegelijk
den rug aan den aangeklaagde toekeerde, nu álles in den wortel was bedorven. O
Paulus, gij apostel straks. Gij hebt rechten, die de Heere mist. Gij waart
burger-van-Rome: dat kon blijkbaar betaald worden. Men

4)

Vgl. Powell, a.w. bl. 118/9: ‘Pilatus volgde niet de in Rome gebruikelijke procedure, een datum
vast te stellen voor het proces en deze openlijk bekend te maken; hij maakte gebruik van de
hem toekomende macht, aanstonds met het verhoor te beginnen.’
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zou ú niet zoomaar hebben kunnen dooden. Maar uw Meester had geen mensch,
die hem het burgerrecht met geld kon koopen. Hij was verloren, toen Pilatus Hem
5)
onontvankelijk verklaarde .
En toen Hij smartelijk ervoer, mensch van gelijke beweging als wij, dat van dezen
rechter niets góeds te wachten viel, toen stond Hij voor de zwaarste taak, dien
rechter toch nog ieder oogenblik het zijne te geven, en eveneens aan God te geven
al wat straks Gods zou blijken. Dit is verheven majesteit geweest: Pilatus zien als
den volslagen blinde, en als een speelbal van zijn eigen vrees, en nochtans God te
eeren als den Vader aller geesten, die het oog geschapen heeft, en op wien alle
oogen hebben te zien; en die den Geest uitzendt, opdat al wat knecht is, van den
Geest vervuld, Hem zonder pauze zoeken zou. - Het was zwaar zoeken: God zoeken
onder muitgespan. Het was een zware dag: het rechthuis van zijn Vader zien
verworden tot een moordenaarshol, en zelfs geen touwtjes mogen draaien tusschen
de vingers, die eens den tempel hebben schoongeveegd met zoo'n geesel van
touwtjes. O, onontvankelijk-verklaring - testimonium vóór den auteur van 1 Corinthe
twee-vers-veertien...de natuurlijke mensch ‘ou dechetai’: hij zet de causa Christi
niet op de rol...
∗

5)

Vgl. F.J. Powell, a.w., 112/3: ‘Met betrekking tot het feit dat Jesus voor Pilatus wegens
hoogverraad werd aangeklaagd, geef ik hier nog een citaat uit Hunter, waaruit blijkt dat het
aantal vervolgingen wegens hoogverraad tijdens Christus' leven steeds toenam en dat het
misdrijf steeds elastischer werd geconstrueerd. “Het kleed van gematigdheid en nederigheid
dat Augustus had aangenomen, viel op de schouders van Tiberius (14-37). Tijdens zijn
regering werd echter de verkiezing van magistraten aan het volk onttrokken en aan de senaat
gegeven, die bovendien nog druk werk had met het uitspreken van doodvonnissen ter zake
van het zeer elastische misdrijf van hoogverraad.” Zoals we al zagen, had iedere landvoogd
die naar Palestina kwam van de keizer de macht over leven en dood gekregen. Wanneer hij
iemand die geen Romeins burger was berechtte, hoefde hij de Romeinse procesregels niet
te volgen, maar was daarin volkomen vrij. Een Jood had niet het recht van hoger beroep op
de keizer, tenzij hij tevens Romeins burger was. Zijn leven was geheel in handen van de
landvoogd, die verantwoordelijk was voor de handhaving van rust en orde in zijn provincie.
De landvoogd was volkomen de vrije hand gelaten inzake alles wat de Joden betrof en hij
maakte daarvan ruimschoots gebruik. In de praktijk was het meestal zo gesteld, dat de
landvoogd zijn provincie zelfbestuur toestond, wanneer zij tenminste geen afbreuk deed aan
het gezag van het Romeinse Imperium. De Joodse rechtbanken mochten rechtspreken en
de landvoogden mengden zich niet in kwesties van de Joodse wet. Maar elk door het Sanhedrin
gewezen doodvonnis moest ter bekrachtiging naar de landvoogd worden verwezen. Soms
arresteerden de Romeinen een Jood en gaven hem dan, zonder hem eerst zelf te berechten,
aan het Sanhedrin over (Handelingen 22:30) en soms brachten de Joden een Jood voor de
Romeinsche rechterstoel, zonder voorafgaand Joods proces (Handelingen 18:12).’ Wij geven
dit citaat met voorzichtigheid: zie ook F. de Visscher, hier telkens aangehaald.
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Hoofdstuk XIX
Christus zwijgend voor Pilatus
En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot
hen: Ik vind geen schuld in Hem.
Johannes 18:38b.
En zij hielden te sterker aan, zeggende: Hij beroert het volk, leerende
door geheel Judéa, begonnen hebbende van Galiléa tot hier toe.
Lukas 23:5.
En als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd,
antwoordde Hij niets. Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort gij niet, hoe vele
zaken zij tegen u getuigen? Maar Hij antwoordde hem niet op een eenig
woord; alzoo dat de stadhouder zich zeer verwonderde.
Mattheüs 27:12-14.
ONS voorgaande hoofdstuk liet ons Pilatus' vraag, wat waarheid was, zien als een
officieel niet-ontvankelijk-verklaren van Christus in diens apologie. De Heiland had
gezegd: om mij te volgen, moet men uit ‘de waarheid zijn’. En om als rechter over
mij te kunnen oordeelen - met name ter zake van de vraag, of ik ‘agitatie’ pleeg dient men op die vraag, wat de waarheid is, in te gaan. Maar als Pilatus antwoordt:
wat is waarheid? die vraag niet op een avondvisite van de filosofische club in de
judeesche kolonie, doch in een officieel geding ten overstaan van den beklaagde
stellende, dan beteekent dat: is dat uw apologie? Maar dáár ga ik niet op in. Dit punt
gaat terug naar de dossiers - áls ze er komen, wat zeer de vraag is. Want - het is
feest, er is haast bij dit geval. De ambtelijke onontvankelijk-verklaring der
apologie-van-Christus uit het Woord. Het ambtelijke ten-onder-houden van zijn
zelfgetuigenis - en dat voor het tribunaal der wereld. Christus - onverhoord!
Pas wie dit ééne punt op zijn geest liet inwerken, komt gereed met dat volgende
gegeven: dat Christus nu maar zweeg. - Toen Hij eenmaal uit Pilatus' wedervraag
móest afleiden, dat ook van dezen Romein geen rechtshandhaving, ja, niet eens
een serieus verhoor te wachten viel, zei God in de harde taal van zulke feiten:
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geef uw zaak over in de hand van God, die rechtvaardig oordeelt, ook, als Hij tégen
u is, en u verlaat.
Op welke wijze nu gaf Christus den casus Jesu Christi over aan Hem, die
rechtvaardig oordeelt?
Het antwoord luidt: Christus zweeg stil. Hij heeft éérst gezwegen ‘voor Kajáfas’;
zoo zwijgt Hij tháns ‘voor Pilatus’.
Toen Pilatus uit Christus' ‘eigen mond’ vernomen had, dat deze toch een of ander
‘kóninkrijk’ voor het zijne erkende, geen wereldlijke machtsorganisatie, te vuur en
te zwaard doorgedreven en met een ‘vae victis’ aan verslagenen opgelegd, doch
een theocratische gemeenschap, bijeengebracht en -gehouden door het
uit-de-waarheid-zijn, een bonds-gemeenschap dus, de innigste, die zich denken
laat, en meteen nu een woonplaats en een werkplaats voor de waarheid, toen dacht
Pilatus: zooiets kan een rechter wel vaker vernemen, - 't mag waanzin zijn, of utopie,
maar 't geeft geen straat-rumoer met barrikades, V-teekens, gebalde vuisten, en
zoo. Van dezen ‘waarheid’s-vriend, nummer zóóveel, is misschien wel nooit, doch
zeker niet onmiddellijk gevaar te duchten voor den staat. Al zou - denk aan het slot
van hoofdstuk XVII - in het afgetrokkene de mogelijkheid er zijn, dat de doorwerking
van de principes en maximes van dezen vreemden ‘koning’ over
‘kinderen-der-waarheid’, in de toekomst voor den staat brekende kracht ging krijgen,
- voor het héden beteekende hij geen acuut gevaar. De molens van ‘de waarheid’
malen langzaam. Haar legers kan ze niet uit den grond stampen. Die arrestant wilde
dat blijkbaar ook niet. Hij zei niet: ‘een ieder, die mijn redevoeringen bijvalt, volgt
mijn vaan,’ doch: ‘een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort mijn stem’ (Joh. 18:37):
hij hoort er altijd weer naar. Dat ‘uit de waarheid zijn’ - was dat niet zooiets als
geboorte, of, ja zeg het maar: zooiets als wedergeboorte? ‘Uit’ de waarheid zijn,
zoo als een kind ‘uit’ de moeder is? Nu, een leeraar, die op wedergeboorte of iets
dergelijks wacht, gunt zichzelf den tijd, en iederen bestaanden staat eveneens.
Tegen dat hij een handjevol heeft, is hij op leeftijd - wien doet hij dan nog wat?
Pilatus is wel eens bang geweest voor barrikades, maar men mag de straat wel
vrijmaken voor de initiaten van een of andere ‘mystieke religie’. Het imperium zal
wel voor zijn toekomst zorgen. Voor 't zóó laat is...
Veel verder dan het heden ziet Pilatus niet: er is ook maar een kort geding
gevraagd. Hij kon er wel áfkomen; het zou ‘zijn tijd’
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wel ‘uitzingen’. Voor het oogenblik brouwt deze meester-droomer den staat geen
kwaad.
Pilatus neemt daarom weer contact op met de Joden, die dezen gevangene
hadden uitgeleverd, en stelt hen in kennis met zijn voorloopige conclusie: ik vind
geen schuld in hem.
Daarmede was nog niet definitief tot onschuld geconcludeerd. Zóó onvoorzichtig
is Pilatus niet. Hij gaat voorshands niet verder dan tot de verklaring, dat hij nog geen
schuld ontdekt heeft. Hij ‘houdt zich nog op de vlakte’, en spreekt enkel negatief:
hij heeft de schuld niet kunnen constateeren. Tegenover de officieele formule van
de joodsche aanklagers: ‘wij hebben gevonden’, - stelt Pilatus nu, even formeel, als
zijn voorloopige conclusie: ‘ik bevind’.
Scherpe ooren hebben ze, die gespannen afwachtende joodsche autoriteiten. En
fijne voelhorens ook. Gauw genoeg hebben ze gemerkt, dat, hoe formeel de
voorloopige conclusie ook werd ingeleid, niettemin de uitspraak nog maar voorloopig
was, en vooral: zuiver negatief. De eerste ronde is niet verloren. Ze hebben dadelijk
de situatie overzien. Pilatus zet zich wel schrap, maar de deur is niet voor hun neus
dichtgedaan. Er zijn nog zooveel uren vóór het avond is.
Meteen komen ze in actie, de overpriesters en schriftgeleerden. Gauw de voet in
de opening van die deur! En verder spreken. En dádelijk.
Tegenover Pilatus' negatieve conclusie stellen ze thans een aantal in positieven
vorm gestelde beschuldigingen. Uwe Excellentie kon nog niet tot schúld
concludeeren? Misschien kreeg zij den indruk: een niet gevaarlijk dweper? Ja ja,
wij verstaan het, dat de overheid zich niet met direct-religieuze kwesties kan
bemoeien; trouwens, dat zouden wij haar ook adviseeren. Maar laat Uwe Excellentie
niet denken, dat déze volksleider indifferent is voor de romeinsche politiek. Dan
kunnen wij haar anders inlichten.
En meteen beginnen zij. Vergeet niet, dat het allemaal nog ‘bedaard’ toegaat: zij
komen niet in het rechthuis, de stadhouder neemt dus telkens van zekeren afstand
contact op. Bij zoo'n manier van conversatie spreekt men minder nerveus, en meer
beheerscht. Hun verantwoordelijkheidslast neemt toe.
In de stellige hoop, dat zij den stadhouder, wiens politiek reeds eerder onzeker
is gebleken, en die al vaker aan koppige Joden iets toegegeven heeft, ook nu wel
zullen kunnen spannen voor
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hun wagen, gaan ze hun beschuldigingen tegen den gevangene nog breeder uit
meten. Details? Met genoegen. Ze handhaven hun tactiek: en werpen het proces
over den politieken boeg. Trouwens, áls zij nu met een ander requisitoir voor den
dag gekomen waren, zou hun booze opzet te doorzichtig zijn geweest, en zouden
zij hun eigen zaak bedorven hebben. Maar ze worden scherper. ‘Vele dingen’, zoo
lezen wij, brengen zij nu tegen den Heere in. Zij noemen bizonderheden, zij geven
détails; misschien brengen zij wel den koninklijken intocht van ongeveer een week
geleden te berde. Dat zij álles er op zetten, om zoo scherp mogelijk het delict van
den demagoog uit Nazareth te stellen, bewijst hun woordenkeus. Voorzichtig laten
zij uitkomen, niet alleen, dat deze verleider staatsgevaarlijk is, maar ook dat de van
hem op gang gebrachte ‘beweging’ het volk als israëlietische, d.w.z. religieuze
1)
gemeenschap in haar ban gegrepen heeft, en dreigt te electriseeren . De joodsche
religie als zoodanig moge Pilatus niet interesseeren, als zij de massa in beweging
brengt, wel, wat kon er dán niet gebeuren? Moet weer religieuze extremistendrift
de belastingkwestie stellen? De joodsche overheid heeft het hare gezegd, en verder
is Zijne Excellentie verantwoordelijk voor het bestuur in deze bezette gebieden. De
eerst in het algemeen gestelde aanklacht, dat Jezus het volk verleidde, wordt nu
verschérpt tot de beschuldiging, dat Hij de menschen ophitste. Pilatus is weer voor
den eisch van strenge keur gesteld: de veiligheid van den staat mag geen gevaar
beloopen.
En Christus?
Als de rechter, die in zijn eerste apologie Hem onontvankelijk verklaarde, nu,
zonder daarop terug te komen, weer contact met Hem opneemt, en Hem vraagt,
zich nader te verklaren over die détails en politieke agitatie, dan staat er: ‘doch
Jezus zweeg stil.’
Misschien heeft Pilatus Jezus naar buiten gebracht, naar het bonte gezelschap,
dat vóór het praetorium zich had gevormd, en misschien heeft hij Hem daar in
tegenwoordigheid van zijn beschuldigers, de kans gegeven, op al die punten
gedetailleerd te antwoorden. Hij vraagt ten minste, of de gevangene niet ‘hoort, wat
dezen tégen hem zeggen’.
Doch Jezus zweeg stil.

1)

Wij zagen boven, hfdst. XI, vgl. bl. 355, 462, dat ze eerst het woord ethnos gebruiken, en niet
het woord laos, voor ‘volk’. Ditmaal wordt het woord laos wél gebruikt, vgl. Nebe, a.w. 56.
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Waaróm zweeg Hij zoo stil?
Sommigen zeggen: Hij ‘zweeg maar’, want spreken had toch niet ‘geholpen’. Ook
de uitvoerigste pleitnota uit zijn mond zou niets hebben veranderd aan de gezindheid
van de Joden, noch aan de neiging van Pilatus, om zonder risico's dezen dag door
te komen - o, dat feest...Waar nu naar menschelijke berekening toch elk nuttig effect
aan een rede-van-verantwoording bij voorbaat te ontzeggen viel, was het immers
maar beter, in het geheel niet te spreken?
Wij kunnen echter déze ‘verklaring’ van Christus' zwijgen moeilijk aanvaarden.
Zelfs roept zij verzet wakker. Mag men zulke overwegingen Christus toeschrijven?
Is dat soms regel bij Hem, dat Hij alleen datgene doet, waarvan naar
menschen-maatstaf vrucht te wachten is? In hún oogen? Héél zijn arbeid was toch
telkens weer een ingaan tegen den stroom, en een ondernemen van hetgeen
menschelijker-wijze onmogelijk scheen. De Spreker van de bergrede, die den eisch
van het volmaakt-zijn stelde, en de antithese aanwees tusschen wat in
menschenoogen ‘nuttig’ is én wat ‘noodzakelijk’ is om God, - zou die van het woord
hebben afgezien, ómdat spreken toch niet ‘hielp’? Heeft onze Borg dan ooit zichzelf
‘geholpen’?
De vraag stellen is reeds haar beantwoorden: Christus is de permanente werker
van wat menschen noemen: onbegonnen werk.
Neen, wij keeren het om: juist omdat het treden in détails met voorafgaande
terzijdestelling van de grondvraag over het in-dewaarheid-zijn en over den aard van
't koninkrijk als waarheidscorpus heel gemakkelijk had kunnen meehelpen, om dien
Vrijdag totaal anders te doen eindigen, dan hij inderdaad geëindigd is, - juist daaróm
zwijgt Jezus. Hij wil niet zichzelf ‘helpen’ met een tactiek, die Hem zijn laatste rede
zou doen bederven: negeeren wat de kern is, en dan plukken en trekken aan détails.
Want een spreker, die zich zelf helpt tot den prijs van een bedorven spraak, die redt
zijn leven, maar verliest zijn ambt. De ‘accurate’ getuige in détails wil niet van den
‘Getrouwen Getuige’ van Gods waarheid zijn geïsoleerd. En Pilatus wil Hem alzoo
isoleeren: hij heeft zijn onontvankelijk-verklaring in de kernvraag niet herroepen.
Dus weet de Christus tweeërlei: Hij mag ‘zijn ure’ niet forceeren, en moet dus
spreken, als het gaat om ‘de’ Getuigenis. Maar Hij moet evenmin zijn ure verschuiven
door een ‘getuigenisje’. De ure is nú wél gekomen, de ure van het sterven. En
daarom wil Hij niet door eenig spreken over feiten, zonder Woord-
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belichting, zijn ‘ure’, nu ze gekomen schijnt, uitstellen. Men rékt niet, als God trekt.
Of is het niet waar, dat, juist ‘menschelijkerwijs’ gesproken, een spreken, nú, en
in dit oogenblik, over al die nieuwe bizonderheden, had kunnen ‘helpen’? Een
uitgelezen kans, om 't initiatief weer in de hand te krijgen. Om den gang van de
procedure te beïnvloeden. En om den toeleg van Kajáfas te breken: vandaag moest
alles afloopen, had de man gezegd. En Christus wist het. Eén gebaar, één woord,
waarin gevorderd wordt, een contramemorie op te mogen stellen, voor wat ‘de feiten’
2)
betreft, en Pilatus kán ‘een naderen datum vaststellen’ . 't Is trouwens nog altijd de
vraag, of hij daartoe ‘moreel’ niet verplicht is. O, de prachtkans, niet eens door
Christus zelf gezocht! Als Hij op al die punten ingegaan was..., wel, binnen een
kwartier zou de beklaagde den rechter een verlegen man gemaakt, en hem zédelijk
gedwongen hebben, een nader onderzoek te gelasten. Kajáfas' Paaschfeest ware
hem vergald, en wie weet, wie weet? Soms komt van uitstel afstel. Wie weet? Al
mist de Nazarener het romeinsche burgerrecht, - zoodat Hem niet, als Paulus later,
hooger beroep openstond, - uitstel was toch altijd wat?
Wij kunnen veilig hier van een verzoeking spreken. Een satanische verzoeking
om wél te spreken. En waarom een verzoeking? Omdat het spreken over waarheden
met terzijdestelling van de Waarheid Gods Naam in 't ijle opheft. En zonde tegen
het derde gebod is. Zoolang Pilatus Christus in de groote hoofdzaak, die Hij zélf
3)
aan de orde stelde, negeert , zoolang zal Hij zonde plegen tegen het koninkrijk der
waarheid, waarvan Hij zelf het Hoofd is, en de Vorst, en de hoeksteen, straks ook
het bouwoffer en het fundament, als Hij ook zijnerzijds die hoofdzaak helpt negeeren.
Twee ‘mogelijkheden’ van overtreding waren hier.
De eerste mogelijkheid was, dat Christus gezwegen had van hetgeen Hij in de
‘goede belijdenis’ móest betuigen. In déze zonde is onze Tweede Adam niet gevallen;
hij hééft Pilatus inderdaad gezegd, dat Hij de koning van het rijk der waarheid is.
Intusschen, nog een tweede zonde lag voor de deur, naar den mensch gesproken.
Deze: dat Christus, ook al hád Hij eenmaal de hoofdzaak, waar het over liep,
genoemd, nu verder haar verzwijgen zou.

2)
3)

Zie over dat stellen van een datum F.J. Powell, a.w., hierboven bl. 396.
Zie ons vorig hoofdstuk.
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Een zónde ware dit geweest: zijn spreken moet altijd bediening van het Woord zijn.
Geen dienen-van-zichzelf door een woordje. Zóóals élke preek verplicht is, de ééne
hoofdzaak weer te zeggen, zoo ook bij Christus élke rede. De engelen luisteren
scherp, hoe Hij zijn laatste uren besteedt - de hoogste Profeet duike niet onder in
den détaillisten-apologeet. Akribie is dan pas haar naam waard, als zij nauwkeurig
den stijl bewaart: 't kleinste nimmer zonder 't grootste; 't vele niet los van 't ééne.
Nu, Christus, hoewel aangeklaagd van lastering van den Naam, heeft tegen den
Naam niet overtreden, door een gesprek over dit en dat, met bewuste vermijding
van de hoofdzaak: de waarheid, en de trouw van God, die zijn Naam niet in
abstracties wil geschonden zien. Tegen het rijk der wereldlijke overheid bracht Hij
niets kwaads in; maar zijns Vaders rijk laat Hij óók niet beleedigen. Zou de Caesar
het dulden, dat men over hem rechtsgeldig en met rechtseffect ging ‘praten’, maar
op conditie van terzijdestelling van de kernen van zijn wezen en zijn werk? Indien
neen, waarom dan den hoogen God alzoo gedaan, Pilatus? Herroep dat de
gespreksbaan opbrekende: ‘wat is waarheid?’ En indien niet, - wel, de ‘waarheid’,
die aan Gods koninkrijk wezen en werking geeft, wil nimmer genegeerd zijn. Christus
moge in boeien staan, Hij handhaaft zich toch als koning in zijn waarheidsrijk, en
laat zich niet op zijpaden dringen, zoolang de heirbaan door Pilatus afgesloten blijft.
Wie geeft den Zoon het recht, zijn daden, preeken, in bespreking te geven, met
vermijding van het ééne thema: de koninklijke waarheid? Had Christus goed
gevonden, dat men zijn thema negeerde om alleen over enkele ‘flarden’ van de fuga
te spreken, dan zou Hij Gods kwade componist geworden zijn. Dan zou Hij zelf van
de heirbaan, die God Hem aanbevolen had, zijn afgeweken, om de zigzag-lijn te
volgen van de vijandschap. De Koning in het rijk der ‘waarheid’ wil Pilatus álles
zeggen, en ook den Joden, maar niet, wanneer men Hem afrukt van den
profetenberg, of Hem aldaar in ambtelijken handel ‘negeert’. Hij moet dat onrecht
dragen; Hij mag het niet, vermoeid ten doode, begeeren. Maar bréken mag Hij het
óók niet door een sléchte rede. Een die niet theo-logisch is: de Naam in alles. Détails
zonder verband gaf Sátan in de woestijn.
Het was gehoorzaamheid aan God, toen Christus stilzweeg voor Pilatus, en nu
ook zwijgt op al dien woordenkraam der Joden. Dat zwijgen was geen niets-doen;
en ook geen reactie; en 't was
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nog minder: lijdelijk verzet, of revolutie, of een stil gemok. Het was gehoorzaamheid.
Het was de trouw van Gods Profeet aan wie Hem zond. Want die Hem zond heeft
Hem gezegd, dat Hij geen enkel woord of werk ooit scheiden mag van het ééne
Woord, en van het éénheidswerk, waartoe Hij is gezonden in de wereld. Getrouw
is onze hoogste Profeet, niet alleen maar aan den inhoud, maar ook in de methode
van zijn spreken en getuigen.
Dit maakt dat zwijgen tot een dáád van kracht. De profeet-enkoning verdeelt zijn
spreken en zijn zwijgen zóó, dat de priester in Hem komen kan tot zijn bepaalde
avondoffer, op goeden, Goeden, Vrijdag. Hij heeft den dood, die Hem beliep, niet
afgeweerd door een verandering, aangebracht in 't laatste uur, in het schema zijner
getuigenis.
En hierdoor heeft Hij den verzoeker afgeslagen, en het rijk-vanwaarheid voor zijn
God en ons behouden. Hij heeft geen ‘parólen’ zonder ‘Woord’ voor zich uitgegeven.
De Rijkswet laat zúlke parolen niet toe: men wordt daar uit de waarheid geboren,
niet uit ‘een waarheid’. Men wordt er uit de Trouw van God geboren, niet uit een
adaequaat en objectief notarieel bericht. Toen Pilatus vroeg: wat is waarheid?, toen
stonden heel wat neuswijze menschen klaar, om prompt te antwoorden: waarheid
is adaequatie van werkelijkheid en intellect. Christus zelf evenwel, hoewel Hij door
Pilatus werd uitgenoodigd, in dezen zin waarheid te spreken (over al die beweerde
feiten de werkelijkheid te laten kloppen op het te verwerven inzicht) heeft gezegd:
wát zou adaequatie van realiteit en intellect? De Waarheid, dat is de trouw van
Jahwe. Moet ik daarvan zwijgen? Dan wordt elke reportage trouweloos,
onwaarachtig. Zwijgen is hier de eenige manier om aan de waarheid getuigenis te
geven, en om Pilatus toe te dreunen: wie zijt gij, die Mij onontvankelijk verklaart in
't stuk der Waarheid Israëls?
O, indien onze Profeet-Borg eens niet gezwegen, maar gesproken had in deze
situatie; en indien Hij door zúlk een apologie, als hier gevraagd werd (fotografische
reproductie van close-uptooneeltjes, maar ‘de Waarheid’ niet gepredikt) zich had
onttrokken aan het vonnis, - hoe zou dan zijn positie zijn geweest in al de dagen
daarna? We weten maar één antwoord. Indien Christus zich had ‘laten’ vrij-spreken
op grond van de door Hem zelf begunstigde overweging, dat de waarheid van het
Koninkrijk
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voor het concrete romeinsche rijk geen concreet gevaar beteekende, dan zou de
Christus van de leugen zich hebben bediend, om zijn dagen te verlengen. Maar
vader David had eens zelf door Hem gesproken: wie het leven wil liefhebben (positief)
en de dagen verlengen en het goede wil zien, die beware zijn lippen van kwaad te
spreken en stille zijn tong van 't kwaad (Ps. 34:12-16, 1 Petr. 3:10v). Die zoeke den
vrede (der theocratische ‘Waarheid’) en jage dien (ook in de uiterste apologieën)
na. Dit zeide David, toen Hij ‘zijn gelaat veranderd had’ (1 Sam. 21) - en al zijn
apologieën één brok leugen waren geworden, waarin hij van alles en nog wat
opdischte, behalve ‘de Waarheid’ van het Rijk.
Want Christus Jezus is voor het romeinsche wereldrijk wel degelijk een ‘gevaar’.
Niet voor dat rijk, inzooverre het ‘wereldlijk’ is. Maar des te meer voor dat rijk,
inzooverre het ‘wereldsch’ is. Hij is daarvoor een doodelijk gevaar, veel erger, dan
Caesar en Pilatus kunnen bedóelen. Hij is de ondergang voor het wereldrijk, als rijk
van anti-christelijke tendenzen, als bestiaal, het Rijk waarin het ‘Beest’ van de
Openbaring van Johannes reeds is ontvangen, en uit welks verlengde het - volgens
apokalyptisch gezicht - straks ook wordt geboren. Christus' rijk komt wel ‘zonder
uiterlijk gelaat’ in de wereld, en Hij zelf is wel als koning ‘arm en ongewapend’
binnengekomen in Jeruzalem, maar in zijn werk werkt een kracht, die Rome zal
ontbinden. De sámenbinding, die door den Geest van Christus wordt gewrocht,
brengt de óntbinding in de gelederen van het Beest, dat is van 't zóndig wereldrijk
(vgl. bl. 382). De wedergeboorte, die Christus in zijn kerkvolk oecumenisch werken
zal, kan slechts véchten tegen alles, wat leeft uit onze ongecensureerde natuur met
haar geboorten: wat uit vleesch is, dat is vleesch; het is mitsdien doortrokken van
de zonde en de eigenwilligheid. Al komt Christus niet van buiten af de koninkrijken
van de wereld breken, en al rammeit Hij geen enkele poort van een of andere
wereldstad, Hij is veel ‘gevaarlijker’: Hij werkt van binnen uit. Straks heeft Hij in
Philippi - Rome's garnizoensplaats - zijn soldaten, tot wie Paulus zeggen kan: de
staat waarvan wij burgers zijn, is in den hemel - dat komt vanwege de ‘Waarheid’
van het Rijksevangelie (3:20). Die soldaten zullen tegen den Caesar niet revolteeren;
ze zullen hem overwinnen door het Woord Gods en door hun getuigenis. Hij werkt
in menschen een ander leven. Zijn hemelrijk schrijft zijn adagiums niet ‘in de wolken’,
doch in de harten. Het komt van bovenaf, maar trekt dan zéker dóór naar de einden

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

407
van de aarde, om daarop in te werken, en in die bestaande wereld alle dingen nieuw
te maken. Het koninkrijk van Christus is wel niet ván hier, zooals Hij zelf het ons
gezegd heeft, doch het komt wel degelijk óók hier.
Er is dus wel degelijk ‘gevaar’ voor Rome als ‘wereldsche’ macht, als corpus
antichristianum. Pilatus moge Jezus Christus voor het imperium onschadelijk achten,
maar hij vergist zich. Juist omdat Christus' koninkrijk van bóven af naar de wereld
toe komt, niet in revolutie, maar met reformatie, niet in een concurreerende bundeling
van ‘cultuurkrachten’, doch met regeneratie uit Gods Geest, kan het aan het uiterlijk
gelaat der wereld een zoodanige verandering opleggen, dat het vleesch, en het
Beest, en de cultuur die zich der zonde dienstbaar stelt, geen oogenblik meer een
autonomen vrede hebben kan in autarkie. Het rijk van Christus is geen ‘ongevaarlijke’,
paradoxale inslag, dien men alleen maar waarnemen kan, voorzoover men
wolken-schrift kan lezen. Juist omdat het rijk van Christus zijn tegenspraken en zijn
aanspraken handhaaft in elke bestaande orde, en tegenover elke concrete
‘wereldsche’ conglomeratie, die zich der zonde dienstbaar stelt, en juist omdat dat
rijk in de zichtbare menschheid een andere menschheid schept, en zijn eigen schema
oplegt aan de natuurlijke en historische orde van Gods geschapen wereld, zal de
ook zichtbare doorwerking van het rijk van Christus van binnen uit straks ‘schade’
toebrengen aan alle rijk, dat wéreldsch is. ‘Schade’ - volgens de logica van 't vleesch.
Dit wetende, heeft Christus zich geen oogenblik met reportagemateriaal van
fotografische opnamen van ‘brokjes’ werkelijkheid willen vrijpleiten van de
aanklachten van de Joden, toen ze er op wezen, dat de bestaande orde door Hem
ontwricht werd. Door zúlk een pleitrede zou Christus hebben gelogen. Reportage
4)
is de Boodschap niet, al komt ze wel met eigen reportage voor den dag . Met foto's
verdedigt zich Gods Schilder niet - dit ware zelfverwerping.
O zeker, die joodsche aanklagers liegen zélf, als zij Pilatus suggereeren, dat
Christus revolutie pleegt, dat Hij geweld, en vuur en zwaard, wel kan gebruiken;
want tegenover die suggestieve leugen staat het feit, dat Christus slechts met
reformatie komt, en met regeneratie; met het vuur van den Heiligen Geest, en met

4)

Zie K. Schilder, 't Hoofdfeest naar de Schriften, Christus ‘naar het vleesch’ en ‘naar den
Geest’.
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het zwaard van het hart-verwinnend Woord. Zijn ‘ius gladii’, we spraken er al eerder
over, is er wel, doch geen smid komt er aan te pas. Geen arsenalen vraagt het,
geen kazernes. Zij liegen óók, wanneer zij zeggen, dat Christus tégen den keizer
is; want ten slotte is Hij vóór den keizer, en voor ieder, die maar wil bekennen,
hetgeen tot zijnen vrede dient. Oók liegen de Joden, wanneer zij Pilatus de idée
opdringen, dat Christus zichzelf als einddoel stelde van zijn ongebroken
Woord-oppositie tegen het rijk der wereld. Want Christus heeft zijn werk ván God
steeds uit doen gaan, en zal tót God het ook altijd laten wederkeeren.
Maar had Christus alleen hún leugens weersproken, en, gebruik makende van
dit overstelpende afweermateriaal, voorts gezwegen van ‘de waarheid’, en van het
nooit te loochenen feit, dat Hij toch aan het gelaat der aarde alles komt veranderen,
en ook in de geschiedenis van het wereldrijk komt stellen de reëele geschiedenis
van zijn alles vernieuwende heerschappij, dan zou Hij door de wereld heengegaan
zijn, wel met een vrijgeleide van Rome, maar als verstooten balling van God. Dan
zou Hij uit Pilatus' handen een vrijgeleide voor zich hebben losgewerkt, maar van
Zijn God zijn neergebliksemd: de Koning krijgt geen vrijbrief dan van God, den God
van 't Trinitarisch Pact. Hij ware geen Koning over de wereld geworden, maar de
verdoemde bedelaar, die voor enkele dagen een vrijbrief afgetroggeld had uit Rome's
hand, maar dan ten koste van het recht Zijns Gods. Dan zou de opperste Profeet
in het rijk der waarheid verzwégen hebben de profetie van Daniël, die duidelijk had
gezegd, dat ‘de steen’ van den Messias de wereldrijken zou vernietigen, en het
titanenbeeld van aardsche wereldmacht versplinteren (Dan. 2:31-45, en 4:15-24,
en 7-12). Als Pilatus die stukken niet wil hooren exegetiseeren, dan is dat zijn zaak:
hij is nu eenmaal rechter, in den stoel van God. Maar die kapittels uit de Acta
scheuren, en dan het proces ‘winnen’, dat ware het Proces van 't Trinitarisch Pact
verliezen. Zulk een apologie zou Christus, Gabriëls Heer, beneden Gabriël hebben
doen wegzinken (Daniël 8:15-16). De aartsengel zou opgestaan zijn in 't gericht
tegen den Theanthroopos...wij spreken in den modus irrealis, God zij er voor geloofd.
Want Gabriël was steeds in functie als ‘engel-interpréét’, die de détails in 't groot
verband liet staan.
Wat dunkt u nu zelf: zou zulk een Heiland vóór ons kunnen zijn, van wien wij
wisten, dat Hij voor het Sanhedrin de profetie van Daniël (denk aan zijn eigen spreken
over den Menschenzoon)
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met nadruk had naar voren gebracht , doch voor Pilatus diezelfde profetie listig zou
hebben dood gezwegen? Neen, ónze groote Simson knipt zijn haren niet, en sjachert
niet met zijn geheimen. Zijn spreken bleek gehoorzaamheid. Zijn zwijgen is het óók.
Zijn zwijgen is positieve heerschappij, offerande, gehoorzaamheid; het handhaaft
heel de profetie, omdat het weigert elke gúnst van Rome, die slechts te werven viel
ten koste van de openbare erkenning van het axioma, dat Hij heeft gesproken: mijn
rijk is een koninkrijk der waarheid. Het is ‘hét’ koninkrijk der waarheid. Op álle termen
valt het volle accent: de getrouwe Getuige wil niet op het woord ‘waarheid’ zóó den
klemtoon leggen, dat Pilatus dat andere woord - ‘koninkrijk’ - vergeten zou. Het rijk
van Christus is wel niet ván deze wereld, maar het is toch wel degelijk in deze wereld.
Een ieder, die uit de waarheid is, hoort zijn stem, hier en nu.
Waarlijk, dat is ‘staatsgevaarlijk’ voor een wereldsch corpus.
In de lijn van dezen volzin ligt Constantijn de Groote, die het romeinsche keizerrijk,
naar het inzicht van het Beest van Rome, een kwaden dag heeft toegebracht.
Constantijn, van wien sommigen denken, dat Christus zijn rijksbevel voor hem in
de wolken schreef, maar van wien allen gaarne in een oordeel der liefde gelooven,
dat Christus het in zijn hart geschreven heeft. In de wolken schrijven - dat is
betrekkelijk ongevaarlijk, Pilatus. Maar wacht u voor wie schrijven kan op tafelen
van het hart! En als gij denken mocht, dat Christus pas bij een Constantijn den
Groote gevaarlijk voor Rome wordt, dan vergist ge u. Zijn duizend-jarigrijk begint
niet pas bij Constantijn, doch over enkele weken. Het begint bij het in werking
getreden zendingsbevel. Als 't Woord van Christus uitgaat tot de ‘ethnê’, de
volken-van-rondom.
Het lijdt voor ons geloof geen twijfel, dat Christus voor Pilatus, gelijk ook voor Kajáfas,
in spreken en zwijgen precies hetzelfde doet: hetzelfde huis der waarheid bouwt
Hij, en zijn eigen stijl handhaaft Hij in alles.
Voor wie geen moeite doet, om deze dingen na te denken, schijnt het een
tegenstrijdig ding, dat Christus eerst zegt: Ik ben gekomen om de waarheid getuigenis
te geven,...en een paar minuten later geen enkel woord-van-getuigenis meer spreekt,
maar volhardend zwijgt.

5)

Zie in dit deel, bl. 151 v.v.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

410
Zij, die Christus' zwijgen voor Pilatus - gelijk wij boven zagen - goed willen praten
met vlakke menschelijke redeneeringen (die hierop neerkomen, dat Christus toch
geen ‘nut’ van spreken meer verwachtte), zijn de eenigen niet, tegen wie wij ons
teweer moeten stellen.
Wij moeten ons óók verzetten tegen de anderen, die het zwijgen voor Pilatus zien
als een afbuiging van de lijn, die Hij eerst getrokken heeft, toen Hij het zijn roeping
noemde, getuigenis te geven aan de waarheid.
Want niet ondanks die roeping, maar juist door die roeping zwijgt heden weer de
Christus. Pilatus gunde hem ‘een woord’ en nog ‘een woord’. Maar geen getuigenis.
Dit is slechts daar, waar ‘de waarheid’ wordt verkondigd met gezag.
Wij denken vaak, dat ‘getuigen’ is een opeenstapeling van woorden, en dat
‘getuigenis geven’ hetzelfde is als ons zenuwachtig dribbelen, heen en weer,
tusschen rappe sprekers en knappe zwijgers in de wereld.
Maar in den grond der zaak is getuigenis geven aan de waarheid een volstandig
terugwringen van de bijzaak naar de hoofdzaak, van de dingen der periferie naar
het centrum. Getuigenis geven aan de waarheid, dat kan zelfs zijn een weigering
van ‘een’ verder woord, als men dat van ons vraagt ten koste van den doortocht
van ‘hét’ Woord. De waarheid getuigenis geven is iets anders, dan het feitenmateriaal
uitputten in complete reportage. Het is óók iets anders, dan de waarheid in
détailhandel brengen, en zóó haar kleed verdobbelen of in stukken snijden. De
waarheid getuigenis geven, dat is Christus volgen, die zijn thema, waarin immers
álles besloten ligt, eens voor altijd afkondigt, en verder ons nu verbiedt, ook maar
één enkel onderdeel, één enkel punt van de breede fuga van zijn volle prediking,
te scheiden van de grond-gedachte, van het thema.
Nú is het ónze beurt, om - maar dan ánders dan die anderen, te vragen: wat zou
het Hem ‘gebaat’ hebben, indien Hij al gesproken had? Zijn waarheid is geen
verzameling van intellectueele spreuken, op losse blaadjes uitgegeven, om er een
dagspreuk van te maken. Zijn waarheid is ons leven, de kracht van onze éénheid
in den Geest. Men is er in, óf, men is er niet in. Er moet die wedergeboorte zijn, die
nieuwe schepping, die overmógende in-beslag-neming van heel den persoon, door
het thema, dat Hij afgekondigd heeft, die centrale vernieuwing van oog en oor en
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hart, door den Geest der waarheid zelf. Wat ‘baat’ het daarom Christus, of Hij zijn
intocht in Jeruzalem als een voor Pilatus' stoel toch ongevaarlijk bedrijf voorstelt,
en den steen uit Dan. 2:45 voorstelt als ongevaarlijk, omdat geen ‘menschenhand’
hem uit het bergmassief loswrikt? Gods hand is toch de sterke hand? Al wordt ze
niet gezien? Wat ‘baat’ het Hem, of Hij al den vinger legt bij de paragrafen van het
romeinsche corpus juris, of zélfs bij een paar ‘lósse’ teksten van Israëls profeten,
om daarmee te bewijzen, dat Hij tegen geen enkel wetsartikel in overtreding is
geweest? Men kan dan alleen zijn intocht in de stad, en ál zijn koningswoorden en
koningsdaden in het rechte licht bezien, wanneer men dat ééne Woord van Gods
zalving van den gegenereerden Zoon en de summiere convocatie van de kerkpolis
tot de beneficiën van het Rijk, van binnen heeft gehoord door een ‘gansch
krachtdadige roeping’, en aan zijn voeten ligt.
Dus heeft Christus aan den Vader recht gedaan.
Zijn Vader is: de God der waarheid de God van 't Trinitarisch Pact. Daaraan
conform gaf Hij compleet getuigenis, door spreken en door zwijgen.
Ook aan Pilatus heeft Hij recht gedaan. Ook Pilatus mocht niet struikelen over
Christus, tenzij het dan zijn eigen schuld is. Wie zich herinnert, wat wij gezegd
hebben in hoofdstuk IV en V over den masjaal van Christus, dien Hij onverklaard
heeft gelaten voor het Sanhedrin, en zich de gronden herinnert waarop wij meenden
te moeten zeggen, dat Christus door een ontijdige verklaring van den masjaal het
Sanhedrin tot zonde zou gebracht hebben, en zijn eigen rijk beschadigd hebben die kan nu ook verstaan, waarom met nog sterker klem (Pilatus kent 't Woord niet)
hetzelfde geldt ten aanzien van de verhouding, waarin Christus staat tot Pilatus (vgl.
bl. 379). Stel, dat Christus aan Pilatus uitvoerig had gezegd, dat zijn koningschap
slechts door zijn dood aan het kruis zou kúnnen krachten doen, dan zou Pilatus
zich van zijn verantwoordelijkheid met schoon praetext hebben kunnen ontdoen:
een arrestant, die zijn eigen doodvonnis verlangt, en die eigen dood het brood der
anderen noemt...Pilatus zou door Christus zich als het ware uitgenoodigd achten,
zich te beroepen, niet op de openbare rechtsorde, die hem toch bond, maar op de
verborgen dingen van den jodengod, volgens de exegese van den betrokkene zelf.
Dan zou Christus met zijn koningschap hetzelfde abele spel gespeeld hebben, als
wij indertijd heb-
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ben aangewezen als onafwijsbaar gevolg eener ontijdige verklaring van den masjaal,
voor zoover het de profetie van Christus betreft. Incidenteel-aphoristische epilyse
‘sticht’ niet.
Neen, Christus' koningschap móet wel door den dood heen tot zijn zegepraal
komen, maar Hij zelf zal dit koningschap niet prostitueeren door Pilatus - om zoo
te zeggen - te inviteeren tot een avontuur met een door Pilatus zelf als patiënt
aangemerkten gevangen Galileër. Ook voor Pilatus geldt het, dat onze zwijgende
Koning aan avontuur of experiment geen plaats geeft. Recht is geen avontuur,
waaruit de rechter zijn huid kan redden.
Zoo eindigen wij dan met een gezicht op de schrikkelijke harmonie, die er ligt,
tusschen de rechtszitting van Kajáfas en die van Pilatus.
In ons voorgaande hoofdstuk spraken we van twee dieptepunten in den
rechtshandel van Kajáfas en dien van Pilatus. Het was het dieptepunt, waarin beide
rechters weggezonken zijn, reeds aan den aanvang van hun rechtsgeding.
Maar de parallelie is hiermede nog niet voltooid. Er zijn óók twee hoogtepunten,
waarin de Christus blinkend voor ons staat.
Want het hoogtepunt waarheen de Man van Smarten alles in de rechtszitting van
Kajáfas op liet klimmen, was dit: de zwijgende Christus handhaafde zijn masjaal, al
zijn gelijkenissen.
Ditzelfde doet Hij heden in de vierschaar van Pilatus. Ook daar zwijgt Jezus stil.
Voor zoover dit wéderom zwijgen van Christus voortgezet zwijgen is tegenover de
Joden, behoeft daaraan geen woord meer toegevoegd te worden: ieder ziet, dat
Christus zijn eenmaal tegenover hén aangenomen houding heeft gehandhaafd, en
van zijn masjaal nóg immer geen epilyse geeft. Doch wat nu voorts Pilatus betreft:
tegenover hem handhaaft de Christus óók de verborgenheid van zijn wezen en
werk.
Want alzoo was de wet der openbaring Gods aangaande den Koning in het
rijk-der-waarheid. Hij komt van boven, en - Hij zegt het. Hij werkt insuperabel in op
hetgeen beneden is, en - Hij zegt het. In al zijn spreken is de transcendentie van
zijn wezen en werk grondig verklaard. Datzelfde doet Hij nóg in zijn zwijgen. Het
spreekt zijn transcendentie uit, het is een zeer angstwekkend zwijgen. Niet een
motief van sigê (het zwijgen) contra dat van den Logos, doch de sigê ván den Logos,
in het vleesch gekomen. Ook niet aan één van al zijn wonderdaden laat Hij het hart
uitsnijden, door ook maar een schilfer of een spaander van
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den boom der kennis-van-de-waarheid los te maken van dien boom der kennis zelf.
En alleen in die volstrekte handhaving in spreken én zwijgen van de transcendentie
der openbaringskómst, heeft Hij de immanentie van de openbaringsvrucht voor ons
behouden. De boom des levens, die genadeboom, moet blijven wortelen, voor ónze
oogen, niet in den akker van dit aardsche leven, niet in den aangelegden kruidhof
van onze valsche rede, niet in den besloten tuin van onzen vicieuzen
krachteloosheidscirkel, maar in den vasten bodem, welken de oneindige God der
openbaring souverein gelegd heeft tot substraat voor den tempel van zijn
overwinnende ‘waarheid’.
Zoo heeft de Christus ons verhinderd, ons den dood te drinken aan de troebele
bronnen onzer verdorven ‘rede’. Hij heeft de wereld van den vicieuzen cirkel onzer
impotentie toch in staat gesteld, te zoeken en te vinden in deze ónze wereld de door
God geopende fonteinen van de waarheid, om daar het leven uit te drinken. Dit is
de borgtochtsgave van onzen ook in zijn zwijgen getrouwen Openbaringsgetuige:
Jezus Christus. Wij willen Hem zien, in spreken én in zwijgen, zichzelf getrouw, zijn
God getrouw, zijn volk getrouw. In spreken én in zwijgen is Hij de ééne, de
onbewogene, wiens werk is in der eeuwigheid.
En toen de Christus had gezwegen, óók voor Pilatus, toen schreef God boven in
de boeken, dat Hij Hem ál het oordeel geven zou. De Koning van het rijk der waarheid
had met de kroon geen oogenblik gespeeld. Een koning, die met de kroon speelt,
werpt haar ter aarde zonder eenig nut. Moet hij ze nog verdienen, zooals ónze
Koning heden haar verwerven moet, dan is zijn spelen een ver-spelen van de kroon.
Maar die het spel met koningskronen nalaat, en den ernst bewaart, in spreken en
in zwijgen, die loopt geen schade; hij heeft de kroon voor ons en zich gered. Want
Hij mag slechts om zijn kroon komen vragen, als Hij de onze garandeerde. Zoo was
zijn ambt, Hem toegewezen in het Trinitarisch Pact. Onze zwijgende Christus heeft
de kroon als troostprijs van wereldsche tolerantie afgeslagen. Toen kwam de
intolerantie aller wereldsche staten, en sloeg het hoofd Hem af. Het slaan was met
geweld, en God sloeg boven al.
Daar stond Hij, in den nacht, verlaten: ons ongekroonde Hoofd.
Maar alzoo was de wet der waarheid: dus bleef Hij koning in het rijk der waarheid.
Een ieder die uit de waarheid is, hoort nu
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zijn stem, al zingt ze ook een lied - in dezen nácht, - een klaagzang over 't
ongekroonde hoofd. De lofzang klimt wel, stráks. Zijn spreken is goud, zijn zwijgen
is goud, het blinkt voor het oog der kinderen-van-de-waarheid.
't Is álles goud hier, óók wat niet blinkt. De Jozua van Zacharia 6 kreeg zijn krans
als troost-prijs van genade. Maar onze Meerdan-Jozua wérft zijn krans; de prijs,
dien Hij er voor betaalt, is grond van ónzen troost. Want als het er op áán gaat
komen, keert God geen enkelen ‘troost-prijs’ uit. De hel is absoluut. En 't is de dag,
waarop het er op áán gaat komen, de dag van nederdaling-naar-de-hél. Een
nederdaling alzoo zónder ‘troost-prijs’. Een nederdaling, juist daarom, áls prijs voor
onzen troost. Dien eenigen troost-van-ons, in leven en in sterven. ∗
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Hoofdstuk XX
Christus voor Herodes: Israël voor Ezau
Als nu Pilatus van Galiléa hoorde, vraagde hij, of die mensch een Galileër
was. En verstaande, dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij
Hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was.
Lukas 23:6-7.
DE rechtspraak over Christus Jezus was nu al in verschillende handen geweest.
Hij ging van Annas naar Kajáfas, van Kajáfas naar Pilatus. En heden leidt men Hem
verderop, - van Pilatus gaat het naar Herodes. En, nog is het einde niet.
Het is geen toeval, maar 't is de wijze raad en 't hooge recht van God.
Want ál wat in de wereld is, moet over Christus den dood uitroepen. Elke gegroeide
menschelijke samenleving, élke groepeering van het wereldleven, élke modus
vivendi, moet tot den Christus zeggen: ga uit en sterf.
En daarom komt Hij voor Annas én voor Kajáfas, voor het oude én voor het jonge
geslacht van Israël. En daarom komt Hij voor Pilatus, den vertegenwoordiger van
Rome, d.i. de wéreldmacht, én ook voor Herodes, den valschen broeder. Herodes
immers is de Idumeër; men moet hem zien in de lijn van Edom, en zoo hem in den
geest verbinden aan Ezau.
Wanneer dus Christus voor Herodes wordt geleid, dan komt Jacob, die genaamd
wordt Israël, in het gericht voor Ezau. Indien de stem van Ezau zou ontbreken in
het slotkoor van het oratorium des doods, dan zou het oordeel van de wereld en
van het vleesch over Gods Verkorene niet volledig zijn geweest.
Pilatus heeft vernomen, dat Christus in Galiléa zijn werkzaamheid begonnen is; dit
is hem trouwens ook gezegd door de rapporteurs van het Sanhedrin. ‘Wie zich in
1)
groote verlegenheid bevindt, heeft scherpe ooren’ , en zoo is het ook met Pilatus.
Hij

1)

Nebe, a.w. bl. 59.
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bevónd zich in verlegenheid. En daarom voelde hij zich opgelucht, toen 't tot hem
2)
doordrong , dat de galileesche afkomst van den aangeklaagde hem, Pilatus,
gelegenheid bood, zich van het lastige geval met eere en onder inachtneming van
de letter der instructie van den procurator te ontdoen. Nauwkeurig informeert hij nog
eens, of het wáár is, dat Jezus uit Galiléa gekomen is, althans dáár onder jurisdictie
staat. Het blijkt, dat inderdaad de Nazarener krachtens zijn woonplaats en zijn
werkterrein, beide voor gedurende geruimen tijd in Galiléa, officieel als Galileër valt
aan te merken. Dan neemt Pilatus het besluit, in dit wonderlijke proces Herodes te
gaan betrekken.
Herodes - d.w.z. Herodes Antipas - was tetrarch, een ‘viervorst’ over Galiléa en
Peréa, al droeg hij dan, niet zoozeer officieel als wel officieus, den koningstitel.
Nu was er een bepaling, dat men een aangeklaagde op drie plaatsen kon laten
terecht staan: hetzij daar, waar hij geboren was; óf daar, waar hij woonde, of ook,
waar hij zijn misdrijf had gepleegd. Deze regel bood dus aan Pilatus meer dan één
term, om in het geding den tetrarch van Galiléa te betrekken. Nu Pilatus zelf héél
gráág dien kant uit wil, besluit hij, Christus te laten voorleiden bij Herodes. Deze
hield juist in Jeruzalem verblijf, terwille van het Paaschfeest, dat hij met de Joden
vieren wil. Er waren meer paleizen, die gewoonlijk leeg stonden, voor de gelegenheid
weer bewoond. ‘De vorsten uit het Huis van Herodes waren naar Jeruzalem gekomen
met hun eigen lijfwacht. Van tijd tot tijd ontving het volk een glimp op van Herodes
Antipas zelf, die, zooeven aangekomen uit Tiberias, met zijn vrouw - of zijn bijzit 3)
Herodias, achter scherpgepunt staketsel op en neer wandelde . Hij wás er; en
‘tegelijk met de lijfwachten van Herodes en den Procurator verschenen er horden
van Syrische koks, Chaldeeuwsche kappers, Arabische lichtekooien, masseurs en
4)
kruidenmengers’ . Drukte, drukte, overal. Maar Pilatus ziet zijn kans: hij kan de
verantwoordelijkheid, zooal niet van zich afschuiven,

2)

3)
4)

Sholem Asch, De Nazarener, 3e druk, vertaling J. Maschmeijer-Buekers, Den Haag (1950),
813 geeft van de bedoeling van Pilatus een heel andere voorstelling, en óók van de
chronologische orde. Hij plaatst de episode na de geeseling, na de bespotting der soldaten,
ná de veroordeeling. De bedoeling van de zending naar Herodes zou dan geweest zijn, dat
Herodes eens met eigen oogen kon zien hoe een koning der Joden er uit zag, - een ‘stille
wenk’, en venijnig genoeg. De verklaring van Herodes, dat Pilatus voortaan zijn vriend was,
zou dan ook maar ‘een spelletje’ geweest zijn, 816. Wij gelooven niet, deze ‘visie’ te moeten
volgen.
Sholem Asch, a.w. 656/7.
a.w. 657.
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dan toch minstens met dien ander deelen. Diplomatiek is het óók geen kwade zet.
Zoo komt dan Jezus te staan voor Herodes. Dat is: Christus voor Herodes.
Jacob-Israël voor Ezau. Wij zien een troon. Daarop een zoon van Ezau. En het
oordeel over Jacobs eenigen Zoon is aan Ezau gegeven. Begint zóó ons duizendjarig
rijk (377, 409)?
Christus-Jacob.
Herodes-Ezau.
Zijn deze parallellen willekeurig?
Verre vandaar. Er is een goede reden voor.
Om met het volk te beginnen, ook de massa ziet in Herodes den Edomiet. Dat is
het waarheidsmoment in de fantasie van Sholem Asch, als hij de situatie verkent:
‘De armen van Edom, de wapenen van Edom, hielden Gods Tempel als in een
ijzeren schroef geklemd...De voet van Edom had toegang gekregen tot het Heilige
Huis...Bij de hekken rondom het paleis van Herodes had men de wachten opgesteld.
Niemand mocht in de buurt komen van het paleis, dat wemelde van soldaten,
ambtenaren en leden van de administratie...Enkele priesters hadden gezien, dat
de Edomiet, zooals zij Herodes noemden, met het vrouwspersoon regelrecht in de
Tempelhoven stond te kijken en hadden van die ontheiliging melding gemaakt bij
bepaalde groepen van Zeloten in de stad. Zoo kwam het, dat er zich van tijd tot tijd
een verontwaardigde menigte verzamelde, er werd met steenen gegooid, en er
gingen stemmen op, die riepen: “Edomiet, maak dat gij weg komt”...Het hippodrome
van Herodes in de bovenstad had steeds bij de Joden in Jeruzalem veel bittere
gevoelens gewekt; maar gedurende de feestdagen maakte het speciaal de grootst
mogelijke ergernis gaande van de wijzen en Schriftgeleerden, omdat er vele
voorbereidselen gemaakt werden voor allerlei heidensche vermaken...Telkenmale
tegen Paschen droomden de vrome inwoners van Jeruzalem van een stormloop
op die muren’ - daar stonden beelden van keizers - waarover Pilatus al eens heel
5)
wat narigheid beleefd had . Is het wonder, dat Pilatus - als er dan nieuwe misère
dreigt op die lastige feestdagen - graag Herodes ook een woordje mee laat spreken?
Rome roept den Eáomiet. De naam is algemeen bekend.
Ook in den bijbel.

5)

Sholem Asch, a.w. 655-658; Powell, a.w. over Pilatus, bl. 107v.
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Want Herodes' naam, de bijbel schrijft hem nimmer zonder rouwrand. De Herodessen
behoorden allen tot een beruchte familie, van idumeesche afkomst. ‘Idumeesch’ is
hetzelfde als ‘edomietisch’. De naam Edom is gelijk aan den naam Ezau. Daarom
zijn de gedachten van ‘alle geslachten’ steeds teruggeleid ván Herodes náár Ezau;
en van het contrast: Jezus-Herodes, tot dat andere contrast: Jacob-Ezau.
Nu zouden wij de waarheid te kort doen, indien wij verzwegen, wat tégen deze
methode van overweging van het lijdens-evangelie, en tegen het trekken van
parallellen als deze wel valt in te brengen. Ze zijn er, die wat bleekjes glimlachen
bij een poging, om achter het ‘conflict’ tusschen Jezus en Herodes terug te grijpen
naar die oude broederveete tusschen Jacob en Ezau. Hoevele eeuwen - ge hoort
de wijze menschen al - was dat al niet geleden: dat Jacob en Ezau hadden getwist
over hun eerstgeboorterecht? Bovendien: wie kan bewijzen, dat Herodes de Idumeër,
zoo ge wilt, de Edomiet, inderdaad een ‘afstammeling’ is van Ezau? De volkeren
van het Oude Testament zijn toch vrij onzacht door elkaar geworpen? Hun genealogie
is veelszins onzeker; in den loop der eeuwen zijn heel wat takken
doorééngestrengeld. Zeg dan maar eens precies: die en die is van dien bepaalden
stamvader.
En dan een kanonade van afwerende argumenten.
Om te beginnen: Herodes behoort een geslacht toe, dat vermoedelijk afkomstig
is uit Askalon. Het geslacht der Herodessen is dan afkomstig van de Filistijnen; en
nu is het toch wel te veel gevraagd, den genealogischen samenhang tusschen de
Filistijnen en Ezau aan te wijzen?, - zoo redeneert de één. Straks vervolgt de ander:
die Edomieten,...zeker, het moge waar zijn, dat Ezau om verscheidene redenen
den naam Edom krijgt, maar de bijbel zelf wijst reeds uit, dat de dusgenaamde
Edomieten lang niet allen als werkelijke kinderen van Ezau aan te merken zijn, - al
worden dan ‘zonen van Ezau’ onder hen opgenomen. - Een derde vraagt de aandacht
ervoor, dat b.v. óók Amalek op sommige bijbelplaatsen aan Edom wordt verbonden
(waarom dan ook de strijd tusschen Amalek en Israël door velen als een nawerking
en een door-werking wordt gezien van het oude Ezau-Jacobconflict). Maar - zoo
gaat men dan verder - maar: dezelfde bijbel bewijst ons, dat er óók wel van
‘Amalekieten’ gesproken wordt in betrekking tot menschen, die met Ezau en zijn
bloed niets hebben uit te staan.
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Is het niet ál te ver gezocht, Christus' ontmoeting met Herodes zóó diep op te halen,
dat men tenslotte terecht komt bij Jacob en Ezau?
Evenwel, juist het feit, dat de bijbel zelf ons al de gegevens aan de hand doet, moest
hen, die er een argument van maken tegen de traditioneele herleiding van Herodes
tot Ezau, wat voorzichtig maken. Ware de herleiding ván hetgeen op dit eigen
oogenblik tusschen den Menschenzoon en Herodes gaat gebeuren tót het
Jacob-Ezau-conflict, een bedenksel van en voor den dienst van een eigenmachtig
allegoriseeren, of willekeurig paralleliseeren, dán zou tegen het zóó diep ‘ophalen’
van de draden te protesteeren zijn. Men mag de draden zelfs geen centimeter
ophálen, als het op ‘halen’ aankomt.
Maar het is duidelijk, dat niet de menschen zelf, maar de Schrift, niet slechts voor
wat dit bepaalde oogenblik betreft, doch met het oog op den loop der eeuwen, in
de historische ontwikkeling van den strijd tusschen Israël ter eener, en de Edomieten
of Idumeërs ter anderer zijde, een herleving ziet, beter gezegd: een voortzetting,
en een uitwerking, van het oude conflict tusschen Jacob en Ezau.
De bijbel teekent de openbaringswegen van den Geest nimmer als samenvallend
met de wegen van het bloed, alsof de openbaringsvlakken van den Geest in hun
begrenzing samen zouden vallen met de door het bloed afgeteekende terreinen, of
zich zouden laten inperken door de bodemwinsten van het vleesch. Natuurlijke
geboorte, en vleesch en bloed, zetten niet de terreinen af voor den Geest van
verkiezing en verwerping; het omgekeerde is juist aanwezig: de God, die tot ons
komt met prediking van de antithese van verkiezing en verwerping, van geloof en
ongeloof, van Geest en vleesch, van vrouwenzaad en slangenzaad, die God zet
naar zijn souverein behagen de terreinen af van vleesch en bloed. Hij laat in de
elkander kruisende wegen van natuurlijke levens-spreiding ons de gangen nagaan
van den Geest, en maakt zoo vaak Hij wil natuurlijk afgegrensde en gemarkeerde
gebieden tot operatie-terreinen van den Geest: men kan de antithesen van daar
straks er alle op terugvinden, niet als men den Geest bindt aan de natuur, doch als
men de natuur ziet dienstbaar stellen aan den Geest.
Omdat nu de zooeven aangeduide antithese in de historische personen van Jacob
en Ezau gelegd is door den verkiezenden
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God (Rom. 9:10-13, Gen. 25:23, Mal. 1:2, 3) en daarna in de botsing der in Rebekka's
schoot uiteengelegde ‘volken’ een historische, gepraedestineerde, in de eeuwen
continue, doorgaande werking heeft gevonden, daarom moet diezelfde antithese
door de geslachten heenloopen. De ‘volkeren’ zijn niet bepaald door die beide
individueele tweelingbroeders, toch gescheiden door Gods besluit, doch veeleer is
omgekeerd het lot dezer beide individuen ertoe voorbeschikt, profetie en teeken
van die volkerenbotsing te wezen. Daarom gaan zich in de ontwikkeling, straks, van
stammen en volkeren groepeeringen afteekenen, naar dezelfde wet van
gepraedestineerde antithese, als welke ook heeft gewerkt in Jacob den verkorene,
en Ezau den verworpene. De antithese breidt zich uit over de gezichts-velden van:
Jacob-en-het-zijne eenerzijds, en: Ezau-met-het-zijne anderzijds.
De bijbel weet het dan ook zelf wel, dat onder den verzamelnaam ‘Amalek’ niet
alleen zonen van Ezau begrepen zijn, en dat van den anderen naam ‘Edom’ hetzelfde
geldt. Maar diezelfde bijbel blijkt daarnaast erop te wijzen, dat het edomietische
geslachtsverband zóózeer bepalend is, dat men er onder opgenomen worden kan,
in vrije, niet van het bloed afhankelijke, schoon wel zich daarbij aansluitende
goddelijke beschikking (Gen. 36:12; 14:7; Num. 24:20). Hij leert, dat er een kiezen
is: vóór óf tégen. Dat in de geslachten zich een geestesgemeenschap opbouwt, ten
goede of ten kwade; een ingaan tot de ‘community’, de
gemeenschap-van-het-vrouwenzaad, of een ingaan tot de
gemeenschap-van-het-slangenzaad. Een vreezen en ontzien van den God, die
vrijelijk verkiest dan wel verwerpt, én een zich van Hem emancipeeren willen.
En juist omdat de bijbel den profetischen Geest aldus ziet werken in de
geschiedenis en daar Hem hoort getuigen van dien God der ‘gemina’, d.i. dubbele
praedestinatie, slagzwaard tusschen de ‘gemini’, d.i. tweelingbroeders, die in één
schoot gegroeid zijn, Jacob en Ezau, juist daarom laat de bijbel het bestek van den
heilsopenbaringsgang van den Geest niet ontwerpen door het bloed, maar teekent
hij de wegen van het vleesch af met de pen, die van den Geest gevoerd wordt. Zoo
is nu eenmaal de teeken-spraak-in-feiten van de profetie. Het vleesch heerscht niet
over den Geest, maar de Geest heerscht over het vleesch, zóó is
openbarings-spraak. Dienovereenkomstig groepeert zich tegen Israël de ‘verzameling
van Ezau’, congregatie tegen congregatie. Onder den naam Ezau of Edom vat de
bijbel nu al die volkeren
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samen, die in den loop der geschiedenis naar Ezau als vaandrager toegeloopen
zijn, of zich met hem in deze qualiteit verzwagerd hebben, of zich met Ezau als den
man-der-oppositie contra Jakob's verkiezenden God hebben gecoaliseerd tegen
het Israël Gods. Als de bijbel al die volksgemeenschappen of -fragmenten samenvat
onder den algemeenen Ezau-naam, dan is dat geen genealogische feil, maar
profetische onfeilbaarheid. ‘Esau’ of ‘Edom’ beteekent: prae-scriptie en program;
Jacob (Israël) niet minder.
Zoo schonk de Geest der profetie een zuivere visie op den loop der dingen,
6)
wanneer in Israëls historiografie, ten deele nog in de apocriefe , ten vólle in de
kanonieke, het conflict, dat God gestéld heeft tusschen Jacob en Ezau, telkens weer
aangewezen wordt als door-loopende in de volgende geslachten.
7)
Het zou ons te ver voeren , wilden wij al de bijbelsch aangegeven momenten van
die eeuwenoude worsteling tusschen Jacob-Israël en Edom-Ezau nagaan, om de
parallel te zien gecontinueerd in de worsteling der navolgende geslachten naar het
schema van den ouden strijd van Jacob en Ezau zélf.
Maar het is genoeg, te herinneren aan den strijd van Amalek tegen Israël (Num.
13:29; 14:25, 43, 45; 1 Sam. 15:7; 27:8; 30:1, 17; Richt. 12:15; 3:12, 13; 6:3, 33;
7:12; 10:12; Ex. 17:8-16; Deut. 25:17-19; Ex. 17:14; 2 Sam. 8:12; 1 Kron. 4:43); aan
de worsteling van andere stammen, soms partieel onder den verzamelnaam van
‘Edom’ vallend, tegen Israël; zooal niet geografisch of zelfs ethnologisch, dan worden
ze soms toch heilshistorisch in één raam gezet met ‘midianieten’, ‘bedoeïenen’,
hetieten, ismaëlieten. Dacht ge soms, dat Ezechiël een ethnologisch college gaf,
toen hij het afvallige Israël toevoegde: ‘uw vader was een Amoriet, uw moeder een
8)
Hetietische’ (16:3)? De meesten wijzen in dezen samenhang ook op den
verraderlijken strijd van Doëg tegen David; de psalmen (Ps. 52) zouden, aan Doëg
den Edomiet indachtig, dan ook de religieuze tegenstelling Edomiet contra Israëliet,
vreemde van Gods huis contra toegelatene tot dat Huis, hebben ingescherpt; let op
het slot van Ps. 52. Herinnerd wordt in hetzelfde raam aan de worsteling van de
Hadads tegen Israëls troon en de dynastie van David (1 Kron. 1:50; vgl. Gen. 36:35,
39; 1 Kon. 11:14-25; Jes. 34:12; 1 Sam. 14:47; 2 Sam. 8:13, 14; 1 Kon. 18:13); aan
de revoluties, telkens

6)
7)
8)

Want ook daar liggen ‘resten’ van de geopenbaarde waarheid verspreid.
Vgl. K. Schilder, Heidelb. Catech. II, Goes, registers.
Anderen evenwel lezen in 1 Sam. 21:8 niet ‘Edomiet’, doch iets anders.
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weer, en den nijd (2 Kon. 8:20-22; 2 Kron. 21:8-10; 20:10, 22; 28:17; - Ps. 137;
Klaagl. 4:21, 22 Ezech. 25:12-14, 35; Amos 1:11, 12; Obadja) van Edom tegen de
davidische heerschappij; aan de profetie van Jesaja, die (21:11, 17) van Ezau's
gebergte, Seïr, een benauwde stem de vraag hoort stellen, wanneer toch de nacht
een einde neemt, waarop de profeet aan Edoms bergbewoners zeggen moet, dat
de nacht voor hen nog niet geëindigd is. En dan is daar nog dat boek Esther met
die uiterst merkwaardige vertelling van de worsteling Haman en Mordechai.
Wat dit laatste betreft: Haman wordt in het boek Esther aangeduid als een Agagiet.
Nu is volgens veler meening ook ‘Agag’ met ‘Edom’ in verband te brengen. De
Amalekieten hebben een tijdlang onder een koningshuis gestaan, welks leden allen
officieel den gemeenschappelijken titel Agag voerden. Dan ware óók weer de
worsteling tusschen Haman den ‘Agagiet’, en Mordechai te zien als een opleving,
en dan wel een zeer scherp geaccentueerde, van de oude antithese Israël-Ezau,
waarbij dan Amalek, die immers tot de Edom-groep gerekend wordt, de historische
verbindingsschakel is. Dit gevoelen wordt door anderen met stelligheid weersproken;
9)
door derden in het midden gelaten . Wij treden daar niet in. Maar wél is het duidelijk,
dat zoowel in de apocriefe als in de kanonieke boeken de bittere strijd tusschen
Haman en Mordechai in het licht dier oude, ééne, antithese gesteld wordt. In de
apocriefe litteratuur wordt de grimmige haat tusschen den Agagiet Haman en den
Jood Mordechai geteekend als een drakengevecht; met andere woorden: de
worsteling tusschen die twee krijgt daar gigantische afmetingen; van het kleine plan
van menschelijke afgunst en jaloezie wordt ze afgebracht, en gezet op het breede
plan van den eeuwenouden strijd tusschen de grootmachten, die in de wereld
antithetisch bezig zijn. En spreekt de bijbel zelf, het kanonieke boek Esther, soms
anders? Neen, dit boek opent gelijke perspectieven. In dat kleine boek Esther wordt
Israëls koningschap wel geteekend als naar het vleesch ten onder gegaan en
bezweken, maar zie: wanneer de afgehouwen tronk van Israëls koningschap, van
Jacobs kostbare erfenis daar eenzaam schijnt te staan, onvruchtbaar, ‘tweemaal
verstorven’, dán ontdekt God de wonderlijkheid van de leidingen zijner voorzienigheid.
De geest van ‘Ezau’-Agag-Haman kan wel trachten, Jacob juist als Israël te knevelen,
maar het zal

9)

Ontkenning door Aalders (Esther); mogelijkheid aanvaard door Gispen (Bijbelse
Encyclopaedie).
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hem niet gelukken. Mordechai, die het vleesch van ‘Jacob’ en den geest van ‘Israël’
draagt, triumfeert straks boven Haman, d.i. boven den typischen repraesentant van
wat geestelijk is saam te vatten onder den niet-ethnografischen, doch
kerkelijk-axiologischen verzamelnaam, verankerd in Gen. 3:15: ‘de
community-van-Ezau’. Jacobs eerstgeboorterecht moge door ‘Ezau’ telkens weer
worden opgevorderd, en het moge schijnbaar ook geheel aan ‘Ezau’ weer vervallen,
de ‘mindere’ naar Gods besluit moge steeds weer de ‘meerdere’ willen worden uit
de krachten van ‘zijn eigen arm’ - die ook de tegenstelling in dat ‘eigene’ is van den
sterken arm van Jahwe, als Bondsgod, - het zal toch, langs de wegen van geloof
en bekeering, en in een geestelijke worsteling tot behoud van het ware wezen en
de distinctieve roeping van het vrouwenzaad, aan de kinderen van Jacob-Israël
10)
verblijven tot in eeuwigheid . Mits in den Messias.
Hiermee komt dan ook overeen, wat Bileam (Num. 24:7, 18, 19, 21-24) gezegd
heeft. Toen deze voor Balak profeteeren moest, toen heeft hij, actueel als profeten
zijn (óók profeten tegen wil en dank!) den strijd, waarin Israël gewikkeld was, gezien
in de concrete vormen van zijn eigen tijd. De aanval immers van Amalek op Israëls
oprukkend leger was nog maar heel kort geleden. Toen had ‘Agag’ - nu als
verzamelnaam van Amaleks koningen te verstaan - tegen Israël het zwaard geheven.
Dat wil, herleid tot de wortels der heilsgeschiedenis, zeggen: Ezau had van Jacob
zijn eerstgeboorterecht weer los willen worstelen. Want ‘Ezau’ kan het nooit
verkroppen, dat hij aan Jacob zijn eerstgeboorterecht heeft weggegeven. De
transactie tusschen Jacob en Ezau, waarbij Jacob het eerstgeboorterecht verwierf,
is door Ezau altijd betreurd, en de profetische geschiedbeschrijving wordt niet moe,
te teekenen, hoe in de worsteling van Israël tegen ‘groot-Edom’

10)

Norman H. Snaith, The Distinctive Ideas of the Old Testament, London 1947, 133/4 (verwijzing
naar Ps. 137:7; Jes. 63:1-6; Ezech. 25:12, 14; Obadja:8-19. This bitterness lies at the root of
the hatred (which orthodox Jews of later time bore to Herod the Great (de Herodianen contra
Christus, Marcus 3:6). - Jacob Jocz, The Jewish People and Jesus Christ, London 1949, 328
(n. 124): Klausner holds Herod to have made a claim to Messiahship and that ʿthe Herodiansʾ
were those who upheld such claim. Klausner finds an allusion to Herod's false Messiahship
in the Sibylline Oracles (cf. From Jesus to Paul, p. 145).’ - W.O.E. Oesterley, Judaism and
Christianity I, The Age of Transition, London 1937, 22-25. - H. Loewe, Judaism and Christianity
II, The contact of Pharisaism with other cultures, London 1937, 120: Epiphanius...described
seven Jewish heresies, ook ‘Herodians’. - S.A. Cook in Hastings, Encycl. of Rel. and Ethics,
Edinburg, 1937, V, 165: the Edomites are placed by Israel apart from other heathen neighbours.
Aldaar ook over Doeg (‘no doubt’).
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altijd weer opleeft de oude veete tusschen Jacob-Ezau, Jacobieten-Edomieten,
Jezuieten-Ezauieten (vgl. bl. 555).
En waarover twisten die twee?
Het antwoord is reeds gegeven: ze twisten over het eerstgeboorterecht. Het kwam
11)
Jacob toe door het verkiezend welbehagen Gods; doch Ezau gunt het Jacob nooit.
En hoor, als straks de Geest der profetie heenvaart door Bileam, dan verkondigt
deze: Israëls koningschap zal verheven zijn boven Agag (Numeri 24:7; vgl. vs 18,
19).
Was dat geen machtige profetie?
Daar lag, ergens in de diepte, een vrij ordeloos troepje Israëlieten, zwervers nog
veelszins, en onzekere, berooide ballingen, zonder wel-geordend, en beproefd
gebleken staatsverband, nog zonder vaste woonplaats. Niettemin ziet Bileam het
berooide volk van zwervers uitgroeien straks tot een volk met welgeordend
staatsverband: het ontvangt straks zijn koning, collectief gesproken, en vooral:
eschatologisch-operatief gezien. En dat koningschap van Israëls toekomst zal boven
Agag, d.w.z. boven Amalek, boven Edom, boven Ezau, verre uit gaan.
Hoe Edom tegen hem zich kant',
Gods hand, Gods onweêrstaanb're hand,
Zal hem bekleên met schaamte en schand'.
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op 't hoofd van Jacobs grooten Zoon.

Dus is de profetie van Bileam ook aldus te lezen: in de toekomst zal het geslacht
van Jacob - dank zij zijn eschatologischen Koning - den eerstgeboortezegen boven
Ezau bezitten en tegenover hem handhaven.
Dit waren slechts enkele momenten uit den eeuwen-ouden-strijd tusschen Jacob
en Ezau; - maar ze zijn in aantal en demonstratiekracht al genoeg om ons te doen
verstaan, welk profetisch licht de openbaringshistorie spreidt. En hoe dat licht het
duistere tooneel belicht, waarvan de evangelisten de gordijnen ophalen, als Christus
gebracht wordt voor Herodes.

11)

Alphonsi Tostati Comm. in 1. partem Matthaei, Venetiis, 1615, Opera, vol. VII, 180, a, b.;
vergeleken met idem, Comm. in Genesin, Opera vol. I, 548b: Idumaeorum & Iudaeorum
discordia etiam ante ab utero ortum; hij verwijst ook nog naar Num. 21 (vgl. Deut. 2), Edoms
verbod van doortocht van Israël door zijn gebied.
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Als Christus voor Herodes komt, dan treedt de vervuller van Jacob voor de vervulling
van Ezau. Huiver, zelfs terwijl ge bedenkt, dat ge op het terrein der ‘fiction’ gebracht
12)
zijt, als Sholem Asch het tooneeltje schildert: ‘In de hooge grijze zaal...vonden wij
Herodes Antipater, gezeten op een gestoelte, dat veel van een troon had...Zelfs in
het halfduister kon ik zien, dat het gezicht van den Tetrarch bleeker was dan
gewoonlijk, het leek vaalgeel in het troebele licht der olielampen. - Hij was
klaarblijkelijk niet weinig bevreesd...Maar eensklaps viel zijn gezicht op het tafeltje,
13)
dat Yeshua (Jezus) om den hals droeg...ʿKoning der Jodenʾ ...Hij kon geen woord
uitbrengen’ - De Koning van Jacob tegenover den koning uit Edom, Israëls Herder
tegenover den Idumeeër...Wie heeft de wereldpolitieke óvermacht?
Neen, het woord is hier niet aan looze allegorie, noch aan in zich zelf verloren
met namen spelende typiek. Hier is God, die Maleachi's woord repeteert voor de
ooren van de evangelisten van het Nieuwe Testament: ‘Ik heb Jacob liefgehad,
Ezau gehaat, Ik ben de God in vasten uitgang van verkiezing en verwerping’. Wie
achter het conflict van Jacob-Ezau de antithese ziet gesteld door verkiezing en
verwerping, die heeft den sleutel ter verklaring in handen. Ontwaart men in het
samentreffen van Ezau-Jacob en van Herodes-Jezus slechts chronologisch bepaalde
samenhangen, dan is het dramatisch effect van de episode in dit bedrijf veel te
goedkoop gewonnen. Boven Christus-en-Herodes hangt dan de tenslotte ook voor
een Shakespeare grijpbare schaduw van Jacob-en-Ezau. Maar erkennen wij - naar
den regel des geloofs - dat de Logos Gods de dingen, welke chronologisch, in
tijds-orde, vóór en na compareeren, van vóór hun historischen aanvang reeds
geschikt heeft en geplooid in den vasten raad van goddelijke verkiezing en
verwerping, ja, dat de Logos en de Geest al wat de historie werkt, tot schouwtooneel
en werkterrein gekozen hebben, en in elke op zekeren datum gegeven situatie tot
aphormè, occasie, starting-point gemaakt hebben voor Hun verdere besluits-executie,
dán dunkt het ons een tragisch onverstand, als iemand het samentreffen van Herodes
en van Christus in één ontmoetingsveld niet erkent voor actueele vervulling van de
oude door God gestelde tendenties in het ook van Godswege origineerend gemaakte
samentreffen van Jacob-en-Ezau. Wat doet Jácob in de wereld, als het Gód in Jacob
niet te doen

12)
13)

a.w. 814.
Vgl. bl. 416, noot 2.
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is om den Christus? Jacobs ‘recht’ op het leven, de zin van deze zijne in gratielicht
gedompelde existentie, is tenslotte slechts in Christus hem gegeven. Hem baart de
schoot van het vrouwenzaad, alleen maar met dat doel, dat in en door hem heen
de Christus zou verschijnen.
Zoo drijft de Logos, in den Christus, Jacob in het gericht voor Ezau. Geen incident,
doch spits-uur van Gods ‘dag’.
En Jacobs groote Zoon staat voor den epigoon van Ezau gebonden en geboeid.
Hij heeft zichzelf daar neer-gezet.
De in de vleeschwording des Woords gegeven en getempereerde verberging van
God in den mensch Christus Jezus, maakt nu haar sommen op. Panis coelestis dat
figuris terminum: houd den adem in: het einde der ‘figuren’ is nabij - ook dat van het
figuratieve spelen van Jacob-Ezau op de planken van het schouwtooneel der wereld.
Intusschen blijft die verberging door den openbaringswil gemodereerd, getempereerd;
14)
de Logos legt welhaast de larve af, en rukt ze ook van Ezau-Herodes af . Er komt
voor het geloofsoog althans van wie God gaan zien, uit Woord, ook in het
openbaringsmiddel der verberging, hóóg-spanning nu in de verberging van Jacobs
erfrecht, van zijn eerstgeboorte-recht, in deze hideuse vernedering van Christus
voor Herodes, dat beest. Niet alleen de God van het vrouwenzaad, maar ook dit
zaad zelf, en het erfrecht van vader Jacob, en zijn eerstgeboorte-zegen, en de Geest
der uitverkiezing, en het Woord des welbehagens, en de evangelische roeping uit
den vrijen wil van God, - het gaat alles schuil achter de gehavende menschheid van
den Borg-in-banden, aan Ezau door Rome's Beest nu subaltern. De wind schiet van
onder de gordijnen van de tent vandaan, waar Jacob eens met Ezau onderhandelde
over 't eerstgeboorte-recht; de pinnen worden losgerukt; en o wee, Jacob staat
vandaag met leege handen onder den open hemel: hij heeft niets meer zijn erfenis
te noemen.
En nu moet er wat gebeuren met dien Jacob.
Gelijk toch eenmaal Jacob bevend wachten moest op Ezau's louter onzekerheden
dragende komst, toen hij zijn eerstgeboorterecht verspeeld had, en gelijk hij dat
eererecht (naar Gen. 32 en Hosea 12:4, 5) slechts herwinnen kon in een worsteling
met God, bij Pniël, een worsteling in tranen om gaven-van-genade uit de handen
van Jahwe los te wringen, zóó staat nu Christus

14)

K. Schilder, Heidelb. Catech., Goes III, § 69, 2e gedeelte (over K. Barth, Luther inzake de
‘Larve Gottes’).
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gebonden voor Herodes en draagt de lasten van zijn vader Jacob, en kan zijn
eerstgeboorterecht slechts winnen door de worsteling met God. Wat Jacob ‘gratis’
kréég, dat moet de Zoon voor zich en ons verdienen; Hij moet als Kóóper de
eerstgeboorte-rechten loswringen uit de handen van Jahwe. Kom, Vader aller volken,
strijd nu tegen Hem: veni pugnator Spiritus. Vader, werp Jacob nu vervaarlijk neer:
Hij moet zijn Pniël-van-kóóphandel hebben, en van God bevochten zijn in rechten,
dat is: in grimmigheid. ‘Verruk’ Hem meer dan de heup, God der geschiedenis:
vermorzel nu zijn verzenen, want Hij is ditmaal Jacob zonder rechten; eisch van
Hém uw goeden prijs.
Ezau heerscht nu in Herodes; hij neemt zijn ‘tienden’, die Jacobs Nazarener
opbrengt. Ezau heerscht: de mindere moet den meerdere wel degelijk dienen. De
Nazarener is voor dit moment ‘de mindere’, en er is geen scháduw meer te zien van
die belofte-der-verkiezing: dat de meerdere (‘Ezau’) den mindere (Jacob) zal dienen
(Gen. 25:23, Rom. 9:12). Daar staat in Christus Jacob: berooid, geboeid, veracht:
is Ezau's komst met vrede? Ach, Ezau is zoo zwaargewapend. En exlex is de
Christus. Door ‘Mozes’ losgelaten, door ‘Pilatus’ al vast prijsgegeven, zonder eenige
andere garantie dan van een Trinitarisch Pact, maar dáárvan weet geen mensch
iets in de heele wereld, tenzij dan wie gelooft. Herodes maalt om zúlke Pacten niet.
Trouwens: datzelfde Trinitarisch Pact garandeert den Christus alleen als Operator,
Borg, en dus als aangewezen dienaar. Als Hij nu niet de minste is, dan is Hij álle
garanties kwijt, ook die van uit den Raad-van-vrede in de bovenste hemelen. Dan
schònd Hij toch dat Páct?
Dus blijft de Christus staan voor Edom, en kijk, de wangen branden nog van dien
kaakslag van Annas' dienaar: waar is zijn eerstgeboorte-recht? Hij komt voor Edom,
en zie, 't gelaat is nog bespuwd, zijn rug draagt nog de slagen van het Sanhedrin;
Hij is de exlex: waar is zijn eerstgeboorte-recht? Hij is verworpen uit den foederaal
bescherming gevenden kring van Mozes, en wordt tusschen den heiden, Pontius
Pilatus, en den valschen broeder, den antithese-broeder, Edom, heen en weer
geschoven: waar is zijn eerstgeboorte-recht? Ach, alle hemelen roepen tegen Hem,
o neen, ‘daar is geen spraak of oord, daar is geen volk bekend, dat, zelfs aan 's
werelds end,’ zijn bittere klacht niet smoort. De wereld werpt Hem uit. De broeders
werpen Hem uit. De valsche broeder werpt Hem straks uit. Jacob, waar is uw
eerstgeboorterecht? - - -

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

428
Dus, - Jacob kómt voor Ezau.
Hebt gij het nu gezien, dat hier pas vader ‘Jacob’ rechten krijgt als ‘Israël’? De
droom van Jacob in Bethel - dat sterkende gezicht op den Jacobsladder - en de
angst van Jacob in Pniël, waar hij worstelt met God, en ook de glorieuze uitgang
van Jacob, nu als ‘Israël’, overwinnaar, uit Pniël, het is alles proleptisch geweest:
dat is te zeggen: het heeft vooruit gegrepen op dit uur der dienstbaarheid van Jacobs
Zoon: in slávengestalte (Filipp. 2:7) is Hij gevonden. Hij nám ze aan, want Hij neemt
't zaad van Abraham zich aan (Hebr. 2:16).
Nu eerst, in Christus, wordt Jacob waarlijk gestraft, en wordt zijn
eerstgeboortezegen, verbeurd in zonde, voor hem gekocht.
Hij wordt gestraft in Christus, zijn pleromatischen Zoon.
Hij wordt vandaag weer losgekocht, en vrijgekocht, en tot vrijheid gekocht, ter
delging van zijn zonden, want hij heeft roof gepleegd, toen hij de geschenken der
verkiezing wilde grijpen, niet in de tucht des Geestes door geloof, maar in het gieren
van het vleesch, dat niet gelooven kon, doch némen, zelf verwerven wou. Stinkend
verderf, en profanatie, en vleeschelijken wirwar, hij bracht ze op Gods zuivere wegen,
wegen van Gods vrije welbehagen. En wel heeft Gód in Jacob de vrijheid zijner
verkiezing gehandhaafd; omdat God steeds zichzelven handhaaft. Maar Jacob
moest dan toch onder het oordeel door; de drager van het eerstgeboorterecht moet
als zoodanig in de wereld komen zonder uiterlijk gelaat, een dwaasheid en een
ergernis, en dus een schaterlach voor Ezau, die vleesch alleen naar vleesch kan
zien.
Nu, Jacob is hier gansch ontkleed.
Wij vinden u zeer schoon, Gij, Man van Smarten. Gij draagt, voor allen uit, de
Jacobs-lasten. Vandaar is dit, dat Gij gedaante hebt, noch heerlijkheid. Uw bespogen
gelaat, Uw gedeukte hoofd, Uw geknauwde lijf, het is alles een uitgroei van die
hinkende heup van Jacob, maar het is - o goddelijke genade - Jacobs hinkende
heup, niet meer als teeken slechts van een overwinnaar, die nooit meer een
soldatenrok kan dragen, doch nu als prijs, als offerande, die betaalt. Om vader Jacob
moet de Zoon van Jacob in den volstrekten dood. Het gaat er óp of er onder; de
slag is vandaag beslissend. Ezau moet zien, dat God Jacob straft; hij zelf mag 't
zwaard over den Zoon van Israël heffen.
Want Ezau moet het weten, dat Jacob niet verkoren is om Jacobs wil. Hij moet
het weten dat Jacob is verkoren uit louter welbehagen, en dat God Jacobs zonden
alle straft in Jezus Chris-
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tus, Jacobs Zoon en Heer. Ja, Ezau moet het zien, dat dit geen frase is: verkiezing
uit het púúrste welbehagen beteekent alleen maar dit, dat God geen enkele reden
nam uit Jacob zelf, om hem te kiezen. Hij nám de reden uit zichzelf - ‘in’ Christus.
Vandaag moet al wat Jacobs is, récht in den dood. Een rest van Jacob? Neen - zijn
Hoofd, zijn Heer en God. Een epigoon van Jacob? Neen - zijn Logos-Schepper, om
wien hij is geschapen. Hemel en aarde zijn getuige, dat Jacob niets in eigen handen
en uit eigen krachten houden of overhouden kan. De hinkende heup, waarmee
Jacob zijn weg naar 't erfland strompelend is begonnen, ze was in waarde vrucht,
als teeken prototype en figuur van Christus' verbrijzeling en boeien, van zijn
vervloeking, juist als Generaal, die om rebelsche recruten sterven moet. Jacob en
Christus zijn één. Dus móet die lijdensgeschiedenis haar vervolg krijgen in de
‘vermorzelde verzenen’, waarmee Jacob in Christus zijn loop voleindigen zal. Sla
maar toe, Herodes, en verdwijn.
Ezau móet het zien, dat uitverkoren zijn hetzelfde is, als: zwaar beladen zijn. Het
is het tegendeel van ‘sinecure’.
Dáárom mag Ezau over den Zoon van Jacob - om welken Zoon het God te doen
was reeds in de tent, waar Jacob linzen kookte en Ezau slurpte - het zwaard nu
heffen; hij mag Hem helpen dooden. Want al te lang heeft Ezau het vergeten, dat
God zijn Jacob roept tot zegen, ja, maar óók tot dienst. De uitverkorene, - dat is een
eeretitel; maar die eeretitel is ook te vertalen als: de zwaar-beladene. Die parafrase
is te wéinig Jacob in den zin gekomen, en van Ezau nóóit verstaan. Ook heden
wordt zij door het vleeschelijk kroost van Jacob niet gegrepen. Roepen niet de om
Herodes' paleis heen golvende Joden: wij zijn het uitverkoren volk, wég met dat
hippodroom van Edomieten? En is er ook maar één, die concludeert: wij zijn het
zwaar beladen volk, want verkiezing beteekent straks ook roeping, en voorrecht
brengt taak, en mogen geeft moeten? Ach neen, er is er niet één. Jacob pronkt in
zijn Christus verklagende zonen nog altijd met zijn vleesch. Wij zeiden: ‘Jácob’.
Maar onder al de kinderen Jacobs is er die Eéne, die het wel verstaat, dat
verkiezing tot het ambt, opgelegd in den Raad des vredes, beteekent: dienst,
verplichting, last des Heeren.
Die ééne is de Christus. Zijn naam is: ‘Israël’.
Dus moet Hij over Ezau heenzien, en ál maar worstelen met God; Hij moet zijn
Pniël hebben in een trotsch paleis, dat pas voor Ezau een flinke paaschbeurt kreeg.
Want Pniël is de plaats,
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waar geestelijk geworsteld wordt om de gaven der verkiezing.
En zoo komt Pniël in Herodes' huis. - Ezau's lijfwacht staat er bij te grijnzen. Het
mysterie van Pniël in de rechtszaal van Herodes vindt dáár zijn ontknooping, en
komt tot rust: de prijs wordt eindelijk voor Pniël betaald. Ik laat U niet gaan, tenzij
Gij heden in Mij vader Jacob vloekt. 't Is márkt; er wordt betááld.
Toen Pniël bij den Jabbok lag, streed God wel tegen Jacob, maar Ezau stond
van verre. Dat was genade van God, die Jacob eerst met Gód liet klaar komen,
voordat Hij hem met Ezau in het gereede bracht, en uit het ongewisse.
Maar nu de márkt van Pniël in 't paleis van Herodes Antipas werd geopend, stond
Ezau vlak vóór Jacob. Wederom strijdt God met Jacob, maar in den Christus, die
tot vloek gemaakt is om Jacobs zonde. Leskamer voor een gratis-onderricht - zoo
heet bij den Jabbok Pniël. Marktplein voor de betaling van wat gratis toegerekend
werd aan Jacob, dat heet heden Pniël-in-verberging - thuis bij Herodes, Edomiet.
Het is niet meer God-in-menschengedaante, die naar Jacob slaat, want God is
heden vreeselijk in het zwijgen. God laat enkel maar Herodes slaan; dat is te zeggen:
God laat Ezau slaan naar Jacob-in-pleroma, wérver van den Israëls-naam. En Ezau
scheldt, en Ezau schimpt, en Ezau grijnst, en Ezau zal het zwaard der tong niet in
de scheede steken. Heden is het uwe ure, Ezau, macht der duisternis. Gij larve-Gods!
En nu is dit de taak van Christus: als uiterste Zoon van Jacob, dient Hij in zijn
geest zóó volkomen met God bezig te zijn, zóó theocentrisch te zien, dat hij achter
Herodes God zelf ziet staan; dat Hij in Herodes' quasi-rechterlijk woord God zelf
hoort spreken, en in de slagen van Ezau, die hem de heup verwondt, de verzenen
vermorzelt, voelt en erkent de hand van God.
Pniël, Pniël, groote genade! Hier zie ik Jacob krimpen, hier zie ik Jezus beven.
Hij moet dóór die larve héén zien: God!
Pniël, Pniël, slagen van God, groote genade! Het is ons beter, en het wáre U
beter, Jacobs Zoon, in Gods handen te vallen, dan in menschenhanden. Want óns
is Hij in U ontfermer. Hij is dat niet voor U. De larve pàst bij God, behalve dan die
zonde.
In Pniël, Jacob, sloeg u God; dat was de groote genade! Liever van
God-Ontfermer, dan van Ezau geslagen, is 't niet, vader Jacob? Maar vandaag
verbergt zich God, en laat Herodes slaan, en toeslaan, en God zegt tot U, gij Zoon
van Jacob, dat Hij voor anderen Ontfermer wezen wil en dies voor U alleen maar
grimmig Rechter. In deze paleiszaal, waar het naar zwoele zonden
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stinkt, en waar de walm van ongerechtigheid U slaat in 't aangezicht, dáár moet Gij
Pniël nu als fórum gaan beleven, en tot God gaan zeggen: Ik zal zwijgen, Mijn mond
wil Ik niet open doen, maar Ik laat U niet gaan, tenzij Gij de mijnen zegent; Ik zal U
nooit loslaten, tenzij gij mijn broeders een Paaschzaal bereidt, een eerstgeboorte
uit de dooden...
En toch, nog zijn we niet naar het diepste punt gekomen...In Pniël-van-Jacob was
het mysterie, dat God met de ééne hand Jacob neerwierp, met de andere Hem
staande hield. In Pniël-van-Christus wordt het mysterie, dat God met de ééne hand
den prijs legt in de andere, die hem rechtens vordert. God betaalt God zelf. Zijn
ééne hand vult de andere, en legt den bloedprijs er in van den verminkten Borg.
God koopt van God, God betaalt aan God - in Christus Jezus, God-en-mensch in
één Persoon.
Wie was het daarom, die in Pniël Jacob heeft geslagen aan de heup, en met hem
streed tot aan den morgen toe? Het was ‘de Logos’, het eeuwige Woord, de Zoon,
gelijk Hij, óók reeds vóór de vleeschwording verscheen en werkte, de Tweede
Persoon der Heilige Drieëenheid, de Partner in het Trinitarisch Pact. Hij sloeg
beraden naar het vleesch van Jacob, om den Geest van Israël in Jacob te werken
en zoo vrij te maken.
Nu moet dan de Zoon zijn eigen pak gaan dragen.
Want als Hij heden voor Jacob in de plaats treedt, dan moet Hij op Ezau afkomen:
sla mij toch, sla mij toch...En in Herodes-Ezau moet Hij God nu zien; sla mij toch,
sla mij toch, en doe het rechtens. Zoo moet God slaan naar God, om met zijn ééne
hand zijn andere te vullen met dien bloedprijs. Gelijk in Jezus Christus de priester
met het offer samenvalt, zoo moet ook in Hem samenvallen de Slaande Rechter en
de geslagen Borg. Gelijk in Christus de offeraar zichzelf ten offer stelt, zoo wordt
de nacht van Pniël dáár vervuld, waar de Zoon zichzelf de slagen toebrengt, die Hij
Jacob eens heeft toegebracht. Maar dan zonder ondersteuning - de nacht wordt
angstig nuchter en ‘eenvoudig’: zonder paradoxen van helpend neerslaan en beukend
oprichten.
Dit is nu evangelie, dat God zich zelf betaalt, en de slagen, die Hij eenmaal
toebracht aan het vleesch van Jacob, nu zichzelf heeft toegedacht.
Want Jacob is daartoe verwekt, en daarom ook geslagen, opdat hij droeg den
Christus in zijn lendenen. De geslagen heup, de verplette hiel, Jacob, Christus,
Ezau en Jacob, en Herodes en de
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groote God, en 't eeuwig welbehagen, en de groote boog, waaronder alles is
begrepen, wat leeft en ademhaalt, ik neem het alles bij één, - want het Woord is
vleesch geworden, en de vleeschwording des Woords is het eenige
verklarings-principe van alle geschiedenis in deze wereld.
Buk daarom diep, menschenkind, voor het mysterie der verlossing, die in Christus
Jezus is. God is in verberging, hoogtepunt is dieptepunt, al naar gij ziet, - en
ambtelijke bergbeklimming is hetzelfde als neerknielen, onderaan, in het
martelaarsdal; zeg zelf - als deze ónzin-voor-de-onherboren-rede nu Gods wijsheid
is, verbaast het u dan nog, dat Israëls koningschap verheven is boven ‘Agag’, juist
toen het er door vernederd werd? Ach, Mordechai moet aan de galg; ik wil zeggen:
Mordechai's Middelaar moet aan het hout der schande. Eerst dan zal Haman, die
uit Ezau is, voor Christus' schimmel loopen, en het roode paard van Ezau's
oorlogswaan te paradeeren hebben in den zegetocht van Christus' witte paard van
overwinning.
Wie wilde het intermezzo van Herodes missen? Al de draden der geschiedenis
komen daar samen, tot Mindere werd de Meerdere, de Meerdere heeft den mindere
gediend. Ik ben de minste - de Meeste is mijn dienaar, ik de Zijne, zegt mijn ziel. Ik
de uwe, spreekt de Heere.
∗
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Hoofdstuk XXI
Christus zwijgend voor Herodes en gehoond door Ezau's lijfwacht
En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd: want hij was van over
lang begeerig geweest, Hem te zien, omdat hij veel van Hem hoorde, en
hoopte, eenig teeken te zien, dat van Hem gedaan zou worden. En hij
vraagde Hem met vele woorden; doch Hij antwoordde hem niets. En de
overpriesters en de schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem
heftiglijk. En Herodes, met zijne krijgslieden, Hem veracht en bespot
hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem weder tot
Pilatus. En op denzelfden dag werden Pilatus en Herodes vrienden met
elkander; want zij waren te voren in vijandschap tegen elkander.
Lukas 23:8-12.
HOOGTEPUNTEN, zoo zeiden we in ons voorgaand hoofdstuk, zijn ook
dieptepunten, 't is maar, hoe ge ziet. Als Hij bóven óp den ‘konings-’ en ‘profetenberg’
staat, dan is Hij op het toppunt van zijn heerlijkheid, dan zegt Hij: nu is de
menschenzoon verheerlijkt (vgl. Joh. 13:31). Het verheerlijkingspunt valt voor den
Borg ipso facto samen met het dieptepunt der vernedering.
Dit wordt aanschouwelijk in Christus' ontmoeting met Herodes. Hij treedt op zijn
hoogten; vandaag háált Hij den top van den berg, waarop de ranken bloeien van
den wijnstok van den eerstgeboortezegen Jacobs. Dat moet dus - volgens de
genadige wijsheidsplannen Gods in en door de vleeschwording des Woords - ook
beteekenen, dat Christus ingaat in het martelaarsdal, met hoon en spot beladen.
Zóó wint Hij zijn glorie slechts voor het geloof.
In raadselen spreken wij voor dat geloof dan ook hier niet.
Voor Herodes toch wacht Christus een márteling. De ergste kwellers kunnen
komen uit de lieden van een ver van Gods aanschijn gekweld geweten. Herodes
nu is onder hen.
Merkwaardig verhaal voor psycho-analysten: Als de leidende figuren van de
psycho-analyse en de psychiatrie in den bijbel
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evengoed thuis waren als in Shakespeare of de klassieken, dan zou Herodes een
even gewild demonstratiemateriaal of paradigma hebben kunnen worden voor hun
theorieën als Lady Macbeth of Oedipus, aan wie ze nu hun krachten beproeven.
Maar hun vergissingen zouden daarbij nog grooter zijn. Herodes Antipas heeft
langen tijd geleefd in de vrees, dat Jezus niemand anders wezen zou dan de op
zijn eigen bevel vermoorde, maar uit den dood verrezen Dooper. Voor zijn verstolen
1)
angst is de profeet uit Nazareth misschien de door God tot het leven teruggeleide
martelaar. Stille bedreiging van iederen dag! Als 't waar is, dan mag de Dooper zelfs
de grootste martelaar van het Oude Testament wel heeten; ‘onder degenen die van
vrouwen geboren zijn, is niemand meerder dan hij’ (Matth. 11:11); met deze woorden
heeft Christus zelf de plaats van Johannes den Dooper aangewezen ten aanzien
van de breede phalanx van profeten van het Oude Testament. Inzooverre dus die
aan het einde van Israëls klaagmuur geslachte Dooper uit den dood herrezen kon
zijn - bedorven koningen laboreeren vaak aan een zieke verbeelding - kan Herodes
in den bij hem vóórgeleiden Christus den grootsten aller martelaars vermoeden. Is
hij het nu, of is hij het niet? Herodes weet het nog niet, maar in elk geval: om Jezus
hangt de wolk van bloedgetuigen; hangt er een damp hier in de zaal van rookend
bloed? Breekt zich de doode Dooper een pad-van-geheimzinnigheid, naar Herodes?
Wat zal hem nú overkomen?
Herodes ziet bloed, en proeft in stille nachten essence van martelarenfluidum,
als de Nazarener hem uit den slaap houdt. Hij combineert hem, althans in zijn
waarschijnlijkheidsberekeningen, met martelaren en bloedgetuigen. Een diepe
eenheid met heel het bloedend zaad der vrouw, Herodes denkt ze den Nazarener
toe. Maar hij zou graag den tempel van Jeruzalem met een vorstelijke gift bedenken,
als maar eens de kwestie van de identiteit van den Nazarener definitief was opgelost.
En nu vandaag - o ongedachte speling van het lot, of is het misschien, dat hem
nog rust gegund wordt? - en nu vandaag, o God, nu komt er kans, dat die kwellende
identiteitsvraag afdoend antwoord krijgt. Op één conditie - dat die man daar vóór
hem zijn geheimen weggeeft, dat Hij zijn mond gaat opendoen, dat

1)

Het sterkste bewijs - tot op dit oogenblik - voor de waarheid, dat, al stond iemand van de
dooden op - gelijk Herodes van Johannes onderstelt - men zich zonder het Woord en den
Geest niet zou bekeeren. Later nog sterker bewijs: Matth. 27:53.
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hij begint te spreken. O God, laat eindelijk de sphinx den mond opendoen - breek
dezen man de lippen los. Als hij maar spreekt, dán wordt Herodes weer gezond.
Wie is hij? Draagt hij de kroon der martelaren? Of is 't een doodgewoon
rebellencommandant, in een profetencostuum met wat wonderdadigheidsallures,
waarvan men 't fijne toch nooit te weten komt? Als hij de Dooper is, dan zal zijn dag
gelukkig eindigen - dacht ge dat Herodes niet alles goed zou maken? Dat hij een
tweede maal den Dooper dooden liet? Het experiment ware onbestaanbaar. Herodes
en de Nazarener (de gereïncarneerde Dooper) worden dan vrienden, al zou Pilatus
met de Joden staan te brieschen - Herodes staat zijn mannetjes, als 't moet! Als
God dien man als martelaar hier stuurt, dan wordt weer alles goed...voor Herodes.
Ja, voor Herodes, en ook wel voor dien man. Het wordt goed, al blijven Pilatus en
Herodes vijand. Maar is die man geen weergekeerde Dooper, dan moge God hem
bijstaan. Als die martelaren-kroon een fictie blijken zou, dan gaan ze heden sámen
onder - Herodes en die arrestant. O God, laat die man práten!
Een nieuwe phase in Christus' geding dus. Voor het Sanhedrin was er te vechten
tegen botte vleeschelijke bijbel-interpreten, nomisten en messianologische theologen.
Voor Pilatus stond Hij tegenover ongeloof. Nu, voor Herodes, stuit Hij op bijgeloof.
2)

Wat de details van dit bijgeloof betreft, de bijbel spreekt er van, dat Herodes Antipas ,
reeds lang gekweld werd door de vraag, wie ter wereld toch de Nazarener was.
Kwam Hij wel echt uit Nazareth? Was hij wel 'n ‘gewoon’ mensch? Of zat in hem
de geest, de geest van den vermoorden Dooper?
Zulk getob verraadt altijd een lange lijdenshistorie. Het was Herodes zelf, die op
een woeste fuif Johannes den Dooper pardoes had laten vermoorden. O zeker,
daar was een flinke portie ‘valsche schaamte’ aan te pas gekomen, om niet te
zeggen: een kwestie van eer, naar de opvatting van aristocraten-onder-elkaar. Die
hebben zoo hun étiquette voor weddenschappen, en beleedigingen: je houdt je aan
je woord - 'n zaak van ‘standing’. Koningen zijn royaal, en houden hun gezicht in
de plooi, ook al moeten ze een belofte inlossen tot een nooit vermoeden prijs.

2)

In het voorgaand hoofdstuk werd Herodes gezien als typisch vertegenwoordiger van Ezau.
In dit hoofdstuk zien we Herodes als persoon tegenover Christus staan.
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Ze betálen, als ze borg gestaan hebben, en ze betálen, als ze wat beloofd hebben
- in de ruimte. Je-woord-niet-houden - al is't ook nog zoo hol en ondoordacht geweest
-, dát is niet koninklijk. Daarom had Herodes den moed gemist, de ‘gunst’ te
weigeren, die zijn dochter Salomé van hem vroeg, toen zij zoo mooi gedanst had
op het feest van 's konings jaardag. De koning, een tikje trotsch op zoo'n dochter,
en op het geanimeerd verloop van het festijn, had in een opwelling direct na den
dans, waar ze allemaal bij waren, haar beloofd, te zullen geven, wat zij maar zou
willen vragen, al was 't de helft van 't koninkrijk. Zooiets zeggen de heeren wel vaker
- en ze rekenen dan op 'n ‘bescheiden’ verzoek. U zegt óók wel tegen uw gasten:
doe alsof u thuis bent - maar o wee, áls ze 't werkelijk doen. Maar Salomé vroeg
dezen keer iets buitensporigs. Door haar moeder aangehitst, had ze het hoofd van
den Dooper gevraagd. Ten deele kreeg die moord, waarvan het plan allang spookte
in het brein van Salomé's moeder, Herodias, daardoor ook politieke beteekenis. De
voorafgaande gevangenzetting van den Dooper bewijst dat wel. Zoo wás dan
Johannes in den kerker op staanden voet onthoofd, en de gasten kwamen een
beetje anders dan ánders thuis.
Na dien tijd echter had Herodes zich nooit meer rustig gevoeld (Matth. 14:1-11,
Marc. 6:14-29, Luc. 9:7-9; 3:19-20).
Want, reeds vóórdat de Dooper was onthoofd, had Herodes ‘veel met hem te
doen’. In stilte erkende hij, dat de Dooper, al was hij dan gevangen gezet, geen
misdadiger was, maar een heilig, en rechtvaardig mensch, een profeet, die zijn
testimonia in orde had. Vandaar, dat Herodes gedurende den tijd, dat de Dooper
gevangen gehouden werd (allicht ‘om erger te voorkomen’), hem meer dan eens
bezocht, min of meer in stilte, en veel met den Dooper sprak (Marc. 6:20: ‘telkens
wanneer hij hem hoorde raakte hij in groote verlegenheid’). Die gesprekken hadden
3)
op de onrustige ziel van Herodes diepen indruk gemaakt. Hoe graag zou hij
geweigerd hebben, aan Salomé's barre verlangen te voldoen. Maar hij dúrfde niet:
wat zegt men van een man-van-eer, die een onconditioneele belofte niet inlost?
Maar is het wonder, dat de onrust, eerst dragelijk nog, na dien moord verterend
werd?
Herodes kón den dooden man maar niet kwijt raken. O de schaamte én de
bijgeloovigheid! Het verontruste geweten én het niet helder weten, de angst voor
de onbekende gevolgen van

3)

Marc. 6:20: ἠπόϱει, niet ἐποίει: ‘hij was in groote verlegenheid’ en niet: ‘hij deed vele dingen’.
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zijn zeer concrete daad, hoe érg wordt dat! Hoe zou dat zijn geweest in dat kerkerhol
van den Dooper: af en toe bezoek van den koning, en nu ineens de executie? Hoe
stonden de oogen van dien man, toen hij 't begreep? En - waar was hij gebleven?
Zielen zweven, dooden sterven niet, een mensch kan niet weg, en in profeten huizen
geesten van een vreemd geweld. De wereld krioelde van leeraars over
geesten-in-banden en geesten, op zoek naar rust. De één zei: in een profetes ‘zit’
een geest, pythonisch. De ander: in een lichtekooi kan een kwade geest zich laten
temmen door een sterken man. Wat is verrijzenis? Wat is een eerste, wat een tweede
opstanding? De geleerden waren 't er niet over eens, begreep Herodes, want de
vraag, hoe het met de dooden na den dood zou gaan, was een academisch twistpunt
tusschen veel partijen van die dagen. Maar dát er, vooral in proféten-lijven, vreemde
‘geesten’ konden huizen, en dat ‘bezetenen’ op ‘gekken’ leken, maar ook wel profeten
wezen konden, in wie een ‘geest’ woelde, dát weet toch een kind? Gekken en
profeten durft een gewoon mensch niet vermoorden (dat dorst een filistijn zelfs niet,
1 Sam. 21); er kon een ‘geest’ in een vermoedelijken gek zitten: profeten-in-extase
lijken razend - maar hun extreem verrukt zijn komt dan toch maar van een
bovennatuurlijken geest. En nu die Nazarener? Sommigen zeiden: hij is niet wijs,
hij is krankzinnig. Maar Herodes was zoo gauw niet klaar: was 't soms geen gek,
maar een profeet? Had hij 'n profeet, in wien een geest-van-boven huisde, naar de
andere wereld gestuurd, en den geest soms in de kóu gezet? Dat zetten geesten
betaald. En, leek het mirakelenwerk van den Nazarener soms niet heel veel op dat
van den Dooper? En was de één niet even dapper als de ander: God vreezen en
verder bang zijn voor geen mensch? Laat die man toch spreken!! Men houdt het
niet meer uit. Het was niet ‘uit’ geweest, toen dat hoofd in die mand viel, en op den
schotel van Salomé werd gelegd. - Geesten-histories, kán men die wel laten
expireeren? O, de onzekerheid! Fuiven kunnen verdooven, maar niet zoo heel lang.
Telkens weer vermoedt Herodes, in den bizarren wonderdoener Jezus den
onthoofden Dooper te herkennen. Den éénen keer verwerpt hij de mogelijkheid
(Luk. 9:9), een volgende maal komt ze weer in overweging: nerveuze vingers schieten
niet graag op de oogen van een verschijning, welke de larve, wie weet, van een
kwaadgeworden cherubijn kan wezen; ten minste niet na 't carnaval. Herodes is de
eenige homo larvatus niet. (Matth. 14:1-2, Marc. 6:14-16; let ook op Hand. 16 en
8).
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Een ‘vreemde’ Jezus trok dus door 't gebied van Herodes Antipas. Maar hij gold
niet als ‘vreemd geval’. Was hij soms die ééne? Die vermoorde wijze-gekke man?
Er is geen toeval - er zijn cherubijnen in menschenlarve, die rekeningen
praesenteeren!
Het was trouwens niet Herodes alleen, die tastte in de richting van het vermoeden,
dat de vermoorde Dooper wel eens zou kunnen zijn weergekeerd in de gedaante
van den Nazarener. Het waren er velen, die eenzelfde mogelijkheid aannamen,
hetzij dan inzake den profeet van Nazareth, of in een ander (Luc. 9:7, 8). Door velen
werd geloofd aan een reincarnatie van den Dooper, of van Elia, of van een anderen
profeet - profeten zijn 'n vreemd menschenslag. Dat beteekent dus: ook menschen,
die tot Herodes konden doordringen, hechtten geloof aan zulke dingen. Lacht u?
Bedenk dan eens wat de parapsychologie vermocht bij een tsaar in Moskou, en de
horoscoop in Berchtesgaden en het bijgeloof in Lhasa. De Nazarener, een verbeten
wraakengel misschien? Een duister dreigement voor Herodes, speciaal voor hém?
Lach niet; God zette Elia náást Jezus (Matth. 17); duizenden dachten: hij ‘zit’ in
Hem.
Nog later, toen Jezus weer in Galiléa was, kwamen enkele farizeërs op Hem af, om
Hem, quasi-vriendschappelijk, te waarschuwen, dat Herodes Hem wilde dooden
(Luc. 13:31-35). Erg waarschijnlijk wat dat niet, hij was veel te bang. Maar vrees
maakt zondaren listig: misschien dacht hij door een bedekt dreigement zich van het
Dreigement te ontdoen, door den ‘boozen geest’ de wijk te doen nemen. Wil hij
4)
soms eindelijk wel eens vrij zijn? Hoe het zij, die farizeërs gaven Jezus den raad,
zich uit het gebied van Herodes te verwijderen.
Het antwoord van Christus aan de ongevraagde adviseurs, dat bij Hem(!)
zorgvuldig afgewogen was, laat vermoeden, dat ze waarheid en leugen door elkaar
mengden. Zeker, zij zouden graag zien, dat Jezus maar uit Herodes' gebied weg
zou gaan. Maar wilde Herodes Jezus dooden? Hij zou niet dúrven. Wel was de
koning báng voor den Nazarener: de dreigende onweerswolk kwam naderbij,
niemand wist, hoe ze zich ontladen zou. Had hij met deze farizeërs een afspraak
gemaakt? Om door intimidatie zich van het spook te ontdoen? Ook dat ware dan
een nieuw blijk van die permanente mengeling van hoop en vrees, die aan zijn leven
knaagde. Hij wil haring of kuit: met den Nazarener

4)

Vgl. Greijdanus, Komm. Bottenburg, t.a.p.
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práten, of anders - Hem nooit weer zien. Wanneer krijgt Herodes zekerheid? Die
ángst moest weg; zóó kon 't niet blijven.
Nu wordt het ons wel duidelijk, waarom Herodes blij is, als Pilatus Jezus naar hém
verwijst. De onverwachte kans! Zal de sfinx gaan spréken? Wat Herodes zelf niet
dorst forceeren, wordt hem ineens van buitenaf, zonder eenig toedoen zijnerzijds,
ópgedrongen. Het dilemma: met Jezus spréken of Hem kwijt zijn, kwelt hem niet
meer. Vandáág! De sfinx in huis! En dan, de manier, waarop Jezus vóór hem geleid
werd, nam dadelijk veel van den angst bij Herodes weg. De Nazarener kwam in
boeien. Hij was machteloos.
Niet, dat de koning alle gevaar bezworen acht. Bijgeloof strandt niet op een paar
handboeien. Maar toch, het eerste gevaar leek bezworen. Zoolang de Nazarener
gebonden staat, zal het spook den koning toch wel niet naar de keel vliegen. Herodes
is zeer verblijd, als hij Jezus ziet. Het laatste woord, dat Jezus indirect met hem
gewisseld had, zat hem nog altijd dwars. Want op de vriendelijke aanmaning van
die farizeërs, om toch uit Herodes' gebied weg te gaan, had de Nazarener
geantwoord: ‘gaat heen en zegt dien vos: zie ik drijf duivelen uit, en volbreng
genezingen, heden, en morgen en op den derden dag word ik voleindigd. En het is
bovendien noodig, dat ik heden en morgen en den volgenden dag op reis ben,
omdat het toch niet aangaat, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem.’ (Luc.
13:32, 33). Die ironie - is zij geen echt proféten-wapen? Profeten spreken altijd in
raadselen - spoken zijn óók den menschen-van-vleesch-en-bloed ‘überlegen’. Wie
wordt uit zulke menschen wijs? In dit antwoord speelt de geestelijke meerderheid
met haar doorziene prooi. Nog is de Nazarener bang voor niemand.
Bovendien: wat beteekende dit woord? Het leek wel weer zoo'n raadselspreuk;
het had veel weg van een masjaal, zoo'n opzettelijke raadselrede. Wat wás dat: op
den derden dag word ik ‘voleindigd’? Wil dat zeggen, dat Hij over enkele dagen met
zijn werk klaar gekomen zal zijn? Is het een verborgen zinspeling op zijn dood? En,
wanneer het zóó bedoeld is, wil de Nazarener den koning dan soms hoonen door
de uitspraak, dat deze Hem wel dooden kan, maar dat die dood Hem tóch niet zal
beschadigen? Net zoo min, als die onthoofding van Johannes een eind gemaakt
had aan diens mysterieuze invloeden? Wil Hij uit de hoogte den getabberden tetrarch
vertellen, dat nog steeds naar immanente
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geesteskracht zijn eigen werk op zijn eigen manier tot voltooiing komt? Dat zijn dood
voleinding wezen zal? En promotie? En dan, die laatste zin, dat de
rondreizende-man-van-mirakelen zijn werkprogramma naar eigen schema af wil
werken? En dat de koning hem daarna wel krijgen kan? Als hij zelf den tijd er voor
gekomen acht? En - wat wil die heenwijzing naar...Jeruzalem? Het gebeurt niet, het
geeft geen pas, zoo sprak hij, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem...Wil
Hij daarmee zeggen, dat Hij in Jeruzalem wel sterven wil, en laat Hij uitkomen, dat
Hij weet, dat het daarop uitloopen zal? Wil Jezus Herodes zeggen, dat Hij, als de
kroon aller profeten, staande op den profetenberg, dan ook het lot der profeten
aanvaardt, die immers door het volk nooit begrepen zijn, en dan ook één voor één
zijn omgebracht? Och, och, - als Jezus zegt: ik ga naar Jeruzalem, naar de stad,
die het privilege houdt van profeten-moord, dan schijnt Hij zelf wel reeds te rekenen
op een plaats in het martelaarsdal. Maar dan is deze uitspraak een uitdaging van
den onderdaan uit Nazareth aan den koning. En misschien bevat ze wel een
verborgen hoon? Die onthoofding van Johannes was gebeurd buiten Jeruzalem: in
Machaerus, of in Livias. Beteekent het soms: ge hebt den eersten keer niet goed
toegeslagen? In Machaerus-Livias gebeuren geen beslissende dingen? Ge moet
in Jeruzalem zijn? Waar de Romein zit? Plus het Sanhedrin? Wie wordt uit zoo'n
masjaal wat wijs? Wat zal Herodes in Jeruzalem beleven?
Ja, een masjaal! En dan ditmaal geen masjaal voor iedereen, doch met een zeer
bepaald adres. De Israëliet-zonder-bedrog boort zijn pijl in het hart van dezen ‘zwaren
jongen’ uit Edom.
Hoe meer wij er over nadenken, hoe verniélender Christus ironie ons blijkt te zijn.
De kenner-van-de-harten appelleert op de onrust van den verdwaasden koning. Hij
schijnt met de stille vreugd van den menschen-kenner te speculeeren op de angsten
van Herodes. Weet Hij dan álles? Doorziet de man zijn vorst? Kijkt hij dan dwars
door diplomaten heen? Is Hij dan tóch die Dooper?
Het was een meesterstuk, dit antwoord. Aan den eenen kant weersprak het niet
de werkelijkheid van wat de koning vreesde; dit wonderlijk bescheid koos zijn
woorden zóó, dat het de angstpsychose eer versterkte, dan bezwoer. Aan den
anderen kant liet het zien, dat profeten geheel vrij hun eigen wegen kiezen. Als Hij
in de stad der profetenmoorders binnen komt, zal hij zijn entrée daar niet doen als
een schuwe candidaat voor het martelaarschap, maar als een koning, die zijn eigen
dagorde volgt, en zich door
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zulk een ‘vos’ niet op laat houden. Die ‘drie dagen’, zijn die uit Hosea 6:2? Is dus
zijn dood DE OPSTANDING? Tòch dus reincarnatie?
Herodes kreeg 't gevoel een nederlaag te hebben geleden. Wie kon nu óp tegen
zulke verheven ironie? Het geestelijk overwicht, dat er in sprak, benáuwt juist den
schuwen profetendooder. ‘Eén uur van onbedachtzaamheid kan maken dat men
jaren schreit’.
Toch was 't geen kwestie van zedelijk overwicht alleen.
Niet als mensch, doch als Gods Getuige, stond Christus tegenover Herodes. Deze
was in de netten van den openbaringsgetuige gevangen. Hij hoorde den Dooper,
en vierde Paschen. Hij was geen Pilatus (bl. 379). Hém mag men vangen in de
netten van een particulieren masjaal, adres: ‘dien vos’. Waar Sanhedristen drie jaar
over tobben (de masjaal van Joh. 2:19), daar tobt de tetrarch minstens maanden
over. Sanhedristen kunnen nog over zoo'n masjaal confereeren. Maar Herodes
moet zijn conflicten in de eenzaamheid uitvechten. Met wien kan hij er over práten?
O God, breek dien man den mond toch open - laat hem nu eindelijk eens spreken!
Haring of kuit!
Wij spraken van een masjaal. Niet zonder reden.
De masjaal wordt immers gekenmerkt door drie elementen:
a. er is een verberging der waarheid, b. toch een heendringen, dóór het raadsel, náár de waarheid, c. hij wil den hoorder uit zijn tent lokken (bl. 88-92).
Alle deze elementen nu vallen te herkennen in Christus' antwoord aan ‘dien vos’.
Is het een pastorale masjaal? Of één van hoogere, vernielende diplomatenkunst?
Exegese van Hos. 6:2?
Eénerzijds had Christus opzettelijk het raadsel in zijn woord gelegd. Herodes viert
Paschen: crisis in Jezuzalem!
Anderzijds echter had Christus erdoor toch ook weer Herodes gedrongen, hem
als 't ware geperst, tot het zoeken van de tot nu toe hem verborgen gebleven
waarheid omtrent den Nazarener. Herodes zegt: spreek toch eens. De Nazarener
antwoordt: dénk toch eens door! Stoot door tot de kern! Pastoraal? Of iets anders?
Door Jeruzalem als de stad van den officieelen profetenmoord aan te duiden, en
door ronduit - hovelingen zouden zeggen: cru - te verklaren, dat Herodes, indien hij
den Nazarener, alias den Dooper, uit den weg ruimen wilde, voor 't eerst, of als
recidivist, dan maar wachten moest, tot zij beiden in Jeruzalem, dat groote
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profetengraf, zouden aangekomen zijn (misschien op 't feest van Paschen?), had
Jezus den koning-vos een duidelijken wenk gegeven. Hij had hem doen beseffen,
dat de Nazarener voor het oogenblik geen vervolging dúchtte van de zijde van
Herodes: hij is niet bang! Maar ook, dat hij op een doorbraak van de vijandschap
tegen zijn levenswerk rekende. Christus had niet verzwegen, dat een
vervolging-op-leven-en-dood niet alleen in de consequenties van Herodes' goddeloze
edomieten-leven lag, maar ook de kroon zou zetten op het martyrium, dat al de
eeuwen door als zware beroeps-last op de profeten Gods gedrukt had. Door zijn
antwoord, dat Jeruzalem als plaats van profetenmoord aanwees, en door desnoods
in Jeruzalem Herodes af te wachten, had de sfinx-profeet zich geplaatst in de lange
rij van martelaren van Jahwe. Hij toonde, Herodes te doorzien, en hem te kennen
als ras-echten Edomiet, hater van het onbedorven zaad van Jacob-Israël. Ook dit
was voor Herodes een pijnlijke afstraffing geweest; te meer, waar hij zijn best deed,
om bij de Joden als vroom en traditie-getrouw vorst naam te maken. Denk slechts
aan zijn tempelrestauraties, aan zijn (lateren) strijd tegen Pilatus' godsdienstige
vrijbuiterijen, en ook nu weer aan zijn komst naar Jeruzalem, om heel behoorlijk
Paaschfeest te vieren, met alle orthodoxe Joden mee; de man wou zoo graag
populair wezen; tyrannen met bazen-boven-zich hebben dat noodig. Hos. 6:2 is
Paaschtekst!
Zoo hád Christus Herodes uit de tent gelokt. Hij moet nu voor den dag komen:
naakt voor den Spreker gaan staan, óf gecamoufleerd en wel in de hel tuimelen.
Masjaal is schiftingsmiddel.
Met angst in 't hart is Herodes naar de stad gekomen. Wat moet hij doen? Bijgeloof
wijst geen weg. Integendeel, bijgeloof maakt altijd het spoor bijster. De bijgeloovige
kan geen enkelen wegwijzer lézen zelfs. Wat moet de Edomiet doen op 't orthodoxe
feest van Israëls herrijzenis (Hos. 6:2)? Zich aan Israëls grondwet conformeeren?
Of, door het feestlied mee aan te stemmen, de zuchten der gedoode profeten
overstemmen? Of moet hij in naam van de profeten de stad het oordeel aanzeggen?
Maar de steenen zullen roepen: hypocriet, profetendóóder! Had de Nazarener niet
terecht gesproken van profetenmoord, als usantie in Jeruzalem? Hij had ‘Edom’ en
‘Jacob’ - twee vliegen - in één klap geslagen.
En nu op het feest zelf: wat moet de koning daar dóen? De stad is vol van den
Nazarener: het gerucht van zijn koninklijken
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intocht is ook tot Herodes doorgedrongen. Zij zijn dus samen in één stad. Die sfinx
van Herodes' laatste jaren, heeft ze geen dreigend geheimschrift op de muren van
Herodes' feestzaal geschreven: mené, mené, tekel, oefarsin? (Dan. 5:25-28). Is
Jeruzalem een tweede Babylon geworden? Een Belsazar Herodes? Wat moet
Herodes op het feest toch dóen? Zal hij een conflict met den Nazarener vermijden,
en op het feest stillekens zijn gang gaan, zóó stil, als een koning dat maar kan? Of
zal hij trachten, den Nazarener in handen te krijgen, en zal de viervorst van Galilea
en Iturea zijn groote woorden nu eens waar gaan maken? De farizeën waren de
afspraak vast niet vergeten: ze zouden wel eens uitzien, of hij den Nazarener ‘stond’
- nu deze gekomen was, - nu hij het gedúrfd hád - in de stad van de
profetenmoorden! De vos in 't hol: jagend? Of ópgejaagd?
Gemakkelijk had Herodes het niet. Er waren té veel oogen, die naar hem loerden.
Oogen van farizeërs, en vooral - dat oog van Johannes den Dooper. Het oog van
God. Het oog van achter die larve. Herodes, homo larvatus! De vos in 't áángewezen
hol!
Maar in eens hakt God Herodes' knoopen door.
Plotseling staat de Nazarener vóór hem.
Een verrassing was het wél; de gevangenneming was in stilte geschied, en de
gebeurtenissen hadden elkander verbijsterend snel opgevolgd.
De eerste impressie van Herodes is blijdschap. De dag van spréken is gekomen.
Sommigen zeggen, dat Herodes alleen maar hierom zoo blij was, dat Pilatus hem
‘de eer’ gunde, meê te mogen spreken in het proces. Anderen zijn van oordeel, dat
Herodes' vreugde zoo groot was, omdat hij toch nu de kans kreeg, Jezus mee te
helpen dooden, dezen keer dan niet met stuggen dronkemanskop, doch in een
rechterlijke uitspraak. Derden meenen, dat Herodes' geplaagde geweten zich wel
verblijden moest, omdat de benauwende onzekerheid, die hem het leven zoo moeilijk
had gemaakt, eindelijk zou verschrompelen door het lang verwachte duidelijke
antwoord op de vragen van zijn laatste maanden; of die man nu werkelijk de Dooper
was, dan wel een gewone man van vleesch en bloed.
Maar tuschen deze drie meeningen behoeven we niet te kiezen. Het leven is in
den grond een-voudig. Het één is van het ander niet te scheiden. Een zielsconflict
is altijd gecompliceerd, maar in den bodem is het één-voudig, niet ‘gecomponeerd’
uit dit én dat.
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Complicatie is wat anders dan compositie. Eenerzijds zal Herodes opgesprongen
zijn van vreugde, omdat hij nu eindelijk zijn óngeformuleerde vraag - want men
schaamt zich toch altijd wat voor zijn bijgeloof - op ongedachte wijze kan hooren
beantwoorden; tenminste, daar rékent hij wel op. Anderzijds zal het voor den vorst,
die tóch al last had van een schromelijk tekort aan zelfverzekerdheid (aan welk
minderwaardigheidscomplex die man daar vóór hem, zooveel ‘schuld’ had) een
zekere voldoening zijn geweest, dat er van officieele zijde - door Pilatus - met hem
in zijn digniteiten gerékend werd. Ten slotte is het voor den geplaagden vorst een
weelde, te zien, dat de man, dien hij zoo vreesde, afhankelijk van hem is.
Toch gaat boven het oplaaiend vreugde-gevoel nog uit dat pijnlijke besef van
blijvende onzekerheid. Nog altijd staat er dat vraagteeken, en dat duistere
geheimschrift; - zijn letters worden zoo groot haast als Herodes zelf. Het vraagteeken
en het geheimschrift; ze zijn hier in de zaal te zien - Sauls zien haast net zoo veel
als profeten, die op gekken lijken. Een gek lijkt soms profeet.
En nu vertoont Herodes zich in zijn ware gedaante. Hij vraagt een teeken. En dat
is zijn ware gedaante. Hij vraagt een teeken. Spréék dan toch! Neen, geen preek.
Uw náám!
Geloof moge eerst naar het Woord vragen, bijgeloof dwingt dadelijk om een
teeken: spreek dan toch! Uw identiteit!
Een teeken wil Herodes zien van Jezus. Een teeken. Een wonderdaad. Uit het
antwoord, dat de Nazarener geven zal op de vraag om een teeken, zal moeten
blijken, of hij de gevreesde man is, al of niet.
De koning vraagt een teeken. Hij hoopt, dan zekerheid te krijgen aangaande die
identiteit.
5)
Daar ligt pardoes de vraag: doe een teeken .
Die vraag om een teeken deed de spanning in de zaal stijgen.
Eenerzijds is daar Herodes: de strijd der laatste maanden wil een oplossing.
Anderzijds zijn daar Jezus' aanklagers, de hoogepriesters en de schriftgeleerden.
Zij, van hún kant, zullen geen krachtproef vragen om een teeken van Christus te
vorderen. Stel u voor, dat de Naza-

5)

Wel staat het er niet met zooveel woorden, dat hij er om vroeg, maar wel dat hij hoopte. Het
gesprek zal dus dien kant zijn uitgestuurd: er blijkt zeer veel gesproken te zijn: de begeerte
van den koning zal zich hebben geuit: het was: er op of er onder.
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rener nú werkelijk een teeken deed, - dat zou maar ‘onnoodig’ den tijd in beslag
nemen. Het zou hun ‘kansen’ verzwakken. De Nazarener zou er in aanzien door
stijgen, en Herodes is een twijfelnummer in het tot nu toe wel goed marcheerende
proces. Men heeft haast - het is gauw donker. Zoolang de teekenen van den
Nazarener nog maar alleen aan ‘volksverhalen’ stof gaven, zijn zij zoo erg niet. Die
verhalen zijn toch - nu ja - van 't volk. Maar een teeken, hier in de zaal, dat zou niet
zoo makkelijk uit de aandacht weg te zetten zijn: het is de dag van protocollen, van
processen-verbaal. Hebben zij zelf niet voor het Sanhedrin zorgvuldig de vraag om
een teeken vermeden?
De spanning groeit; er zit ‘sfeer’ in de zaal.
Daar staan ze tegenover elkaar: Herodes en de joodsche autoriteiten. De één wil
een teeken van Jezus hebben; de anderen willen het voorkomen. De één vráágt,
hardop, om zijn teeken; de anderen zoeken daar-tegenover hun kracht in heftige,
permanente beschuldigingen: het trommelvuur van hun snerpende aanklachten
moet Herodes verhinderen te vragen óm, en Jezus verhinderen de aandacht te
vragen vóór: een plechtig teeken.
En nu de beklaagde zelf?
Hij ziet de verzoeking, máár: Hij overwint haar.
Een verzoeking wás er voor Hem. Ze was er voor de derde maal tijdens het proces.
Indien Christus voor het Sanhedrin zijn masjaal uitgelegd had, zou Hij de lieden
van die vergadering in groote verlegenheid gebracht hebben, en zijn doodsdag
6)
hebben kunnen uitstellen; maar buiten Gods recht en waarheid om . De eerste
verzoeking.
Indien Hij, zoo-even nog, voor Pilatus zijn ambtelijk en persoonlijk geheim ontdekt
had, ook waar Pilatus over de brandende vraag naar het wezen van den Christus
ambtelijk heen geloopen was (met zijn sneer: wat is waarheid?) - dan zou Christus
óók Pilatus in verlegenheid gebracht hebben en het proces gedwongen hebben en
zijn doodsdag hebben uitgesteld; maar weder buiten Gods recht en waarheid om!
7)
De tweede verzoeking .
Indien, op dit oogenblik, voor Herodes, de Christus een teeken zou doen op
verlangen van dien met al zijn sluwheid doodgeloopen ‘vos’, dan zou Hij alweer het
proces hebben beheerscht,

6)
7)

Zie dit deel, hoofdstuk V, in het bizonder bl. 119v.
Zie dit deel, bl. 402/3 v.
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en zijn doodsdag hebben uitgesteld; maar ook dat dan weer buiten Gods recht en
waarheid om! De derde verzoeking.
Maar voor het Sanhedrin overwint Christus in de eerste verzoeking: Jezus zweeg
de eerste maal stil.
En voor Pilatus overwint Christus in de tweede verzoeking: Jezus zweeg voor de
tweede maal stil.
En voor Herodes overwint Christus nu in de derde verzoeking: Jezus zweeg voor
de derde maal stil.
Ja, een verzoeking wás het. Wij spreken even ‘naar den mensch’ - hoe gemakkelijk
viel het Christus, hier, door een suggestief teeken, of in een klemmende redeneering
van geestelijk evenwicht, zijn eigen, van den Vader aangewezen lot,
menschelijkerwijs gesproken, te ontkomen, althans de beslissing te verschuiven tot
later.
In de eerste plaats: Christus kon gebruik hebben gemaakt van het principe der
tirannen: verdeel en heersch. Was dat geen prachtige gelegenheid, om een wig te
drijven tusschen Herodes en de schriftgeleerden? De één wilde een teeken, de
anderen wilden het niet. Herodes, die zoo dikwijls - ook nu nog weer door het
Paaschfeest te gaan vieren - den Joden in het gevlij kwam, had toch óók meer dan
eens hen tot in merg en been getergd. Iedereen wist dat: Christus zelf wel in de
eerste plaats. Wat was nu gemakkelijker, dan Herodes uit te spelen tegen de
schriftgeleerden? Zou Hij maar geen teeken doen? Het leven is toch zoet, Hij is
mensch van gelijke beweging als wij.
Dan, - in de tweede plaats: de gelegenheid was zoo gunstig, óók als wij letten op
de ziel van Herodes. Wij spreken alweer ‘naar den mensch’: - als ooit iemand
‘ontvankelijk’ is geweest voor een goeden ‘indruk’, die hem in het kwaad althans
remmen zou, dan was het thans Herodes. Een strijd van maanden en jaren maakt
een menschen-ziel murw. ‘Durum emollit’. Indien Christus herinneringen aan den
Dooper opriep in deze zaal? Johannes deed wel geen teeken (Joh. 10:41) maar
alles wat Johannes van Hem gezegd had, dat was waar. Als Jezus een teeken doet,
zal het vuur van Johannes' prediking niet opvlammen hier? Kan dat zonde zijn, als
Jezus steunt op Johannes? En aan den anderen kant: Herodes zelf wist het wel,
dat de Dooper een ‘heilig en rechtvaardig’ mensch was. Zoolang hij de mogelijkheid
in rekening brengt, dat de Dooper in Jezus is weergekeerd, zóólang zal hij het óók
van Christus mogelijk achten, dat hij ‘heilig en
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rechtvaardig’ is. Zou niet een blinkend teeken hem in die gedachte versterken? Was
de Nazarener hemelbode? Wraakengel? Memorandum van Gods uiterste
lankmoedigheid? Ambassadeur van God, wiens komst met vrede was? Die wel een
streng gelaat vertoonde, maar toch geen wil had tot verdoemenis? Dit wandelend
mysterie, - viel er nog iets van te hopen? Och man-in-boeien, help dien koning. En
spreek dan toch! Herodes zal U dánken, als Gij hem van zijn kwaal verlost. Hij zal
zijn stoel wat gemakkelijker verschuiven; die staat, zoo lijkt het hem, weer altijd
boven graven. Speel voor dien...Saul; hij zal er alles voor over hebben, Pilatus tot
andere gedachten te brengen. Hij zal een breuk met de schriftgeleerden en de
overpriesters desnoods verdragen, als zijn gewetensconflict vandaag tot rust kan
komen. Doe nu een teeken, Christus!
Doch Jezus zweeg stil. Hangt Herodes' rust af van zijn spreken - voor één
moment? Om de identiteit van den Dooper vast te stellen? Dan zal Hij zwijgen. Het
gaat heden niet om identiteitspapieren, doch om de bondspapieren. Voor Jacob én
voor Ezau! Jezus zweeg stil. Herodes heeft de profeten: Hosea 6:2.
En weer aanbidden wij hier zijn lijdelijke gehoorzaamheid, die rust in 's Vaders
welbehagen; en eveneens zijn dadelijke gehoorzaamheid, in 't zwijgen, ook voor
Herodes. De satanische verzoeking overwint Hij, reageerend in elk moment.
O ja, een teeken, menschelijkerwijs gesproken, kán Hem redden. ‘Gij hebt anderen
verlost, verlos nu Uzelf’. Gij hebt in teekenen en wonderen zoovelen iets gegeven;
moogt Gij niet één keer Uzelf iets geven? Christus, kroon van Mozes, vorst van
Aäron, maak van dien staf daar een slang, steek Uw hand - laat ze even losmaken,
of neen, breek zelf de boeien - steek Uw hand in den boezem, laat ze melaatsch
worden en weer gezond, laat een amandelstok bloeien; ‘doe een teeken U ten
goede, dat Uw haters, in hun woede, mogen zien, hoe, tot hun spijt, God U troost
en U bevrijdt’...
Doch Jezus zweeg stil. Hij doet geen teeken, want Hij is juist meer dan Mozes.
Die struikelde over een eigenwillig teeken.
‘Meer dan Mozes zijn’ - men kan dat op twee manieren uitleggen. De Satan is er
met zijn ‘exegese’. Hij fluistert Christus in: indien gij meer dan Mozes zijt, doe dan
een gróóter teeken dan deze. Sla op die steenrots; preeken hoeft niet.
God echter geeft een andere parafrase van het ‘meer dan
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Mozes zijn’. Hij zegt: omdat Gij meer dan Mozes zijt, voegt U vandaag geen teeken.
Want Mozes deed zijn teeken, om het diensthuis uit te komen. Met zijn volk, ja zeker;
maar toch, óók hij zelf! Hierin is Christus nu de meerdere van Mozes: het volk moet
het diensthuis uit, en Hij móet er in. En heel alleen.
Dát is nu: meer dan Mozes zijn. Een teeken weigeren, wanneer het Hem zélf iets
geven zou; teneinde alleen die teekenen te doen, die aan de ánderen, zijn bedrukten
en benauwden, iets kunnen schenken van den vrede Gods: water-uit-de-steenrots.
Als Hij nu een teeken doet, voor dézen mensch, dan ware dát op dit moment zijn
zónde. Hij is de Heer der teekenen niet, hoe vaak Hij ook zijn wonderen heeft verricht.
Zijn taak is: knecht des Heeren nu te zijn. God is der teekenen eerste en laatste
Beschikker. Vóór een teeken moet de Zoon gaan bidden, en - in den dienst des
Vaders zijn. De knecht mag met de krachten van het Rijk niet spelen. Hij zal den
Heere zijn God, niet verzoeken.
Teekenen moeten een doel hebben, niet in den knecht, maar in zijn God. Ze
moeten een verlossingskracht vrijmaken en effectueeren, maar dan niet voor Hem
zélf, maar voor het volk, waartoe Hij is gezonden. Zijn ze een ambts-dienst? Maar
zijn ambt is: als het Pascha sterven. Een teeken om te pronken tegen Herodes, of
om zichzelf te rukken uit de klauwen van den dood, dat zou beteekend hebben: zich
zelf stellen als een middelpunt; Hij had Zijn G o d daaruit alsdan verdrongen. Hij
had zich zelf gesteld als eindpunt van zijn wegen. Hij had zijn v o l k er mee
verdrongen.
Daarom doet Hij géén teeken. Het zou zijn zondeval geweest zijn. Hij zal zijn hand
niet strekken naar den boom des levens, eer het Gods tijd is: Hij eet geen vrucht,
die God Hem weigert, in der eeuwigheid. Hij is de tweede Adam.
Zeg 't vrij uit nu maar zóó: Hij kón geen teeken doen. Want dáártoe heeft Hij geloof
noodig. Geloof in een belofte, die Hem als ambtsdrager is gegeven, voor ‘hier en
nu’. Maar die belofte is er niet. Zijn beloften liggen heden in het Trinitarisch Pact:
als Hij zich Borg stelt, dien zal de Vader Hem de macht der wereldwonderen geven,
dán zal de Geest de wereld leggen onder den getempereerden samengang van
Woord en teeken, ter verbreiding van zijn ambtsnaam. Waar geen belofte is, daar
is ook geen geloof. En waar geen geloof is, daar kán de ware Profeet geen teeken
doen. Daar wil Hij 't ook niet. Hij is toch niet de Valsche Profeet van Openb. 13 en
2 Thess. 2?
Hij wilde het niet. Hij kón het ook niet.
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Daarom is het oogenblik waarin Christus aan Herodes een teeken weigert, éven
geweldig, als dat andere, waarin Hij in de woestijn, bij den aanvang van zijn ambtelijk
optreden, den Satan afwees (Matth. 4:1-11; Marc. 1:12, 13, Luc. 4:1-13).
Het schijnt zóó maar een intermezzo - dit verhoor van Christus voor Herodes,
niet veel meer waard, dan de bizarre uitkomst van een lossen inval van Pilatus, die
graag een ander er óók eens voor spande.
En tóch is Christus' verblijf in Herodes' huis niet minder dan een tegenhanger van
zijn verzoeking in de woestijn.
Aan het begin, in de woestijn, en aan het eind, hier voor Herodes, heeft Satan
Christus tot een buitenambtelijk teeken willen verleiden. Een eigenwillig, als destijds
van Mozes.
Toen in de woestijn Satan Christus instigeerde, een teeken te doen, was de vraag,
of Hij een teeken wou verrichten in een woestijn, met als toeschouwer alleen: den
Satan. Het doel van dit teeken zou dan zijn: zichzelf te dienen met wonderbrood,
los van de gunst en buiten de gemeenschap van God; een brood, los van het Woord,
en zélfs van het steeds weer noodige parool van God, waarbij de ‘larve’ van het
brood - zou Luther zeggen - met kracht, die God beveelt, geladen wordt, kracht om
ook dézen keer te voeden: als 't sterven wordt, blijft het Woord, maar dat parool
blijft uit. Tenminste dát parool (Deut. 8:3). Nu wist de Heiland: Gód had Hem hier
te hongeren gezet. 't Parool was: heden is uw ‘kracht’ mijn wil te doen; als Ik weer
brood wil reiken, dan zal Ik 't u wel zeggen.
Gelijke strekking had ook de volgende verzoeking in de woestijn, waarbij de Satan
Christus aanmaande, van de tempeltinnen af te springen. Al zou dit teeken niet
even als het voorgaande beperkt gebleven zijn tot den kleinen kring van Christus
en den éénen toeschouwer, Satan (de tempel immers krioelde van publiek), toch
zou de Christus óók door dit teeken zichzelf gediend hebben. Hij zou den moeilijken
weg van zijn zelfopenbaring als Messias eigenmachtig verkort hebben, met
voorbijgang van het Woord, dat regelen stelde voor den gang van zijn leven en zijn
lijden. Zúlk een verbluffend teeken zou noch God, noch Gods volk gediend hebben,
doch een eigenmachtig rukken aan de leidsels van den openbaringshistorischen
wagen geweest zijn: de leeken met een mirakel-zonder-evangelie-wérking
overbluffen, en niet hen met het Woord onderwijzen. En nu zegt Satan: zóó zult ge
in rechte lijn de snelste promotie maken in de richting van de
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wereldheerschappij: ‘al de koninkrijken zal ik u geven.’ Maar God zei: beid Mijn tijd:
ik bond u hier in die woestijn, Ik wil als de Eenige ontbinden. Op Mijn tijd en wijze.
Die bóóze instigatie komt nu hier terug. Een teeken in besloten kring, zou Hij 't
niet even willen doen? Herodes en Jezus kunnen desnoods in des konings kabinet
zich terugtrekken; dan zijn die twee alleen, zooals in die gevangenis: kóning én
Dooper. Of, anders, wil Hij een teeken doen in praesentie van Herodes met de
schriftgeleerden en overpriesters? Laat hem bedenken: in beide gevallen zal zoo'n
teeken den aangeklaagde hélpen, vrij te komen. Nu ja, het zal geen teeken zijn van
evangelische werking, geen zegen-houdend wonder voor armen en ellendigen; maar die heeft Christus al zoo vaak gezegend. De armen hebben ze altijd met zich
- Hem hebben ze niet altijd. Het gaat nú om Hem zelf! Laat Hem een teeken doen;
het is de weg, zooal niet tot wereldheerschappij, dan toch tot levensverlenging.
Doch Jezus zweeg stil.
Hij zal zijn teeken niet doen in een besloten kring, doch enkel langs de
doortochts-wegen van Gods kerk-formeerend heil. Hij doet geen teeken in een slop,
doch alleen daar, waar de weg voor God is vlak en effen gemaakt, de heirweg, waar
God Zijn volk in liefde zoekt. En nimmer is de knecht zichzelf ten doel. En zijn
parousie? Die zal als de bliksem zijn: een strálen van oost tot west (Matth. 24:27).
Masjaal noch teeken zonder Woord!
8)

En vraagt gij soms, nu Hij voor ‘Ezau’ staat, waar zijn eerstgeboorterecht dan blijft?
Wel - hiertoe is Hij in deze ure gekomen: Vader verheerlijk Uw naam, en zóó Mijzelf
- het stérvend tarwegraan. De Dooper móest verdwijnen - de mindere - opdat Christus
de meerdere zou blijken. Waarin? In den dienst der verhooging na ontlediging (Filipp.
2)
Doch Jezus zweeg stil.
Want Hij is Jacob niet, maar Hij is Israël. Hij boet nu Jacobs zonden.
Jacob is wel bezweken voor de verzoeking van den Satan. Toen hij het
eerstgeboorterecht van Ezau aftroggelde, toen greep hij naar den inhoud der belofte,
maar hij vérgreep zich aan 't gebod; hij rukte den eerstgeboorte-zegen en den
eerstgeboorte-plicht uiteen, en stelde zichzelf tot doel. Hij wilde den omweg van het

8)

Zie vorig hoofdstuk.
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lijden niet, op doortocht naar de heerlijkheid. Toen werd de prins een bedelaar;
bedelen moest hij om zijn leven - bij Ezau. Hij vluchtte, en kocht later Ezau's gunst
met een kapitale som.
Zie nu den Christus staan voor Ezau. Hij stelt niet zich, doch God als doel. Hij
bedelt niet bij ‘Ezau’, óók niet om één dag ‘leven’. Hij kwanselt niet, en sjachert niet,
- in het huis van God. Want zóó spreekt een profetisch woord: daar zal geen
Kanaäniet, d.w.z. geen ‘sjacheraar’, geen ‘kramer’, meer zijn in het huis des Heeren,
(Zach. 14:21). Muziek voor profetenooren. Met ‘sjacheren’ toch is de historie van
Israël begonnen; met listen van Jacob, in den verkoop van een schotel voor den
schát. Maar het bedrog van Jacob wordt nu verzoend en uitgewezen. Christus, die
een teeken weigert, heeft zijn eerstgeboorterecht verdiend door te blijven in de
geboden, en in de termen van het Vredespact. Door deze weigering heeft Hij de
tempelreiniging, die de ‘sjacheraars’ uit Gods Huis joeg, gehandhaafd, en zijn
recht-op-Páschen zich verworven; Hij heeft de krachten der toekomende eeuw aan
zich getrokken. Door nu de krachten der natuur niet te misbruiken voor een eigenwillig
teeken, heeft Hij de heerschappij over die alle zich als buit veroverd. Hij heeft zijn
loon geworven: straks krijgt Hij alle macht in hemel en op aarde Bij Hem zal kracht
met recht vereenigd zijn. O, Jacob, hier alleen is rust. Hier is alle spèl ten einde.
9)

En wat nog dien masjaal betreft, - wel, zeg nu zelf: toen Hij die wonderlijke
boodschap aan Herodes liet overbrengen als zijn laatste woord: ‘ik moet heden en
morgen reizen, en ten derde dage word Ik voleindigd’, was toen die masjaal niet
nog veel rijker dan de eerste, dien Hij den Joden meegaf bij den tempel? Over den
afbraak van den tempel, dien Hij in drie dagen weer herstellen zou (Joh. 2:19)? In
drie dagen ben Ik, Tempel, klaar. Heden, morgen, overmorgen: Hosea 6:2!
Die eerste masjaal legde 't hoofdaccent op den weder-opbouw van Christus'
lichaam: in drie dagen zal Hij den tempel herstellen.
Maar deze tweede sprak voluit over zijn vernedering, van zijn dood; profeten
worden immers alleen gedood in Jeruzalem? - en de Christus weet zich onder hen.
Naast elkaar zette Hij twee sententies. De eerste, dat Hij op

9)

Vgl. voor de bespreking, ook in dit deel, de registers. Om hinderlijke herhaling te voorkomen,
stippen wij hier slechts aan, wat boven breeder werd ontwikkeld.
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vervolging rékent (‘ik zal niet sterven buiten Jeruzalem’). De tweede, dat Hij zijn
eigen werk langs eigen wegen áf zal maken, en zich door niemand zal laten storen
(‘ik word voleindigd’). Door beide uitspraken naast elkaar te plaatsen, had Christus
Herodes een moeilijk op te lossen raadsel opgegeven. Maar dit niet alleen. Hij had
Herodes - precies zooals indertijd de Joden - gedwóngen voor den dag te komen;
de ‘gedachten des harten’ te openbaren. Hij wilde dat altijd bereiken: elke masjaal
is het aanleggen van een magneet, die 't ijzer uit het vleesch trekt. Wat wil Herodes
nu? Hij heeft den tijd gehad om na te denken; de vos is lang niet dom. Heeft Herodes
zich over alles heen gezet, brutaal? Of wil hij, want ook ‘Edom’ kan behouden
worden, verlegen en beschaamd, nu vluchten naar het Woord? Zal hij den Spreker,
die Hem met het Woord-zwaard heeft verslagen, nu met het zwaard-van-staal
terroriseeren? Of zal hij tot den Nazarener eindelijk zeggen: spreek toch, spreek
toch, niet over uw identiteit, en daarmee uit, maar over 't Woord, uw taak: verklaar
mij de gelijkenis? Zóó'n vraag is immers uiting van 'n discipelenhart - als de masjaal
gehólpen heeft? (Matth. 13:36)? Ja zeker, ook Herodes is in de netten van den
raadsel-spreker Gods gevangen: hij moet nu openbaar worden. Blijven, - of
heengaan?
Hij is openbaar geworden (Lucas 2:35).
Het blijkt, dat hij niet wil; parmantig stapt hij over de crux interpretum, die masjaal
heet, heen. Hier is geen candidaat-discipel, maar de oude vos. Spreek, doe den
mond open, en anders: hier is mijn lijfwacht! Doe een teeken naar den regel van
Johannes - de rest zal 'k zelf wel weten. Hij vraagt niet om het Woord.
Toen heeft Christus ook tegenover hem den masjaal onverklaard laten staan.
10)
Alles, wat wij bóven daarvan gezegd hebben , geldt ook hier. Christus heeft
Herodes recht gedaan, Hij heeft zichzelf nu recht gedaan, en God den Heere bovenal.
De sleutel ter verklaring van den masjaal (die profetendood profeten-voleinding
noemde), lag in deze kennis dat Christus' voleinding en voldongen bloei juist ligt in
de martelaarskroon, in den ondergang voor 't in zijn borgtocht aan te nemen
vrouwenzaad. Maar Christus heeft den sleutel aan Herodes niet gegeven. Herodes
is verwezen naar het Woord van God en naar het eerstgeboorterecht van
Jacob-Israël,

10)

In hoofdstuk V: Christus zwijgend voor het Sanhedrin. Vgl. bl. 411.
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en dit was hem genoeg. Wou de man geen Paschen vieren? Hij kwam expres met
kappers en koks er voor naar de stad, zoo pas. Welnu - laat hem 't evangelie van
paschen lezen - Mozes heeft ‘over Christus’ geschreven (Joh. 5:46).
O, Hooge éénheid in den stijl van Christus. Hij zwijgt tot driemaal toe - en blijft
zichzelf volmaakt gelijk.
En dan - die ironie! Dat spreken van: ‘dien vos’, verschalkt door een masjaal, dien
hij niet verteren kan, en nu...alleen maar in de oogen gezien, en verder niets...geen
woord!
Van Christus' ironie zeiden wij reeds eerder: een rustpunt in den strijd van zijn
11
gedachten . Dat geldt óók van dat fijne, ironische woord, waarmede Hij dien ‘vos’
Herodes onverrichter zake tot zichzelf deed inkeeren: het markeert een rust-stand
van den spreker. Drie dagen - dan is alles goed (Hos. 6:2).
Heeft Hij, die onder drie rechters is gemarteld, zijn rust-stand dan behouden? Het
antwoord is: ja! Christus is voor Kajáfas geweest, en voor Pilatus, en voor Herodes,
- en, hoewel de spanning nergens zóó sterk was als voor Herodes, toch is Hij in zijn
rust-positie gebleven. Ook tegenover het geplaagde geweten van Herodes, dien Hij
geheel doorzag.
Dit is verpletterende majesteit: kan Hij zóó rustig zijn bij een geplaagd geweten?
Hij antwoordt: ja. Want dat plágen doet ieder tenslotte zélf: het is een vorm van
zelfhandhaving. Wie tot mij komt, is toch niet meer geplaagd? Zie Herodes: hij wil
maar dat Ik spreken zal alleen om hem te overtuigen, dat Johannes heusch verdween
van zijn tooneel? Dan hoeft Johannes' Woord hem ook niet meer te plagen. Ziet gij
dan niet, dat die man van 't Woord áfkomen wil? Hij wil, dat Ik hem zeg: Johannes
is bij God, ge kunt hem daar wel laten. Maar Ik zal hem niet geven wat Hij wil: ik
houd mijn lippen op elkaar - en zal mijn ‘persoonsbewijs’ niet op zijn tafel deponeeren.
Hij wil hebben, dat ik hem zeggen zal: de ‘brandende kaars’ (Joh. 5:35) is schóón
ópgebrand. Dan kan hij 't licht vergeten, dat ze spreidde. Ik zal 't niet zeggen. Want
Ik ben niet maar een kaars, doch ben het Licht der wereld (Joh. 8:12). Wie van het
licht niet zou getuigen, die helpt den man, die 't kaarslicht uitblaast, van het groote
Licht zich óók te ontdoen. Ik zal hem láten tobben: de lámpen gaan niet uit, al knijpt
hij de oogen steeds meer toe.

11

Vgl. deel I, zie registers.
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Maar, hier is ook reddende majesteit. Christus is nu aan het eind van de verhooren
12)
gekomen. Na dit uur wordt Hij niet meer verhoord, ook door Pilatus niet . Dat is
zijn eigen wil geweest; de ironie, waarmee Hij Herodes aangesproken had, en
waarmee Hij den man voorgoed laat zitten, bewijst ons, dat Hij groot is in den wil
tot offer. Hij heeft het hout al zelf geschikt. Straks wordt Hij weggevoerd uit Herodes'
paleis. Nu zegt zijn ziel, rustig, tot God: Vader, het hout is geschikt; ik geloof, dat
alles goed ligt. Ik heb den Satan voor Herodes geen vat op mij gegeven, Vader, het
is mij nóg mogelijk geweest, U te zien. Ik dank U, Vader! Het Lam heeft den vos
naar Mozes' teksten over 't lam van Paschen verwezen, hij heeft Mozes en de
profeten: ik zal geen druppel water op zijn verschroeide synderese gieten. Vader ik heb de preek behouden voor de kerk en mijn laatste verhoor niet spectaculair
besloten. Hij wou mij wel ‘verhooren’. Maar hij wou niet hooren! Kijken-en-verkennen;
niet zien-en-kènnen.
Hij, die na drie verhooren voor drie rechters nóg zijn ironie behield, die kan het
rustpunt op den profetenberg doen samenvallen met het dieptepunt van het
martyriumsdal. Door deze meerderheid van geest en ziel in rust-stand te bewaren
ook vóór Herodes, dien zenuwknobbel, heeft Christus in dit uur, achteruit grijpende,
13)
gehandhaafd zijn verheven woord van Gethsémané: slaapt nu voort en rust ; en
vooruit grijpende, zich het recht gewonnen, om straks tot weenende vrouwen te
zeggen: weent niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen.
Intusschen, ironie van profeten, gehandhaafd tegen koningen, wordt met den dood
betaald.
De Christus zal de straf niet ontgaan. Nu Hij zijn ‘laatste kans’ voorbij liet gaan,
en weigerde existentiewinst (langer ‘leven’) te halen uit de onrust van Herodes, nu
komt de lijfwacht in 't geweer. Is soms de kerel er bij, die den Dooper 't hoofd afsloeg?
Herodes voelt zich vernederd. Dat vraagteeken daar voor hem wil maar geen
uitroepteeken worden. Dat wandelende mysterie wil zich maar niet ontdekken. Die
vervloekte ‘Jacob’, hij weigert ál maar, bij ‘Ezau’ te bedelen. Wacht maar,
psychologen kennen die reactie-wetten: de koning werkt zich over het ‘doode punt’
heen; hij ‘grijpt nu eenen moed’. Is zijn intellect nog niet klaar gekomen? Niet één
vraag is beantwoord? Wacht maar: 't hárt

12)
13)

De vraag ‘vanwaar zijt gij’ (waarover later) is geen verhoor, bl. 571 v.
Zie deel I, register.
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heeft 't laatste en eerste woord: spreekt die man nu nog niet? Sla hem dan op zijn
gezicht! De angst verdringt zich, door een spottooneel te arrangeeren. Daar hadden
de koningen in dien tijd verstand van; zij leefden vrij dicht bij de tooneelspelers van
hun tijd, en hun hetairen ook. Vooral bij hellenen (hellenisten) en bij menschen, die
met Rome in verbinding bleven staan, zooals Herodes Antipas. In zijn mooie
residentie had hij trouwens den schouwburg niet vergeten. Hij, met zijn heele
14)
hofhouding, met zijn gevolg, - want zóó schijnt het woord van den grondtekst te
moeten vertaald worden - begint Jezus nú te bespotten. 't Kan snel verkeeren. Als
eventueele martelaar is Christus binnengekomen; als zekeren martelaar heeft Hij
zichzelf ‘dien vos’ destijds aangekondigd; maar Herodes wil Hem slechts als
minderdan-een-martelaar laten gaan. Herodes heeft niets opgelost, maar hij zal
toch slaan en trappen. Hij zal den gevangene niet veroordeelen; hij spreekt ook niet
eens ‘ernstiglijk’ tegen Hem, en schrijft ook geen doodvonnis tegen Hem. Hij gaat
Hem enkel hoonen. De Christus wordt minder dan martelaar. De martelaar wordt
nog geslagen in naam van een wet. Maar de exlex wordt gestooten buiten alle wet.
Herodes vereenigt zich met het Sanhedrin, en maakt den Christus tot een exlex.
Hij arrangeert een spel van hoon, dat in raffinement en in sarcasme niet onderdoet
voor dat van het Sanhedrin. En als hij met de lijfwacht joelend om den Christus heen
en weer schuift, dan wordt straks Christus met een ‘blinkend kleed’ getooid; zoo
staat het er eigenlijk. Sommigen meenen, dat het woord blinkend, glanzend, niets
zegt omtrent de kleur van het kleed, dat dus evengoed rood of wit, of van een andere
kleur geweest kan zijn. Maar anderen, en die waarschijnlijk wel met goede redenen,
meenen toch, dat hier een wit kleed bedoeld is, wit-glanzend.
Wat wil dat ‘blinkend kleed’? Is het bedoeld als een karikatuur van de
zoogenaamde ‘toga candida’, waarin volgens romeinsche gewoonte, zij werden
gestoken, die zich als candidaat voor een of ander staatsambt presenteerden? Dán
zou Christus belachelijk zijn gemaakt als candidaat voor 't koningschap; daarachter
ligt dan wel de beschuldiging van de overpriesters, dat Christus koning had willen
heeten en zijn.
Intusschen zijn er wel bezwaren. In Jeruzalem bestond de toga candida niet.
Zouden Joden de satire van zoo'n toga candida ver-

14)

Onze Statenvertaling heeft (waarschijnlijk ten onrechte): krijgsknechten.
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staan? De opvatting, dat Herodes Jezus als kroon-pretendent bespotten wilde, zal
wel af te wijzen zijn. Niet als pretendent naar de koningskroon, doch als
karikatuur-koning heeft Herodes Christus willen hoonen. Het was een vorstelijk
gewaad, waarin hij zijn gevangene stak.
Herodes is dit rendez-vous begonnen met over zijn eigen vragen te kniezen: is 't
de Dooper, ja of neen? Hij eindigt de zitting, met zich áán te sluiten bij de
‘probleemstelling’ van priesters en schriftgeleerden. Toen Jezus binnen kwam, was
't de vráág: is hijdaar een verborgen profeet? Thans, nu de zitting opgeheven wordt,
is hij er zéker van: 't is een gewaande koning. In een oogenblik is Herodes over al
zijn vragen heengestapt. En gaf hij zich bloot. Toen Jezus bij hem kwám, dacht hij:
een nevelvlek? Nu hij Jezus weg-zendt, geeft hij Hem na: in uw eigen oogen een
zon, maar ik noem u duisternis. - Toen Jezus binnen kwam, dacht hij: ‘een’
hemelbode, dat kán. Nu hij Hem weg-zendt, zegt hij: gij heet ‘de’ hemelbode, maar
dat kan niet. - Aanvankelijk zag hij in Christus ‘een’ mysterie; maar ten slotte loochent
hij in Hem ‘het’ mysterie. - Herodes begon met erkenning van de mogelijkheid, dat
Christus was ‘een’ reïncarnatie van een mensch, in dit geval den Dooper. Aan het
eind gekomen, zet hij zich parmantig heen over de prediking, dat Christus waarlijk
15)
was ‘de’ incarnatie van den levenden Gód . En terwijl Herodes in Christus eerst
‘een’ wraakengel vermoedde, daar gaat hij ṫháns Hem hoonen, om zich áf te maken
van de boodschap, dat Christus ‘de’ engel is, ‘de’ bode van liefde maar óók van
wraak.
Ik denk zoo, dat de Heilige Geest, die ‘aan alles denkt’, ook aan Herodes Antipas
gedacht heeft, toen Hij den evangelist het woord liet schrijven, dat men zich niet
bekeeren zal, al kwam een doode weer. Herodes heeft met dat thema van een
weergekeerde doode zich vermoeid, God weet hoe lang. Maar dit was nu het einde.
Een teeken wil hij zien, om intellectueele ‘zekerheid’ te winnen op één punt: de
monomaan! Komt het teeken niet, dan schudt hij al zijn vragen van zich af, en sluit
de oogen zelfs voor de mógelijkheid, waarvan hij eerst dacht, dat haar werkelijkheid
misschien er al was (Luc. 16:31) - - -

15)

De vele en heftige beschuldigingen van de priesters etc. zullen wel niet verzwegen hebben,
wat Christus voor het Sanhedrin beleden heeft: de Zoon te zijn van den levenden God.
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Maar wat hebben wij er aan, Herodes af te wijzen? Zijn zonde is ook de onze. Wij
moeten van Herodes afzien, om onzen Borg te vinden. Opnieuw is Christus exlex.
Dat is duizend maal érger, dan Johannes de Dooper in zijn leven ooit ervoer. Beter
een gevangenis, en een lang weerstane venijnige eisch, dat uw hoofd zal vallen,
en een verlegen vorst, dan deze hoon.
Ook in dit alles eeren wij nu Gods bestel.
Herodes heeft gehoond en gespot, maar het is bij den hoon gebleven. Hij mocht
16)
geen doodvonnis schrijven. Hij mócht het niet van God. God heeft eerst verhinderd ,
dat Christus binnen den engen sectehoek van de laatste naar voren geschoven
Joden gedood zou worden. Hij heeft thans óók verhinderd, dat Hij zou sterven binnen
den al te kleinen rechtskring van Galilea, het ‘viervorstendom’, waarover Antipas
den scepter zwaaide. Herodes mócht de zaak van Christus niet ‘áfhandelen’.
Want Christus moet bepaald naar Rome toe, naar het rijk, dat de ‘heele wereld’
liet beschrijven. Pilatus, Rome, de keizer, de wéreld, komen niet van Christus af.
Niet binnen de enge wanden van Galiléa, en niet voor de smalle deur van
Ezau-Herodes, doch voor de breede poort van Rome en van het wéreld-tribunaal
moet Christus tot een teeken worden gesteld. De koperen slang moet ‘verhoogd’
worden voor aller oogen (vgl. blz. 336, 341 v.). Want Christus blijft de wéreld
aangaan. Dezelfde God, die Hem uitgeheven heeft boven den wetskring van
Mozes-Jacob, heeft Hem óók boven den kreits van Ezau uitgetild.
Herodes m ó e s t Christus terug zenden naar Pilatus.
Die twee mogen dan vandaag ‘vrienden’ worden; ook daarin blijkt, dat de haat
tegen Christus, en tegen het eerstgeboorterecht van Jacob-Israël, den valschen
17)
broeder (Ezau), met Sodom en Egypte, d.i. Rome en het wereldrijk , verbindt.
Herodes en Pilatus worden vrienden; dat te noteeren is heel goed; want daardoor
blijkt, dat Herodes' vriendschap met de Joden en met Mozes, wiens paaschfeest
hij nadrukkelijk wil vieren, stuk breekt op Jezus van Nazareth. Hij viert feest met de
Joden, maar bedankt den heiden voor 't fijne paaschcadeau. Nog altijd blijkt het
albeheerschend schisma in de wereld niet afgeteekend te worden door de
samenklontering van het bloed der natuurlijke geboorte, of door de interessevelden,
die bepaalde cultuurstroomingen zich

16)
17)

Vgl. deel II, bl. 341 v.
Vgl. Openbaring 11.
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scheppen, of door eenige macht, die van beneden is, máár: door de openbaring
der antithese van vrouwenzaad en slangenzaad, van verkiezing en verwerping, van
Christus of Antichrist, geloof en ongeloof, Israël en Edom.
Straks verlaat de Christus met zijn ‘blinkend kleed’ Herodes' paleis. De menschen
krégen wat te zién: wát 'n paaschfeest dezen keer. Maar er waren er ook, die baden.
O Koning in Uw blinkend kleed, Gij draagt een spotkleed in de stad van David.
Zóó is het goed. Nu moogt Gij 't witte kleed, dat God U eenmaal toewijst, op een
nieuwe aarde dragen. Het blinkend kleed van Uw volmaakten hoon wordt 't fijne
lijnwaad van Uw priester-eere. Gij komt op Patmos straks. Terrein van Rome is het.
Op Patmos zult Gij straks een wit kleed dragen. En 't zoeklicht gaan bedienen, dat
ons de oogen opent voor Uw Koningsgebied: zoo groot is 't als de wéreld. Ik hoor
Herodes zeggen: ‘daar gaat hij, de koning met zijn witte kleed’. Ik hoor de engelen
zingen: ‘wij zien Hem reeds met eer en heerlijkheid gekroond’. En alle martelaren
18)
wachten op hun blinkend kleed, en op den oproep tot het groot geduld . Zij wachten
op het uur van Patmos, waarin Johannes U zal zien als Zoon des menschen in Uw
blinkend kleed. Hier is, o kerk, de Zoon des menschen, gelijk Johannes Hem gezien
heeft en geteekend:
In lang gewaad, de borst met gouden band
omsnoerd. Als witte wolle en witte sneeuw
was 't haar des hoofds; zijn blik een vlammend vuur;
en blinkend brons, in de oven als geblaakt,
zóó was zijn voet; en zijne stem de stem
van vele waat'ren...Zijne linkerhand
hief zeven starren op. Uit zijnen mond
stak 't scherp en dubbelsnijdend zwaard...De Zon,
die schittert, in heur middagkracht gelijk,
19)
was zijn gelaat...

Maar Heiland, Gij zult eerst aan God betalen moeten. Gij zult Uw blinkend spotkleed
20)
moeten zien, en denken aan Uw blinkende gedaante op den metamorfose-berg .
Dan zult Gij, Heer, U zelf

18)
19)
20)

Openb. 6:11; vgl. 1:13, 14.
Louis Couperus, Fragmenten uit Johannes' Apocalyps (Williswinde).
Vgl. deel I, de hoofdstukken over den metamorfoseberg.
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belijden, dat het schijnt, alsof de Heere God Uw blinkend lichtkleed - daar op dien
berg - heeft laten verdobbelen onder saters.
Ik geloof het al, Heere - ik geloof, dat Gij den hemel en zijn vreemden handel
steeds begrijpt. Ik geloof, dat Gij wel het gezicht op kleedverdobbelende soldaten
verdragen zult, zoo straks. Heere, ik geloof, dat er niét gedobbeld wordt tusschen
boven en beneden, kom slechts mijn ongeloovigheid te hulp. - Hij gaat nu weg, Hij krijgt nog andere kleeren aan, eer 't middag is. Maar alle zielen
onder 't altaar zullen moeten belijden, dat Hij Johannes den Dooper niet in den steek
gelaten heeft. Hij heeft dien dooden Bruigoms-vriend niet veronachtzaamd; de
Bruidegom heeft dezen vriend van Hem toch echt beleden voor Herodes en den
Vader, al sprak hij dan geen enkel woord daarnet. Dat is wat groots: daar zijn er,
21)
die 't gedenken aan een doode de grootste liefdedaad hebben genoemd . Hij heeft
geen teeken boven 't graf van den Dooper gedaan, om Herodes daarmee vrij te
maken van den Dooper als memoriepost, en dan zichzelven door dit teeken los te
wringen uit de vingers van den dood. Die beet Hem toe: geen teeken? - goed, straks
zult gij bij den Dooper zijn; - het past toch immers niet, dat een profeet zou sterven
buiten Jeruzalem?
En nu:
Herodes leeft nog en hij spot,
De koning, met zijn Heer en God.
Aan ons dan, Christ'nen, op te staan!
De glorie Christi gaat ons aan!,

Hoe wij dit leeren? Eerst uit het Woord. Daarna pas in parolen. Zet gij uw hart maar
open, broeder - anders houdt Hij den mond gesloten. Zeg niet: spreek toch eens
ééns. Hij zegt: dat is al lang gebeurd: léés dan.
Léés dan, herhaalt Hij. Lees van twee plannen. God heeft Zijn drie-dagen-plan
(Hos. 6:2). En Ik heb Mijn ‘drie-dagen-plan’ (Joh. 2:19, Luc. 13:32, 33). De Vader
en Ik zijn één: Wij co-ördineeren Onze Plannen. Zoo luit Ons Pact. 't Gaat àlles
‘naar de plannen’. Paschen kómt.
∗

21)

Kierkegaard.
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Hoofdstuk XXII
Christus oecumenisch exlex
En als Pilatus de Overpriesters, en de Oversten, en het volk bijeen
geroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt dezen mensch tot mij gebracht,
als één, die het volk afkeerig maakt; en ziet, ik heb (hem) in uwe
tegenwoordigheid ondervraagd, en heb in dezen mensch geene schuld
gevonden van hetgeen, daar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes
niet: want ik heb ulieden tot hem gezonden; en ziet, er is van hem niets
gedaan, dat des doods waardig is. Zoo zal ik hem dan kastijden en
loslaten.
Lukas 23:13-16.
ZOO is dan onze Middelaar met Zijn ‘blinkend kleed’ door Herodes teruggezonden
naar Pilatus. Herodes kwam niet klaar; noch met zijn eigen vragen, noch met de
ingebrachte aanklachten. Hij heeft - denk aan die mise-en-scène van een
spel-van-hoon - hij heeft wél tot God gezegd, dat hij met dezen mensch van Nazareth
nu verder geen moeite meer hebben wil; - máár: hij heeft zich wél ervoor gewacht,
aan Pilatus een verklaring over te leggen van gelijken inhoud. Hij heeft wél ruw
durven doen tegen de sfinx van niet-bekende identiteit, maar hij heeft niet durven
concludeeren op officieel papier van den staat. Staatspapieren komen onder
ambtenaren-oogen; die zijn gevaarlijk. Op staatspapier heeft Herodes niet durven
schrijven: de man is schuldig; noch: hij is onschuldig. Hij eindigt voor de menschen
met een: non liquet: ik weet het niet. Moest Herodes conclusie nemen in de termen
van het burgerlijk wetboek, of naar de regelen van het staatsrecht, dan zou hij een
formule dienen te schrijven, die voor wat de bewijsvoering betreft - onder contrôle
valt; en die contrôle begeert hij niet. Dus zendt hij den beklaagde terug zonder eenig
advies, noch van vrijlating, noch van veroordeeling. Hij heeft van zijn recht, om het
‘geval’-uit-Galiléa te behandelen, en tot beslissing te brengen, geen gebruik gemaakt.
Dus staat de Christus weer voor Pilatus.
Wat zal er nu gebeuren? Beslissing moet volgen.
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Dit is het vervolg, meteen de finale: Christus-exlex. Hij wás dat reeds eerder. Maar
nú wordt Hij 't volkómen: exlex. Het spél wordt uiterste érnst. Men wéét niets anders.
De gang der dingen was alzóó.
In de voorgaande acten van het proces heeft Pilatus reeds een tactische én
principieele fout gemaakt. Officieel heeft hij al verklaard, geen schuld te vinden in
‘dezen mensch’; toch is hij voortgegaan met handelingen, die op deze verklaring
niet klopten.
Dit wreekt zich nu. Rechters zondigen niet goedkoop.
Nu hij eenmaal Herodes in de zaak gemengd heeft, maar zonder het gehoopte
resultaat, moet hij zélf tot een beslissing komen. Het geval is nu nóg pijnlijker.
Geeft hij Jezus vrij, dan zal de informeele handeling, die hij reeds voor eigen
rekening genomen heeft, hem als verwijt kúnnen worden aangerekend; ze zal zijn
positie verzwakken, stel, dat die lastige Joden het in hun hoofd mochten halen, hem
bij de hoogere macht aan te klagen. Aan den anderen kant - indien hij Christus
zonder verdere formaliteiten aan den dood overgeeft, dan staat hij voor de
moeilijkheid, dat hij zelf eerst officieel verklaard heeft, daarvoor nog geen
rechtstermen te hebben gevonden. Zijn geweten schrikt trouwens nog voor dezen
krássen maatregel terug.
Misschien komt er een derde zwarigheid in het spel, - het is de vrees voor het
volk. Pilatus wist, dat er onder het volk zeer velen waren, die den Nazarener hoog
schatten, en uitbundig vereerden. Hij wist nog meer: ze hadden hem al lang 't leven
zuur gemaakt; hij had voor dat Jodenvolk al eens eerder bakzeil moeten halen.
Zooal niet de aanklacht van de farizeërs zelf ronduit verklaard had, dat de
Nazareensche man op het volk grooten invloed oefende, dan was toch nog het
gerucht van Jezus' intocht in Jeruzalem, enkele dagen geleden, een bewijs te meer
voor diens suggestieve inwerking op de volksziel. Een doodvonnis, op ál te luchtige
gronden uitgesproken, kon Pilatus met het vólk in conflict brengen. Hij staat tusschen
twee vuren. Tegenóver de kansen om met de leiders in vrede te leven, stonden de
kansen, om met de massa moeite te krijgen. Niet, dat Pilatus permanent voor 't volk
op zij zal gaan, - hij heeft meer dan eens het volk getart. Maar wat dóet men, als
men vóór alle dingen rust hebben wil? Wat dóet Pilatus, als het bodemgeschil in
het aanhangig conflict over de ‘waarheid’, zooals het door verdachte gequalifi-
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ceerd is, hem ten eenenmale ontgaat? Wie de vraag stelt: wat is waarheid? die
móet straks vervallen - wij zeiden dat reeds - in de andere vraag: wat is recht?
Nu, deze tweede vraag wórdt al dadelijk gesteld.
Er wordt nl. een ‘synclése’ uit den grond gestampt.
In zijn verwarring roept Pilatus nog eens het heele gezelschap vóór zich. Niet
alleen wil hij ten vervolge spreken met de leiders, de eigenlijke aanklagers, maar
hij wil ook ‘het volk’ in deze netelige kwestie betrekken of betrokken houden.
Uitdrukkelijk staat in onzen tekst vermeld, dat hij het volk, de massa, die intusschen
te hoop geloopen was, en op den uitslag wachtte, in zijn laatste onderhandeling
1)
heeft betrokken. Het is nog niet zeker, hoewel ook niet uitgesloten, dat bij
saamgeroepen ‘volk’ aan een deputatie-voor-contact, een jury, of zoo iets, zal te
denken zijn. Aan die duizenden zéker niet. Daarom zal ‘bijeenroepen’ wel in dezen
zin te verstaan zijn, dat hij - waar de handel publiek is - men is ‘in foro’, voor het
tribunaal met open deuren - duidelijk laat merken, dat de schorsing van de zaak
voorbij is, dat de zitting heropend wordt, en dat er stilte wordt verzocht. De bel is
weer gegaan; en er is plaats voor alle groepen, - mits: stilte! Hij beroept zich er op,
dat hij voor ieders oog en

1)

De gedachte aan een den ‘laos’, hoe dan ook, vertegenwoordigende instantie moet niet al te
spoedig worden verworpen. Zie o.a. F. de Visscher, Les Édits d'Auguste, Louvain 1940, chap.
V over ‘La justice Romaine et les litiges entre Hellènes’ (edict IV inzake de ‘affaires de
Cyrénaïque’). Voor processen tusschen Hellenen (behalve ‘procès capitaux’) helleensche
rechters (denk aan Herodes, ingehaald door Pilatus), ‘à moins que le défendeur ou l' accusé
ne réclame des juges de nationalité romaine’, 119. ‘Wat de procès capitaux betreft (Pilatus
wil eraan ontsnappen door Herodes er in te halen, en wil nog eraan ontkomen, maar weet
wat in de lucht hangt): ‘notre Édit contient à cet égard une phrase importante qui fixe nettement
le principe de la compétence criminelle du gouverneur: celui-ci doit en cette manière, ou
connaitre et juger lui-même l' affaire, ou constituer un jury’, 120. - ‘En cas d' accusation
capitale, le gouverneur, dit le texte, ¿est tenu (ὀφείλει oportet) soit de connaître et de statuer
lui-même, soit de constituer un juryʾ’ (sa cognitio (vgl. 208) personelle ou par le renvoi à un
jury criminal’ (128). Zie voorts 138 v., 144, over de repetundae, en ‘le premier jury criminel’,
139. - Wat in Luc. 23:13 dat ‘bijeenroepen’ betreft (συγϰαλεσάμενος), ook dat woord is niet
geschikt om de gedachte te wráken van een min of meer officieele volksraadpleging (door
een of andere al is 't maar provisorisch of improviseerenderwijs gevormde instantie: συγϰαλεῖν
kan wel meer beteekenen dan: om stilte laten roepen: de keizer zegt: Ik en de Senaat, ἐγώ
τε ϰαὶ ἡ σύνϰληιος, 139; vgl. συνϰλητιϰός, senaatslid, 145). Wij zijn inzake de jurisprudentie
in Palestina onder den ἡγεμών zeer slecht geïnformeerd; zien dezen veelszins vrijgelaten;
doch kunnen dan ook met mogelijke pogingen tot inschakeling van allerlei instanties rekening
houden.
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oor duidelijk heeft gehandeld óver en mét den beklaagde. Pilatus, die misschien
2)
reeds eerder Hem uit het praetorium naar buiten gebracht heeft , en Hem daar
ondervraagd heeft in tegenwoordigheid van de aanwezigen, verzuimt niet, daarvan
gebruik te maken. Bizonderlijk beroept hij zich op dát moment in het verhoor, waarin
de rechtszaak met ópen deuren was behandeld. Hij recapituleert den gang der
onderhandelingen, en constateert bij herhaling nadrukkelijk, dat, óók als hij de
aanklacht in haar scherpsten vorm zou stellen, haar onhoudbaarheid, althans de
ondeugdelijkheid van het aangevoerde bewijsmateriaal, toch wel gebleken was.
Dat op de aanklacht een duidelijke bewijsvoering was gevolgd, dát moet hij
ontkennen. Gij hebt, zoo zegt hij tot de accusanten, de ‘qategorin’, gij hebt dezen
mensch tot mij gebracht, als één, die het volk afkeerig maakt, in de war brengt.
Wat houdt dat in?
Men lette er op, dat Pilatus de aanklacht, die in vers 2 van ons teksthoofdstuk
nog in eenigszins zachteren vorm gesteld was, thans in dien verscherpten vorm
herhaalt; nietwaar, dáár komt alles toch op neer? wil hij vragen. In vers 2 was nog
3)
maar gezegd, dat de profeet uit Nazareth het volk verkeerde; d.w.z. dat Hij het volk
onrustig maakte, dat Hij de gemoederen in verwarring bracht, en problemen aan
de orde stelde, waarvan de gesuggereerde solutie wel eens gevaarlijk kon zijn voor
de volksrust. En voor het caesarengezag. Maar nú wordt ervan gesproken, dat
volgens de aanklacht Jezus het volk loswerkt van de overheid, en van het wettig
gezag; dat deze arrestant bepaald ze van de overheid áf-trekken wil, ze vandaar
poogt wég te halen. Dat klinkt nog scherper. Er ligt in opgesloten, dat metterdaad
revolutie gepreekt wordt; het begin van een revolutionaire beweging is er al, zóó
zegt gij 't toch?
Welnu, zoo wil Pilatus zeggen: als we nu het fijne puntje in de aanklacht in formule
hebben gebracht, dan moet ik u zeggen: ik kan zijn schuld niet bewijzen. Dat die
man revolutie aansticht, is in geenen deele bewezen. Ik sta voor 'n scherpe
beschuldiging, maar tast in de lucht als ik zeg: bewijzen op tafel!
En Herodes, zoo vervolgt hij, verkeert in het zelfde geval.

2)
3)

Zie bl. 401. Vergelijk hieronder bl. 567, over ‘naar buiten brengen’.
Verschil tusschen διαστϱέφω in vs 2 (turn aside, pervert, vgl. διεστϱαμμένος perverse, corrupt,
vgl. Hand. 13:8, verwarrend spreken in verkeerde richting, let op vs 10, ὁδοὺς εὐϑείας!) en
ἀποστϱέφω in vs 14 (turn away, 2 Tim. 4:4, Hand. 3:26, remove, Rom. 11:26, put back, return,
Matth. 26:52).
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4)

Ik heb Herodes over de zaak laten oordeelen . De keizer is humaan: Grieken zooveel
mogelijk voor grieksche rechters, een galileeër voor 'n galileeschen. Ik heb uw
Galileeschen tetrarch het geval overgegeven zonder eenige beïnvloeding. Maar 't
eind van de historie was, dat óók Herodes geen vonnis velde, geen conclusie nam
van schuld. Met geen woord heeft uw tetrarch verklaard, een veroordeeling
gerechtvaardigd te achten; laat staan een doodvonnis. Zegt dat niet veel? Ik voor
mij krijg berichten uit de eerste hand, speciaal voor wat betreft Jeruzalem, en
omgeving, voor Judéa. 't Zou dus kúnnen zijn, dat ze in Galiléa, waar Herodes
gegevens uit de eerste hand krijgt, beter geïnformeerd zijn. Dat ze hem dáár ‘dóór
hebben’, dat hij ginds zich meer liet gaan dan hier in de hoofdstad, of in déze
provincie. Maar niets ervan; óók Herodes past wel op voor conclusie van: doodzonde.
Mankeert er iets aan de ‘cognitio’, het officieele onderzoek? Ik dacht: neen. Had
beklaagde in Galiléa onrust gestookt, of revolutionaire woelingen op touw gezet,
dan zou Herodes ervan weten; geen denken aan, dat hij zóóiets zou laten passeeren,
nu ik hem officieel de zaak heb voorgelegd. Dus is mijn conclusie, dat er door hem
niets kwaads gedaan is; althans geen kwaad, dat de doodstraf heeft verdiend. Daar
hebt ge dat juristen-woordje ‘altans’ weer. Een prachtwoord, wanneer het bedoelt:
onnauwkeurigheid in beschrijving of conclusie vóór te zijn. Een leelijk woordje, als
het voor de haters van lastige concreetheid een achterdeurtje openhoudt...
Had Pilatus nu zijn plicht gedaan, dan was het hiermede onherroepelijk uit geweest,
althans wat den beklaagde betreft. De Christus zou dan zijn vrijgelaten, voor het
minst bij gebrek aan bewijs.
Maar nu komt het verschrikkelijke: Pilatus verklaart de zitting nog niet gesloten.
Geen bevel tot onmiddellijke in-vrijheid-stelling volgt. Hij praat door; nu is hij meteen
wég. Hij gaat den weg op van alle ‘vrome’ knoeiers, van de lafaards: om ‘alle partijen
te bevredigen’ wil hij ‘toch wát doen’. Let op: hij ziet niet de twee

4)

Er is hier verschil over de vraag, hoe men vers 15 moet lezen. Onze Statenvertaling heeft:
ik heb ulieden tot hem gezonden; maar er zijn ook handschriften, die een andere lezing geven,
b.v. ik heb hem (Jezus) tot hem (Herodes) gezonden; of ook: hij (Herodes) heeft hem (Jezus)
tot ons gezonden. De vraag, welke lezing oorspronkelijk is, raakt niet den gang van ons
betoog, en blijft dus verder rusten.
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instanties: beklaagde en beschuldigers. Maar hij ziet twee partijen in: voorstanders
van doodstraf én andersgezinden. Tusschen die beide groepen wil hij heen laveeren:
de gevangene moet dan maar wát lijden:ik zal hem kastijden, en loslaten.
Ik zal hem kastijden, zegt Pilatus.
Let wel, het door Pilatus gebruikte woord zegt nog niets, omtrent den aard van
de kastijding, die hij Jezus toegedacht heeft. Dat hiermede de geeseling al dadelijk
bedóeld is, staat niet vast. Het woord kan beteekenen: een gevoelige les geven;
misschien wel ‘kastijden’. Het kan een lichte kastijding zijn, en ook een zware; maar
daarover laat Pilatus zich nog niet uit. Kom, een gevoelige les, een pijnlijke ook. Als
volksleider is hij dan levenslang onmogelijk gemaakt. En dan moet daarmee de
zaak maar uit zijn.
Listigheid? Geslepenheid? Angst? Een sprong in het duister? Och, wat weten we
er van? We letten alleen op de gevolgen. Die gaan de kerk van allen eeuwen, én
de wereld aan.
Pilatus' voorslag had ‘op zijn standpunt’ veel vóór: de záák gesust, en toch een
vette kluif voor heete joden: een profeet op het feest - wát 'n menschen! - aan de
schandpaal gekregen. Werd op hoog bevel kastijding opgelegd (de term is voor het
forum niet zachtzinnig), dan zou het prestige van de volks-leiders gered zijn; de
blamage van een vergeefschen gang van Israëls hoogste rechtbank naar Pilatus
bleef deze dan bespaard. Bovendien, voor het volk was de invloed van dezen
vreemden man toch wel gebroken; en zijn aanhangers, die wel wisten, dat Romeinen
streng kúnnen wezen, zouden over een onherroepelijk doodvonnis niet behoeven
te klagen.
Toch is die voorslag goddeloos.
Want Pilatus' poging, om een onschuldig, of althans niet schuldig bevondene ‘in
foro’, voor de vierschaar, te vernederen, terwille van de rust in de provincie, of van
de menschen, die een rechter het hoofd kunnen breken, stelt in feite den Heere
officieel, en definitief, buiten de wet. Al zou de ‘kastijding’ ook maar in één geeselslag,
of zelfs maar in een publieke berisping bestaan hebben, - ook de minste
tuchtigingsmaatregel zou, waar geen schuld bewezen was, haar slachtoffer buiten
het recht plaatsen; hem van de garanties van het laatste en ‘de wereld’ in zijn greep
houdende (immers: keizerlijke) tribunaal berooven. Keizer Augustus placht zich in
decreten over rechtspraak in de provincie aan te duiden als: Keizer Caesar
Augustinus, Aarts-Priester, bekleed
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5)

met de tribunale bevoegdheid . Keizer-Priester en dan zóó? Wordt onder den
Keizer-Priester de aangeklaagde buiten de wet gesteld, om den rechter en de hooge
heeren uit de provincie aan het tribunaal een succesvolle positie te laten houden?
Want tenslotte willen ze den Nazarener kastijden ter wille van Pilatus en van de
Joden. Zij moeten zich handhaven; en de vierschaar van den wereldlijken rechter
stelt Christus aan dit doel dienstbaar.
Hierom brengt dit moment in Christus' lijdensgang ons naar een nieuwen mijlpaal.
Als exlex toch stond Christus reeds meermalen voor onze aandacht. En 't werd
voortdurend erger.
Eerst voor Annas, toen de dienaar - met consent van den rechter - Christus sloeg.
Later voor het Sanhedrin, waar het Hem hoonde als waarzegger-weet-niet. Daarna
heeft ook Herodes Hem als exlex bejegend, door Hem te bespotten en met dat
‘blinkend kleed’ Hem weg te zenden.
Thans echter wordt de tortuur volkomen. Nú voor Pilatus, d.w.z. voor het
romeinsche recht, en in het kader van den rechtshandel van het wereldrijk, wordt
Christus met zóóveel woorden tot exlex...uitgeroepen? Welneen, dat gaat - naar
den aard - zoo maar. Ditmaal tóch bij officieel besluit, met secretarissen en griffiers
en deurwaarders bij de hand.
Voor ons, die Christus als Borg zien, is de Christus exlex geen gril van menschen;
wij erkennen in de samenknooping van hun ongerechtigheid de bediening van Gods
recht aan Hem als Middelaar. Hij draagt als exlex tot in de laatste, breedste
vierschaar onze straf. De straf is: onbeschermd zijn.
Hóe verder Pilatus handelen, en wát hij voorts verzinnen moge: zoolang hij dit
woord van daareven niet principieel herroept, is de door God over den Zoon gestelde
rechter ambtshalve den Rubico overgetrokken: hij erkent publiek Christus te hebben
op zij geworpen ter wille van - een conglomeraat van Joden en Romeinen en
Edomieten. Christus blijft officieel gestooten buiten de wetsorde. De rechter
assumeert de bandeloosheid.
Pilatus heeft niet herroepen.
Door álle wetten is nú onze Heiland uitgestooten; successief is Hij door en voor heel
de wereld vogelvrij verklaard.

5)

Αὐτοϰϱάτωϱ Καῖσαϱ Σεβαστὸς ἀϱχιεϱεὺς δημαϱχιϰῆς ἐξουσίας...αὐτοϰϱάτωϱ...
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Exlex bij de Joden, d.w.z. voor Abraham en voor Mozes, exlex voor Ezau, d.w.z.
6)
voor den valschen broeder; exlex ten slotte voor Rome, voor het corpus, het ‘sooma’
van het wereldrijk, organisatie van godlooze cultuur, macht en rijk van het Beest uit
de Openbaring van Johannes.
Roep tegen Jezus Christus òp álle wetten, bestaande én denkbare, profane en
heilige, natuurrechts- en in openbaringsrecht gefundeerde wetten, utiliteitswetten
en goddelijke geboden, de consilia evangelica en humana, de verordeningen van
fas (goddelijk recht) en die van ius (menschelijk recht), - daar is geen wet in heel
de wereld, geen wet in de idée of in de werkelijkheid, of zij zegt tot Christus: ik ken
u niet, van waar gij zijt; ik heb u nooit gekend, ga uit, en wees gij onder de gevloekten.
Ook de laatste, tegelijk de breedste, rechtskring, waarin Christus ten slotte werd
berecht (die van Rome) heeft nu definitief gezegd: met hém daar heeft de wet niets
meer te doen, hij is ‘lucht’.
Hier is Hij exlex niet alleen als Christus, als Messias, zooals Hij voor het Sanhedrin
beleed te zijn, maar óók als Jezus, als de ‘historische figuur’, als ingeschreven
onderdaan van Rome, bekend bij den burgerlijken stand van het wereldrijk, is Hij
exlex nu geworden. Als Jézus Chrístus is Hij officieel, en definitief, uitgesloten van
de wetsgaranties, zélfs waar zij stráf rechtens stellen en begrenzen. Wet is dam
tegen willekeur; van den dam is Hij afgestooten. Hij zinkt onder de verdoemden van
de hél weg; de hel is gevangenis van God; instituut van den waren rechtsstaat, die
in de hemelen is; ook de verdoemden zijn, waar God den Satan gebonden houdt,
tenslotte tegen ‘willekeur’ beschermd. God houdt de touwen in eigen hand. Maar
Christus is speelbal geworden; en dit met Gods actieve permissie. Geen vreeselijker
ernst, dan de rechterlijke overgave aan abel spel.
Dit heet in Gods woordenboeken: vloek. In den vloek der menschen vaart tevens
7)
die van God uit tegen den geliefden Zoon .
Zoo is Pilatus' goddelooze voorslag de bitterste ervaring van Christus' in opperste
waakzaamheid doorstane lijden. De geeselslagen, die volgen, zullen Hem niet zóó
kunnen wonden als déze voorslag; zij zijn niet anders dan gevólg van déze beslissing;

6)
7)

Corpus, sooma, als publiekrechtelijke eenheid, ook in de kanselarijtaal van Augustus, zie F.
de Visscher, Les Édits, a.w. 89-103.
Over de verhouding van Gods recht èn dat der menschen ten aanzien van den Christus exlex
spreken wij in deel III, hoofdstuk I.
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8)

met háár moet hij eerst gereed komen. ‘Gereed komen’? Ja, want al droeg Hij óók
ditmaal den last zijner vóór-wetenschap, wéten is toch nog iets anders dan ervaren.
Het te-voren-weten móet iets anders dan ondervinden zijn; een vóór-weten, dat een
ervaren-van-te-voren zou zijn geweest, zou de ervaring bloote repetitie hebben
doen zijn. Maar de ondervinding is iets-nieuws. En ‘bloot’ is niets, noch de
prae-scientie (het te voren wéten), noch de empirie (de concrete ervaring). Déze
beteekent altijd nieuwe pijn, suppletie van smart; het is den Borg wel gezet,
voortdurend met den Rechter bezig te zijn in zijn bevende gedachten, doch het is
Hem ook gezét, in elke telkens éénmalige acte der strafprocedure den Rechter van
diens zijde op Hem af te zien komen, om met den Borg bezig te zijn, Hij, in zijn
goddelijk monopleurische overweldigingsacte. Het zwaartepunt ligt niet in de formeele
overgave straks van Christus aan den dood; maar het ligt hier in de officieele
plaatsing buiten de wet. De rest is daaruit logisch voortgevloeid.
Hij die als Borg door alle wetten is geëxcommuniceerd, is daarin tweede Adam. Dat
is: zijn generale, universeele excommunicatie verbeeldt de onze. Hier staat de
oecumenische overheid met haar gezag, met Gods gezag, en het houdt het
uitgetrokken zwaard: en spreekt: voor u geen plaats meer. Gij zijt ‘lùcht’.
Het uitgetrokken zwaard - dat heeft ook eens den eersten Adam nagewezen, toen
hij het paradijs werd uitgedreven.
Maar toen de eerste Adam uit het Paradijs verjaagd werd, werd zijn pad nog
beschenen door de zon van Gods ontferming: de moederbelofte ging mee. Hij trok
de wijde wereld in, doch vóór hem lag een breede historie van vele eeuwen, waarin
hij wel den vloek der zonde lijden moest, doch ook in geloof Gods genade in Christus
mocht verwachten; het genade-verbond, dit Pact-van-God-met-menschen, gaf hem
belofte met bevel van geloof en bekeering. Maar Christus staat als Middelaar van
dit Pact-van-God-met-menschen onder de obligatie van het Trinitarisch Pact. Geloof
daaraan is geloof aan God én ook aan zichzelf, want Hij is mede-Pactant, den Vader
en den Geest gelijk. De Vader en de Geest droegen Hem op te sterven - ze zouden
daartoe alles schikken. Ze houden woord: ze hebben Pilatus overgegeven aan den
waan, ze hebben den Romein dronken laten

8)

Evenals wij dit opmerkten b.v. in hoofdstuk X (bl. 217-220).
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worden van den romeinschen, den universeelen menschentrots. Nu houdt ook
Christus woord - Hij draagt het al - Hij laat zich exlex worden - opdat de ééne
Verordening-van-één-keer, de eerste en de laatste, de definitieve en primordiale
Gods zij: die van het Trinitarisch Pact.
O tweede Adam, God-en-mensch-in-één-Persoon, bij wien wordt Gij ooit
vergeleken? De eerste Adam, uit zijn paradijs verjaagd, gaat toch nog onder
bescherming van evangelische kracht, van Gods eigen den-Messias-zoekende
liefde, welke immer weer temperen zal, zeker, óók den stroom der charismatische
krachten (hoe God zich ‘in kan houden’, ook in genadebetoon!) maar ook zal
temperen de uitstrooming van de energieën van den vloek. De eerste Adam krijgt
dan ook die conserveeringsmacht mee naar zijn opgebroken land: wetsorde en
rechtsbedeeling: binding!
Maar de als acte van Gods voorzienigheid aan te merken conserveering van
wettelijke orde en rechtsbedeeling heeft dan ook zich begeleid door de gave van
het profetische Woord. Dit leerde ons: zooals Mozes' wetten de menschen moesten
moe maken, om te zeggen: wij kunnen niet meer, wij vragen om genáde, zoo
moesten de oecumenische resten van natuurlijk licht de menschen moe maken, om
te zeggen: wij kunnen niet meer, wij weten geen raad met den Tweeden Adam, wij
doen een knieval voor den God van 't Eerste, ultimatieve Trinitarisch Pact, den God,
die over onze hoofden heen voor ons beslist. Dat beteekent: de God der wereld
heeft, toen hij Adam een wetsorde mee gaf, aangestuurd op dit verschrikkelijke uur,
waarin de tweede Adam volkomen exlex worden zou. De officieele exlex-verklaring
van Christus door den wereldlijken rechter is een erkenning: wij kunnen niet verder.
Dan zegt het vleesch bij monde van Pilatus: kruis Hem dan maar. Het geloof stamelt:
o God, wees ons eenzijdig genadig! Maar o het lijden van den Borg!
Toen Kaïn zijn ‘teeken’ kreeg, het teeken, dat hem de zekerheid schonk, dat hém
geen bandeloosheid kon verscheuren, en dat hij nimmer tot een exlex worden kon,
toen heeft ook Kaïn zijn vogels laten nestelen in het loover van den boom der op
de Christus-verschijning aangelegde rechtsordening, houdende alle vleesch in de
getempereerde balance-of-powers. God hield die balans in zijn machtige hand.
Maar Kaïn kende God daarin niet. De geloovige wachte zich dus voor Kaïns
blindheid: hij moge toezien. Binding ging vóór bandeloosheid.
Want, of ook al het Kaïnsteeken óns tijdelijk beschermen zou,
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- de vraag is, of wij waarlijk door den Christus exlex zijn verlost, en ingedragen in
de garanties van den wetskring der genade. En dan voor eeuwig en beslissend.
Zoo niet: de Christus exlex laat ons duidelijk zien, wat eenmaal van den mensch
zal worden, die Hem niet als zijn Heiland heeft aangenomen. Onmiddellijk achter
de uitgangspoort van dit leven staat de duivel klaar om den mensch, die Christus
exlex wilde laten zijn en blijven, te doen ervaren, wát zijn verdorven keuze voor hem
beteekend heeft.
9)
Want wel zal in de hel de exlex niet bestaan , (God laat zich daar als
Wetshandhaver gelden), maar in de relatie van mensch-tot-mensch zal men zich
toch eeuwig als zijn eigen en als aller ménschen exlex voelen. De rechts-orde van
de menschen, zoo zagen we, schiet tekort, als 't er op aankomt Christus te
rubriceeren. Ze zal dus óók te kort schieten, als 't er om gaat, de verhouding van
ieder mensch tot Christus in formule te brengen. Ook de hel zal voor den muur staan
van Gods monopleurisch, over ons aller hoofd heen beschikken in die
Verordening-voor-ééns-en-voor-al, welke wij het Trinitarisch Pact hebben mogen
noemen. Geen aangebeden menschelijke rechtsorde zal ginds haar aanbidders
kunnen kennen of erkennen. De zonde heeft alle menschelijke wetsorde verkankerd,
en haar geprest, zich van de goddelijke wets-orde te ontdoen. En zij heeft nooit
willen hooren, dat over de laatste rechts-normen (waarin de Borg, die ééne Publieke
Persoon-voor-éénmaal, zijn plaats tegenover ons zich zag gewezen) God éénzijdig
beschikt, in een Verordening-voor-éénmaal, en voor altijd. Het kruis der gedachten
zal in de hel voor eeuwig hierin zijn gelegen, dat de hoogmoedsdroom der
menschelijke autarkie, juist in het wetten stellen, voor eeuwig is verstoord, belachen,
áfgeketst op den ijzeren wil van 't ons allen vóórkomend Trinitarisch Pact.
Van Gods zijde is de exlex ginds dus niét; maar van 's menschen zijde is hij binnen
het kader zijner hoogmoedige wets-constructies er volkomen. Zijn eigen wetten
verloochenen hem, en zeggen hem: in uw geval konden wij niet voorzien. Alle
menschen-leven is immers in rechten bepaald door Gods eenzijdig afgekondigde
en opgelegde Verordening van Monopleurische Beschikking. In den afgrond van
den eeuwigen dood kent Gód den

9)

Vgl. bl. 205.
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exlex niet, maar om óns natuurrecht zal de Sátan grijnzen. Hij zal zijn spot en hoon
den mensch, dien exlex van zichzelf, vlak in zijn gezicht blijven werpen.
Want niet voor niets heeft Pilatus, die laatste spreker van alle rechtbank van
beneden, Christus tot dén exlex gedegrageerd. Of moeten wij zeggen: verhoogd?
De tweede Adam is door de bastaarden van den eersten geplaatst buiten de
privileges, die Kaïn zelfs gelaten zijn.
Dit zal het Openbaar Ministerie in den hemel boven in der eeuwigheid niet
vergeten. Beef, menschenkind, want het Openbaar Ministerie en de Rechter
concludeeren hier boven gelijk; zij zijn één. Uitspraak en eisch zijn in den jongsten
dag volkomen gelijk, en ondersteunen elkaar voor eeuwig.
‘Kastijding’ houdt bij God een zégen; in zóóver is zij vrucht van de ‘loslating’, die
Christus voor ons pleitte. Er zijn ook straffingen om de ongerechtigheid.
Tusschen twee vonnissen valt de keus: het vonnis van vrijspraak luidt over ons:
‘Zoo zal ik u dan een gevoelige les geven, omdat ik u losgelaten heb, spreekt de
Heere’; en het vonnis van veroordeeling spreekt: ‘Zoo zal ik u dan een gevoelige
straf geven, en nimmer meer loslaten, zegt de Heere, de Almachtige.’ Pilatus sprak
van ‘paedeuse’: een stevige les geven. Er is bij God ook ‘paedeuse’, eene naar de
wet der genade, een andere naar de wet van vloek en dood.
Christus exlex - dat is: de wereld onderstboven gekeerd. ‘Zeg nu niet in uw hart:
wie zal in Gods Trinitarische-Pacts-stipulaties klimmen, dat zelve is: Christus uit de
dooden opbrengen, en uit Pilatus' handen redden?’ Maar Heer, wie is de man, die
dat zal doen? Zullen wij uit Pilatus' handen redden, dien Gij niet redt? Neen - wij
vermogen niet.
Troost, troost mijn volk, spreekt nu mijn God: nabij u is mijn wet, zelfs die eenzijdige
van Ons Trinitarisch Pact, want Ik heb in 't Woord u er over gesproken. Ook, zélfs
dát eenzijdig Pactsrecht is nu in uwen mond en in uw hart. De Primordiale wet, die
van Gods vrederaad, is ons nabij gebracht in 't evangelie van den Christus exlex.
En hoor, - dit is het Woord, dat onder ons verkondigd is. Het is het Woord van
Christus exlex.
Het spel werd: laatste ernst: de wereld wist niets anders aan te vangen. In andere
woorden is dit hetzelfde, als wat onze catechismus zegt: opdat Hij, onschuldig onder
den wereldlijken rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel
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Gods, dat over ons gaan zou, bevrijdde. De érnst wordt spel - het blijde spel van
God, die graag vergeeft. Het ‘corpus rei publicae’ sprak: maak Christus nu maar
exlex. Het ‘corpus Christi’ antwoordt: Gods wet voor Golgotha, en reeds voor
Lithostrotos, die heeft dan ook geen oog gezien, geen oor gehoord, geen hart
bedacht (1 Cor. 2:9). Die is voor alle eeuwen door God bereid zonder, maar toch
vóór degenen die Hem liefhebben. Wij leven in 't verbond, dat twee-zijdig werd.
Maar dat het dit verbond van Gods genade is, dat is, Goddank, eenzijdig voor ons
beslist. Het Pact van vrede voorziet in ons aller fundamenteelen staat. Het kent
geen exlex - het beslist voor allen in hun alles. ∗
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Hoofdstuk XXIII
Christus exlex en zijn verzwegen hoofdstuk
En hij moest hun op het feest één loslaten.
Lukas 23:17.
Doch gij hebt eene gewoonte, dat ik u op het pascha éénen loslate. Wilt
gij dan, dat ik u den koning der Joden loslate?
Johannes 19:39.
SATAN wéét zijn tijden wel. Hij kiest ze met groote zorgvuldigheid. Hij kènt ze
bizonder goed; hij ‘ruikt’ ze.
Bewonder hém deswege niet; wil liever Gód verheerlijken, die hem zóó gemaakt
heeft. En voor Hèm óók dáárom beven.
Want, dat Satan zijn tijden en gelegenheden wél te kiezen weet, dat overkomt
hem slechts, omdat hij heeft gewoond bij God; omdat hij van zijn Schepper is
toegerust met groote scheppingsgaven, en van den stijl des hemels zóóveel heeft
onthouden, dat óók nog in zijn satanisch werk de stijl is van verbijsterende regelmaat.
't Is eigenlijk Satans stijl niet, doch die van Gód. En huiver voor de opgelegde
regelmatigheid van wat satanisch wezen heeft.
Want dát de Satan stijl-vol werk verricht, dat komt tenslotte hiervan, dat hij zich
werpt op het werk van God, waarvan hij nimmer los kan komen. G o d legt in al zijn
werken zijn goddelijken stijl, en dááraan is de Satan immer weer gebónden.
Dit zal ons blijken, als wij nu verder gaan.
In ons voorgaand hoofdstuk stond Christus voor ons, ditmaal als oecumenisch
exlex, niet maar vogelvrij verklaard door dezen of genen, de facto, doch door én
voor het wereld-forum en dan ‘de iure’.
De vraag zou nu te stellen zijn: en waarom dan juist tóen? Waarom viel juist op
dit moment die brutale ten-toon-stelling van Christus als exlex ook op die manier
en dáár?
Het antwoord zou onder onder meer alzóó te geven zijn:
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a. In heel het proces was tot nu toe een verzwegen hoofdstuk geweest: dat is het
stuk van 't priesterambt van den Messias;
b. Van dat ‘verzwegen hoofdstuk’ komt nu éven iets naar voren; zijn thema komt
héél even ter sprake;
c. Maar vóórdat dit in heel de procedure hardnekkig doodgezwegen thema in
serieuze en effect nemende bespreking zou kunnen komen, is zúlke bespreking
al verhinderd, doordat Christus over heel de linie, bij Jacob, Ezau en ook bij
de ‘Kittiërs (zie blz. 258-260), d.w.z. de Romeinen, exlex is geworden, Zijn
priesterschap, zijn ambt-van-offerande, zijn dienst-van-verzoening, het is alles,
zélfs als dénk-beeld, zélfs als gespreksstof, buiten de bemoeiingen der wet
geplaatst; een rechter, die eenmaal zijn beklaagde voor de verscheurende
wolven wierp, kan later niet meer den griffier roepen om een vergeten puntje
in behandeling te nemen, en dan serieus;
d. Hierin worden wij verootmoedigd, is de wereld geoordeeld, en is de
‘Hoogepriester-onzer-belijdenis’ op het diepst vernederd.
Wees gewaarschuwd: dit alles is geloofs-vooroordeel.

A. Wat 't eerste punt betreft: is 't niet opvallend, dat in den procesgang tot nu toe
van Christus' messiasschap wél het profetisch ambt, en wél het koninklijk ambt met
zooveel woorden in discussie is gekomen, maar, dat zijn priesterschap totaal
verzwegen is gebleven? Het priesterambt wordt naar de letter evenmin in het
Sanhedrin, als voor Pilatus of Herodes, of later in den kruistitel - het opschrift boven
het kruis - naar voren gebracht. Ze dagen Hem wel uit met een ‘profeteer ons’, wie
u geslagen heeft (bl. 189 v.), maar geen ééntje grijnst: wilt u wel eens een gebed
doen voor mij, armen zondaar, of: wie krijgt van u absolutie? Ze vragen Hem wél:
zijt gij een Koning? maar niet: zijt gij dan een priester? Zijn ‘blinkend kleed’ is geen
afgedankte priestermantel geweest. Ze smaalden wél: mislukt waarzeggertje (blz.
191/2 v.). Maar niet: afgedankt levietje!
Wél wordt het priesterschap van Christus door heel de Schrift genoemd als
wézenlijk tot het messiaansche ambtswerk behoorende; en wel heeft het
priesterschap Christus' eigen geest bezig gehouden voor zijn rechters: als Hij als
Priester-Koning naar Melchizedeks type zich bekent, en zegt: ‘ego eimi’ ‘Ik ben het’
(blz. 124, 158), dan is het priesterschap bij Hém geen vergeten hoofdstuk. Maar
het is het bij de ménschen hier verzwegene. Zij loopen allen over dit puntje heen;
óók Kajáfas, die toch wel weet, dat
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hier zijn Twister-over-héél-de-linie staat. Het nazareensche priesterschap - we zagen
het al eerder, bl. 159 - is door de Joden uit het messiaansche beeld
weggeretoucheerd (vgl. bl. 180, 181). Ook uit de procedure (bl. 159 v., 165 v.). Het
is door allen doodgezwegen.
Dat door al die in het geding optredende figuren het element van Christus'
priesterschap zoo strak werd genegeerd, wat is dat? Een abuis? Onnoozelheid?
Gevolg van onkunde? Mogen wij van zonde spreken? van opzet, kwaden wil? Is
het billijk, hun een verwijt ervan te maken, zooveel eeuwen later?
Och, het is er mee als met zooveel andere ‘verzwegen capita’: ze hadden het
moeten en kunnen weten, dat dit toch een essentieel punt moest wezen in een
objectief geleid geding. Hadden deze Joden, die zoo graag Schrift-geleerden heeten,
de Schriften wezenlijk gekénd, en met de profetie, óók voor zoover ze in Christus'
‘laatste week’, ja ‘gisteravond’ nog, ter tafel kwam, serieus, naar den Geest,
gewórsteld, ja, al hadden ze enkel maar op hún manier, on-geestelijk dus, de in de
laatste week ter tafel gebrachte profetieën nagerekend, en met den vinger haar
letter even secuur gevolgd, als zij in andere gevallen wel deden (bv. toen de
oostersche wijzen Herodes' hof voor de vraag plaatsten, waar de Messias zou
moeten geboren worden) indien zij maar doodgewoon, in ‘dienst-ijver’, gedáán
hadden, juist wat in hún lijn lag, pluizen, pluizen, dan zouden zij in doodgewoon
juridisch fatsoen dat moment van Christus' beweerde priesterschap niet hebben
mógen scheiden van dat van zijn beweerde koningschap.
Immers:
a. zij wisten, dat Hij zich koning noemde;
b. ze wisten ook, dat Hij zijn koningschap afleidde uit zijn Messias-schap;
c. maar dan moesten zij óók weten, en bedenken, en zéggen, dat volgens de
Schriften de messiaansche koning met den messiaanschen priester
onafscheidelijk verbonden zou wezen. Ook al raakte hun exegese kant noch
wal - christenen lezen Israëls boeken beter dan Joden -, d.w.z. ook al zou het
gegeven van de ambts-unie in den Priester-Koning van de profetie hun zijn
ontgaan, toch moesten ze weten: wie Messias heeten wil, die wil ook priester
zijn, of anders priester-kwesties tot beslissing brengen (vgl. bl. 132/3, 156,
256-258). Ze kénnen niet de oplossing (namen ze den sleutel, de kennis, niet
weg?). Maar ze hebben wel kennis aan het vraagpunt als zoodanig.
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Denk alleen nog maar eens aan de profetie van Zacharia 6:12, 13 - we spraken er
reeds over (bl. 132/3 v.). Onmiddellijk na die beide verzen volgt vs 14; dat spreekt
van het bouwen van den tempel van Jahwe. En door de raadselspreuk van Christus
aangaande zijn eigen aandeel in den tempelbouw was toch de procedure voor het
Sanhedrin heel en al beheerscht geweest? Maar dan moeten ook de voorgaande
verzen, 12 en 13, in de gedachten van de heeren zijn geweest: en daar staat het
immers duidelijk: het eschatologisch-messiaansche koningschap zal aan het
eschatologisch-messiaansche priesterschap op 't nauwst verbonden wezen; een
vredes-relatie, straks uitmondend in niet minder dan een ambtelijke unie, zal de
zegen zijn, dien God bereiden gaat?
Ja, dat evangelie van Zacharia 6! Daar ligt 't praescript voor Israëls
toekomst-verwachting; God gaf een aanschouwelijke voorstelling erbij. Jozua, de
hoogepriester, krijgt daar een krans op 't hoofd. Het is gelijk een exegeet het zegt:
‘Jozua had iets dergelijks zoo hard noodig...Het ging zoo slecht met den tempelbouw;
uiteraard was dat een dagelijksche depressie voor dezen zoon van Aäron. Aäron
kan bijna niet weer op gang komen’ (na die verschrikkelijke ballingschap). ‘Doch nu
komt daar het bemoedigend geschenk...Op het oogenblik, dat Jozua zou kunnen
vervallen tot moedeloosheid, omdat Aäron geen uitzicht meer heeft, wijst Zacharia
hem de schoonste perspectieven: Aäron is op weg naar...de vervulling van zijn
priesterschap. Want de Spruit is komende, en D i e zal op zijn troon ook Priester
zijn; Hij zal den tempel bouwen; deze eerstelingen, die Aäron steunen, zijn een
profetie van de velen, die onder dezen Priester-Koning als tempelbouwers zich
zullen stellen.’ Met een priesterkrans, beeld van de vreugde om een rijzende zon,
wordt Jozua, die priester, nu getooid; en de krans wordt ten teeken van de
onbedriegelijkheid dezer belofte, in den tempelschat gedeponeerd.
Dat is dus: de priester Jozua hoort 't zich zeggen: de troonsbestijger ‘Spruit’,
Messias, zal koning zijn én priester tevens. Wie van een Spruit verneemt, die koning
is, die moet ook zeggen: is hij de Spruit, dan is Hij priester tevens. En wie tot Christus
zegt: gij liegt, want gij zijt geen koning, wijl gij de Spruit niet zijt, die moet nog één
stap verder gaan. Hij moet tot Hem óók zeggen: gij liegt, gij zijt geen Priester, wijl
geen Spruit.
Kajáfas hééft gezegd: gij zijt de Spruit niet.
Maar hij deed net, alsof de heeren met dat priesterschap geen zier te maken
hadden (bl. 133).
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Want Kajáfas droomt een mooien droom. Hij droomt van een priester, die den koning
ringelooren kan. De paus is in Jeruzalem ontwaakt, niet pas in Rome. O, een priester,
die een koning goedgunstig op den troon hélpt...hoe mooi is dat voor een
priesterdynastie! Nog één stapje verder waagt de trotsche priester zich al droomend:
het ideaalbeeld ware: een priester met de koningskroon. Dat is Kajáfas. Terwijl hij
Pilatus met zijn lasso vangt, droomt hij daarvan: een nieuwen ‘David’, door zijn
familie geinstalleerd.
En Pontius Pilatus? Wel - zijn patroon weet ook te droomen. Die droomt niet eens
meer, die zegt: ik ben er al. Hij zegt: het mooiste in de wereld is: een Koning met
de priester-muts. Eén teekent zóó zijn naam: Caesar Augustus, Pontifex Maximus,
Kaisar Sebastos, Archiereus, de Keizer, Eerste Priester. O Pilatus - áls deze
aangeklaagde den keizer aantast, dan tast hij hem aan niet alleen als koning, doch
ook als priester! Rome ként de ambts-unie, waarvan Zacharia droomde, o neen,
profeteerde. Alleen maar: Rome keert het om: Zacharia zegt: geef ons den
Priester-Koning. Rome spreekt: hier zit de Koning-Priester. Zacharia bidt: geef Hem,
Jahwe. Rome zegt: de keizer zelf is God. Maar hoe het zij: Pilatus mag den priester
1)
in Christus' procedure

1)

B. Holwerda, De Priester-Koning in het Oude Testament, Terneuzen, 1946, 22; we hebben
daaruit reeds eerder geciteerd, zie register.
De kern van deze opvatting is dus: Jozua ontvangt de krans, niet Zerubbabel. Prof. Dr H.Th.
Obbink schreef eens (Algemeen Weekblad, X, 8, 22 Dec. 1933): ‘Theologen weten, wat een
vragen vastzitten aan de kwestie van den “Knecht des Heeren” (èbed Jahve) in deutero-Jesaia.
Men heeft hem beurtelings geïdentificeerd met Cyrus, met Serubbabel, met Jeremia, met
Mozes, met den profeet zelf, met het ideale Israël, met een der voor-Aziatische vegetatie-goden
(Tamuz, Adonis) enz. Maar een bevredigende verklaring gaf niemand. Nu is er zoo juist een
boekje verschenen van den Amsterdamschen hoogleeraar J.L. Palache, die met een nieuwe
interpretatie komt zóó aanlokkelijk, en zóó goed verdedigd, dat ze op het eerste gezicht de
voorkeur verdient boven alle reeds genoemde. Dr Palache gaat uit van Jes. 42:19b, een tekst
dien ik in mijn verkorte vertaling als onbegrijpelijk heb weggelaten. Het woord waar 't op
aankomt (mesjullam) wordt in de Statenvertaling weergegeven door “volmaakte”, in nieuwere
vertalingen meest door “vertrouwde”, en nu komt Palache ons zeggen dat mesjullam een
eigennaam is, en dat hij is de aanduiding van den “Knecht des Heeren”. Deze mesjullam is
de zoon van Serubbabel, vermeld in 1 Kron. 3:19, die zijn vader Serubbabel zou zijn
opgevolgd.’ (Vgl. Palache, ‘The Ebed Jahveh enigma in pseudo-Isaiah, a new point of view’).
Obbink zegt: ‘Ik heb een vermoeden dat hier inderdaad een betere weg wordt gewezen.’
Wij hebben dit vermoeden niet. Want we ‘zitten’ niet alleen met de onderscheidene andere
bijbelsche uitspraken over den ‘Knecht des Heeren’, die op Zerubbabels familie niet toepasselijk
zijn, noch op hem als aanvang eener schitterende familie-hierarchie. Maar ook is juist de
historie met de ‘krans’, die Zerubbabel niet gegund wordt, doch aan Jozua uitgereikt wordt,
en daarna als diéns krans in den tempel komt, een vingerwijzing tegen deze hypothese, die
Zerubbabels familie naar voren zou schuiven juist weer tegenover Jozua.
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niet negeeren, om alleen maar over een koning te praten. Dat mag Kajáfas evenmin.
Toch dóen ze 't beiden rustig!
Het Rome van Pilatus' dagen wilde wel het priesterschap onderwerpen aan het
koningschap. En het Jeruzalem onder Kajáfas wilde het koningschap wel
onderwerpen aan het priesterschap. Toch spreken nóch Pilatus noch Kajafas ook
maar één woord officieel over Christus als beweerden priester. Ze zwijgen Hem
dood in déze qualiteit. Dood-zwijgen is: exlex-verklaring.
Is het niet vreemd? De één (Kajafas) hoorde van den Priester-Koning zingen van
tusschen de ruïnes. Profeteerde Zacharia niet bij de ruïnes van Davids huis? Daar
had David naar het vleesch niets meer te vertellen in de wereld. Davids huis had
geen recht meer om heere-diensten te vorderen. Hij doet geen groote sprongen
meer. De laatste koning uit Davids huis, - in ballingschap gegaan, een blinde stakker,
onttroond voor goed; en zijn prinsen zijn gedood voor zijn oogen; dat was het laatste,
dat die oogen mochten zien.
Maar de ander (Pilatus) hoorde van den Koning-Priester zingen van tusschen de
hooge toppen van het op zeven heuvels geplante Rome-in-uitbouw - wat bloeide
die stad, toen de keizer decreteerde: voortaan heet ik Caesar én ook Eerste Priester!
Rome kent geen ruïnes - stad in aanleg, stad-van-mórgen. En de caesar laat de
wereld beschrijven: heerediensten vordert hij overal, en niemand van de vreemden
doet hem wat.
En toch - toch zwijgt Kajáfas (met zijn Priester-Koning) en Pilatus (met zijn
Koning-Priester) in alle talen over Christus als beweerden Priester. Dat is 't
verzwegen hoofdstuk.
Wie 't eerst zweeg, die had de grootste schuld.
En de eerste zwijger was Kajáfas. En die had de Schriften. Hij had dus als de
eerste móeten én kunnen zeggen tot den Nazarener: gij zijt Messias, zegt ge, en
dus koning? maar als gij kóning zijt, in messiaanschen zin, dan móet gij ook priester
wezen. Want anders klopt het niet. Indien de Joden het ernstig meenen met hun
Schrift-geleerdheid, dan mag, zooals het koningschap geen vergeten hoofdstuk
was, óók het priesterschap geen vergeten hoofdstuk zijn. Laat ze Christus tárten,
een priester zich te betoonen, maar - laten ze Hem niet doodzwijgen als zoodanig.
Den profeet hébben ze gehoond; en dat dan in verband met Christus'
zelfaankondiging: ik ben de Messias. Den kóning hebben ze óók
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zien hoonen, en ze hebben weer dapper mee-gedaan, zoo even voor Herodes; en
dat al weer in verband met Jezus' zelf-aankondiging: ik ben de Messias. Zoo hebben
ze Hem trouwens ook bij Pilatus aangediend. Komt, heeren, waarom hoont ge den
priester niet? Allons, wie zal beginnen? Handjes-vouwen, s.v.p.
Maar er is er niet één, die begint. Ze laten állen het thema liggen.
De wortel daarvan is, in bijbelschen zin gesproken, hun vijandschap tegen de
2)
leer van den Messias als (ambtelijk) ongewapende. Priesters zijn immers ambtelijk
ongewapend? Israël wilde het zoen-offer niet, als 't méénens werd, zóó méénens,
dat de Messias-Priester zélf ‘lutron’, offerande-ter-verzoening wórden zou.
Maar van vijandschap komt onverstand; geen wonder: zij is zelf het eerste
onverstand. Vijandschap wil niet goed lezen; straks kán ze niets meer lezen; ze
repeteert slechts eigen dictaten op de gramofoonplaat, die zij steeds weer afdraait.
Welnu, in zóóverre is het ‘verzwegen’ hoofdstuk ook een ‘vergeten hoofdstuk’.
Leiders en voorgangers hadden het eerst verwaarloosd,...het hart is immers listig
in 't verdeelen van zijn attentie. En van verwaarloozen-uit-verdringen was een
werkelijk vergeten gekomen.
Daarom is het voor den Christus een benauwend uur. De rechter doet al net zoo
als het volk. Toen de Heiland als koning Jeruzalem introk, werd door het opdringende
volk de koning van den priester gescheiden: men wilde Hem als geweldenaar, als
één, die wórdt gediend, doch niet als één, die gezag verbond aan nederigheid en
aan het ambtelijk ongewapend-zijn. Welnu, zoo vólk zoo rechter heden.
Datzelfde gebeurt hier. Wéér wordt de koning van den priester gescheiden: men
vloekt weer tegen een koning, die ongewapend is. De Joden zeggen: zóó ééntje
doet het Beest, d.i. den Keizer geen kwaad - die kan dus geen Messias zijn. Dat
zegt Pilatus ook: ik vind geen schuld in hem: hij zal den keizer geen slechten nacht
bezorgen. Ze zijn het daarin ééns. Maar ze zien niet dat zijn priesterschapsdaad,
dat is zijn zelf worden tot zoenoffer-om-niet, de heele wereld zal ánders doen worden.
Dus vóelt zich Christus ambtelijk uiteengerukt: zijn ingewanden doen Hem daarvan
zeer, want dáár draagt Hij wet en profeten. Want Hij zelf - Hij zelf doorleeft de eenheid
van priester en

2)

Ambtelijk; - we moeten de concrete priesters overigens niet zoo ‘ongevaarlijk’ ons voorstellen.
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koning, in dit eigen uur. Jozua, de oude Jozua, had eens zijn krans gedragen (Zach.
6). Weer is hier de Jozua: zóó heet Hij: Jezus, Jozua. Hij weet zich in Zacharia's
lijn: Hij heeft juist dáárom zoo grondig gezwegen voor het Sanhedrin, en voor Pilatus,
en voor Herodes: Hij wilde in zijn koningschap niet gescheiden wezen van zijn
priesterschap, toen men Hem alleen maar profetenbesef en konings-pretentie
verweet. Maar wat die krans van den eersten Jozua betreft, - och, over een goed
half uurtje draagt ook onze Jozua zijn ‘krans’. Een krans-van-doornen. Hierná beter.
Hij weet het goed, en ziet het scherp: ze stellen straks het volk voor een dilemma:
koning-in-glorie, dan wel koning-in-vernedering. Dat dilemma is slechts mogelijk,
doordat men den consequenten priester, zelf tot een offer zich stellende, niet kan
verbinden met den consequenten koning. Dilemma's doen Hem altijd zeer, als ze
scheiden wat God verbonden heeft.
Al was er mijlen in den omtrek geen Bar-Abbas te zien geweest, dan hadden de
menschen toch nog moeten kiezen. Kiezen tusschen den priester-koning in het rijk
des Geestes én den koning-priester in het rijk van 't Beest.
Want koning Jezus verbindt zijn koningschap aan de priesterlijke liefde en
zachtmoedigheid, tot in zelf-offerande. Maar Levi's priesters, die tegen Hem te
krijschen staan, hebben hun priesterziel verkocht aan de kónings-kroon van den
keizer in Rome, den usurpator, die trapt op Joden, en - op hun heilige rollen. Ook
op die rol des boeks, waarin van den priester-koning is geschreven. Ze hebben zich
óók aan Kajáfas' utopie verkocht.
Laat Zacharia's woord ook nog den toekomst-priester in ballingschap zien gaan
achter een kaalgeplukten David aan, - de priesters van Pilatus' dagen weten daar
niets van: in ballingschap te gaan en dan toch Messias zijn. Zij konden daar niet bij,
dat uit een afgehouwen tronk nog iets te hopen viel, nog wel een vereende bloei
van priester- en van koning-schap. Zij hadden de toekomst van het priesterschap
losgemaakt van een vrijwillige ballingschap; priesters zouden ter helle varen???
Kan men dan altijd grafdichten schrijven? Ze bukken vandaag voor den keizer; want
de keizer is kóning-met-priesterembleem. Zoo iets als Saul geweest was, en
waartegen Samuël getoornd had en waarom Jahwe Saul had af-ge-zet, hem
substitueerend door: David. Maar met uw verlof: dat is al lang geleden. Kajáfas
broedt over een toekomst: een weergekeerde Koning, door priesterhand gekroond.
Hij sláát naar de hand van wie hem wekt. - - -
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Ziel en zaligheid verkoopen ze dus aan den geweldenaar van Rome. ‘Leert van
hém: want hij is nederig noch zacht-moedig!’
Hun priesterdienst wordt zoo een willig werktuig in de hand van het wereldlijk
geweld. Zij ‘gebruiken’ Pilatus? Pilatus doet het hén. Liever trouwens bukken zij
zich onder Rome's geweld voor een tijd, dan voor altijd de kroon te binden aan een
priester, die met David in ballingschap zou gaan, neergedaald tot onder ‘die Kittiërs’
(blz. 258-260), neergedaald ter helle, - stel u voor. Daverende ónzin, dat een
priester-begrafenis-naar-het-vleesch conditie wezen zou voor zijn
opstanding-naar-den-Geest. Ze hebben ééns-voor-goed geweigerd, in Davids gráf
te duiken. Met uiterlijk gelaat vertoonen zij zich wederom aan de wereld en werken
onder auspiciën van élken koning, élken usurpator, die hun een sierlijk leven gunt,
en dan een offermes en...clandestiene opslagplaatsen voor de wapens van de
‘ondergrondsche’. Het priesterschap zal van de staatsmacht willig werktuig worden,
totdat de revolutie komt, - dán zal de Caesar de nota gepraesenteerd krijgen. De
geestelijk-messiaansche worsteling van het ambt onder Israël, dat in zijn drievoudige
geleding (koning, profeet en priester), den strijd te voeren had gehad van Geest
tegen vleesch, en van de sereenhouding van zijn verborgen zin tegen de verzoeking
van het komen-met-een-uiterlijk-gelaat, die strijd was door dit priestervolk al
opgegeven.
Wat zullen zij nu anders doen in het uur van Davids Zoon, dan wat zij David
hebben gedaan? Ze zullen in zijn graf niet duiken, om een levende ook maar te
zoeken bij de dooden. De Christus kan slechts gelóóchend worden - door zijn
schriftgeleerden. Hij is de Jozua van Zacharia's profetie: priester-heele-maal (tot in
de zelfvernietiging) en daarin koning-heelemaal. Maar dit is de dwaasheid, en de
ergernis voor alle priesters, die een David-van-den-afgehouwen-tronk enkel als
schádepost noteeren op de rekening-van-het-geloof. Een priester-codex, die den
priester zélf als offerande laat vergaan, is ‘in hun hart nooit opgeklommen’. Derhalve
rukken zij den ‘priester’ en den ‘koning’ uit elkaar. Als profeet en koning zagen ze
den Nazarener ingaan tegen de verordeningen van den Rijkscommissaris - maar
vooral tegen hun eigen brokje dogmatiek: de locus de salute - de
leeraangaande-'s-menschen-heil. Ze hebben - dat is 't bevroren onverstand - ze
hébben van zijn priesterschap geen vaag vermoeden zelfs. Het blijft volkomen
vreemd aan hun gedachtenwereld.
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Ook Christus zelf, nadat Hij eenmaal al zijn ambten heeft bezworen voor Kajáfas,
doch én door dezen, én door Pilatus, en door Herodes in die eeden onontvankelijk
is verklaard, ook Christus zelf zwijgt nu verder in een eigen initiatief van dit zijn
priesterschap. Het geheim van dit zijn priesterschap laat zich niet abstraheeren van
de rest. Dienen? Dat doet Hij ook in zijn profetisch, en in zijn koninklijk ambt. Zijn
ámbt is in geen enkel lid van déze wereld; Hij aanvaardt in elk van deze ambten de
wet van den afgehouwen tronk. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn dienaars
hebben niet gestreden, zij komen niet met uiterlijk gelaat. En zijn profetenambt is
óók van deze wereld niet. Hij zal vanavond in het vierde kruiswoord vrágen: o God,
waarom?? Eli, Eli, lama...? En zijn dienaren geven geen collegium philosophicum
apologeticum.
Zijn vergeten hoofdstuk - waaróm zou Hij dat nog voor déze menschen aan de
orde stellen? Het ware toch maar fragmentarisch. En dus een brokje
abstractie-nonsens. Al zijn ándere hoofdstukken zijn weersproken; en wie heeft ook
maar iets aan een fragment uit het boek van Christus' ambten?
Zoo is dan Christus' priesterschap totaal verzwegen, juist in dat ééne tijdsgewricht,
waarin voldoening en verzoening losgewrongen werden uit zijn groote priestersmart.
Het volk, dat in duisternis zat, en dat geen priesters kende, tenzij dan als trawanten
van valsche profeten en usurpeerende koningen, het kon over Melchizedeks
priesterschap-in-ambtsunie niet eens een fundamenteel-verbindend, de
samenhangen respecteerend woord beginnen te spreken. Christus als hoogepriester
naar Melchizedeks orde is de groote onbekende gebleven; en als de onbekende x
staat Hij daar tusschen besneden satellieten van Rome, die in naam van Aäron den
keizer provoceeren, om Davids Koning om te brengen; verkochte zielen, die den
loochenaar van álle vaderlijke profetie, dezen bizarren Pontius Pilatus, met zijn: ‘wat
is waarheid?’, inviteeren om den Profeet van Davids messiaansche palmen te
zenden in den dood. Hij kón niet anders nu dan de Onbekende voor hen blijven; ze
hebben den sleutel, de kennis, weggenomen, óók vóór het forum. Wil Hij ééns de
welbekende en de welbeminde wezen van zijn straks bijeengegaarde vólk, dan
moet héden zijn priesterschap Gods offerwet volkomen gaan volbrengen: dan worde
het geheel verzwegen, juist in den heetsten middag van Gods wraakgericht. Dit was
óók: offerande.
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Dit was ook: zelfvernietiging. Dit gansch verzwegen blijven was óók aanvaarding
van den afgehouwen tronk.
De Christus is op den middag van des Heeren grooten dag als Priester volmaakt
verzwegen, volmaakt dood-gezwegen, volkomen in den dood gezwegen. Zoo is het
nú Gods heilige orde.
Het Sanhedrin spreekt over zijn profetie; doch Jezus zweeg stil.
Pilatus tobt over Christus' koningschap: doch Jezus zweeg stil.
En allen tezamen zwijgen over zijn priesterschap, - doch Jezus zweeg stil. 't
Vleesch ziet Hem niet, 't bloed kent Hem niet. God, geopenbaard in het vleesch,
moet eerst gezien worden door de engelen; eerst daarna wordt Hij geloofd in de
wereld (2 Tim. 3:16). Dit is de ergernis, die Aäron bespaard gebleven is: een
verzwegen priester te zijn. Ja, Aäron, hier is dan ook een ándere orde dan de uwe;
uw taxis is doorbroken. Hier is de Priester naar de wijs van Melchizedek.
En Melchizedek houdt in deze wereld geen processie.
Want Melchizedeks lot, dat is: isolement.
Profeten der valschheid vormen een statige rij; ze incorporeeren zich graag in
den eerestoet, die de toogdagen vult van de celebriteiten én celebranten van het
koningschap van wereldsche allure (waarom zij dan ook bij Jesaja heeten: profeten
van den staart). En priesters van Aäron, of van zijns gelijken, mogen een processie
organiseeren, zoolang of omdat zij als erfgenamen van elkander van vader op zoon
hun ambt nog mogen overdragen. En een koning van wereldsch ornaat moge
heenstuiven over Davids graf naar de verre toekomst der promiscuiteit van Babel,
Rome, Jeruzalem Sodom, Seïr, en Athene, - doch onder die allen is de eenling
Melchizedek. Zonder vader. Zonder moeder. Zonder erflater. Zonder zoon, die zijn
priester-koningskleed kan dragen na zijn dood. De groote eenling, die alleen zijn
eigen Heere staat of valt.
Zoodat wij dan maar zeggen willen, dat Christus' priesterschap verzwegen is voor
geestelijke en voor wereldsche rechtbanken, dewijl Hij de smarten had te dragen
van Melchizedek, dien eenling in een wereld, die zoo hevig stónk naar zonde en
verval. Want Melchizedek was erg arm: hij zou allang vergeten zijn, als hij niet eens
een zekeren Abraham had ontmoet, of liever, zekeren Levi, die nog in Abrahams
lendenen was besloten.
En Jezus Christus deelt zijn lot. De stierenbende van Psalm 22 groeit; maar ied're
nieuwe bezoeker op dat plein daar, beteekent schrikkelijker isolement voor Hem.
En Jezus-Melchizedek weet nog méér ‘vergéters’ in hun lendenen besloten...
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Zijn vergeten hoofdstuk ligt voor Hem: o, áls er maar eens iemand tegen fulmimeeren
ging...
Maar neen - zij zwijgen. Ze hebben 't over den ‘kop’ (dien aanzienlijken koning
en keizer) en over den ‘staart’ (den profeet, die valschheid leert), maar wat daar
tusschen ligt - nu ja, dat wordt verzwegen. En daarna vergeten. Het ‘deksel’ op hun
aangezicht.
B. Maar nu - wij stelden nog een tweede. Dat vergeten hoofdstuk van Christus'
lijdensevangelie komt toch nog éven om den hoek gluren. Dat kwam door een
zekeren mensch, genaamd Bar-Abbas. Een wonderlijk sinjeur, een raren geus, en
diehard.
Het priesterschap, waarvan wij spraken, onderhoudt den dienst der genadige
verzoening onder Israël. Den dienst-der-amnestie: er is een God, die zegt: uw
zonden zal Ik niet gedenken. Het is het ambt, waarin God aan de verzoening-om-niet
haar blijvenden ‘dienst’ verleent. Dienst-van-de-vrije-amnestie.
Die dienst der verzoening komt voornamelijk uit in de offeranden, de bloedstorting.
Toch zou het oppervlakkig zijn, als wij dat priesterschap alleen maar zagen
functioneeren in de offerande, gelijk zij elken dag, op gezette tijden-van-den-dag
en naar vaste dág-order, gebracht werd. Want de priesterlijke liefdedienst, dat ambt
der uitstraling van de genade Gods, der rechtvaardiging-om-niet, was door heel
Israëls leven heen getrokken. De Liefde Gods zong niet maar in den tempel boven
den nood der offerdieren uit; neen, zij stond op de hoeken en pleinen der stad haar
hooge noten te zingen. Zij doortrok ook het natuurlijk leven met haar wierookgeuren.
Het hoofdthema van het priesterschap, de vrijmakende liefde n.l. van den verzoenden
God, keert ook terug in de instelling van het jubeljaar, waarover wij reeds vroeger
3)
gesproken hebben . Het komt periodiek terug in den cyclus van Israëls heilige
feesten, Paaschfeest, Groote Verzoendag, Loofhuttenfeest, sabbathsjaar, en wat
dies meer zij. De liefde der verzoening, de verhooring van het priesterlijk smeeken
om Gods vrede, en om den ‘godsvrede’, zij blinkt in heel de wetgeving van het
theocratisch volk. Ook in de ‘burgerlijke’ wetten, die trouwens van Israëls religieuze
positie, en van zijn ceremonieelen dienst geen oogenblik te scheiden zijn, al zijn zij
4)
dan ook daarvan onderscheiden .

3)
4)

Zie deel I, registers.
Vgl. hierboven bl. 318.
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Welnu, Gods ‘diakonie’ van overwinnende liefde en vergevende, volkómen
amnestie-schenkende barmhartigheid, welke Israëls leven toesprak in al die
bovengenoemde gewoonten en instellingen, werd óók gefigureerd in de gewoonte,
waarvan de tekst nu melding maakt: dat op het Paaschfeest aan het volk de gunst
verleend werd van de vrijlating van een gevangene.
Onze tekst vermeldt ons, dat Pilatus, naar een vaste gewoonte, zich min of meer
verplicht kon rekenen, of het feest iemand los te laten. Amnestie! Op het feest, - dat
wil blijkens het tekstverband, en ook volgens de lezing van Joh. 18:39 zeggen: op
dit bepaalde feest, nl. op het Paaschfeest. Niet op elk feest werd iemand amnestie
5)
verleend, maar speciaal op het Paaschfeest . Het volk stónd blijkbaar op dit door
de gewoonte geijkte recht. Blijkbaar was de bepaling al van ouden datum, en werd
ze door het volk op zoo hoogen prijs gesteld, dat Pilatus er niet graag tegen in
gegaan zou zijn; Luc. (23:17) zegt: hij was in de noodzaak, er een vrij te laten. Dat
hierin een speciaal romeinsche instelling moet gezien worden, zonder verband met
de joodsche gedachtenwereld, valt niet aan te nemen. Trouwens, dat zou ook
moeilijk te rijmen zijn met Pilatus' uitspraak: gijlieden hebt de gewoonte, dat ik u op
het Paaschfeest éénen loslaat. We staan blijkbaar voor een uit Israëls eigen leven
opkomende usantie, gedragen door joodsche gedachten.
Nu kunnen wij in de geschriften der rabbijnen, in den Talmud en in aanverwante
6)
geschriften, over deze gewoonte maar heel weinig lezen . We zullen dus wel te
maken hebben met één van die vele ‘menschen-inzettingen’, waaronder, naar
Christus' eigen woord, de joodsche farizeërs Gods gebod hadden begraven, maar

5)

6)

Vgl. L. de Dieu, Critica Sacra. Amstelaedami, 1693, 384: in omni festo? singulis festis? per
diem solemnem? Euang. Hebr.
in die festi? - Ἑοϱτὴ enim peculiare illud festum
quod jam celebrabatur, paschatis videlicet, denotare potest: & ϰατὰ universitatem illius festi
quotannis recurrentis. Cui sententiae favent verba Pilati, Joan. 18, 39. Vgl. Edersheim, a.w.
II, 576.
De bekende kommentaar van Strack-Billerbeck, die het Nieuwe Testament belichten wil uit
Talmud en Midrasch, zegt zelf, in overeenstemming met Schürer, dat de gewoonte, volgens
welke de procurator van Judéa op het Paaschfeest een gevangene moest loslaten, natuurlijk
wel moest rusten op een speciale machtiging van den keizer, - maar voegt er aan toe, dat
voor deze gewoonte voorts geen nader historisch bewijs of verklarende notitie uit de joodsche
literatuur zelf aan te geven is. Dit spreekt toch wel sterk ons toe, - temeer waar deze
kommentaar uit alle mogelijke hoeken en gaten van de rabbijnsche literatuur analogieën en
parallelle plaatsen ons weet voor te zetten; schier bij elk nieuwtestamentisch tekstgegeven.
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ditmaal dan sterk verwant aan Israëls religieus besef. Velen vermoeden, dat de
usantie is opgekomen in de periode der Makkabeeën, - toen Israël vocht voor zijn
geestelijk-religieuze vrijheid. Hoe dit zij, naar alle waarschijnlijkheid zocht men méde
in de praktijk van die jaarlijksche amnestie uitwerking te geven aan de bijbelsche
verkondiging, die in woord én in ‘figuren’ de vrijheid over de verdrukten Israëls
uitroept. De boodschap van Gods liefde voor zijn uitverkoren volk, had ook over het
lot van slaven en andere gebondenen Israëls, van Abrahams verwaarloosde kinderen
evangelisch licht geworpen. Vandaar de instelling van het jubeljaar; vandaar ook
veel andere kleine trekjes in Israëls volksleven. Tezamen even zoo vele
vingerwijzingen, dat in de gewoonte van de amnestie op Paschen een reminiscentie
7)
aan het eigenlijke Paaschfeit te erkennen valt . Paschen is immers
‘verschooningsfeest’? Men herinnere zich de uitspraak in Deuteronomium 5, waar
aan het Sabbaths-gebod (dat in Exodus 20 de instelling van den rustdag fundeert
op Góds eigen rust op den zevenden dag na de schepping) nog een nadere
fundeering, tevens verkondigingsinhoud, wordt gegeven. Dáár wordt namelijk verband
gelegd tusschen Israëls wekelijkschen (en dan in heel den verderen sabbathscyclus
van 7 en 7 × 7 jaren ingeklemden) rustdag, en de algeheele vrijlating van het
volksgeheel uit den slavendienst van Egypte. De wet beval, dat Israël de slaven op
zijn tijd weer vrij moest laten, ter herinnering alweer aan het feit, dat het volk uit
slavendienst verlost was. Het licht der genade speelde over heel het veld van het
natuurlijk en maatschappelijk leven: zelfs de dorschende ossen stonden bij Israël
onder de zon der genade (Deut. 25:4, vgl. 1 Cor. 9:9), en de weduwen en de
vreemdelingen, de armen.
Dit alles in aanmerking nemende, mogen we veilig verband zoeken tusschen de
hoofdgedachte van het Paaschfeest (verlossing uit Egypte en verzoening door het
bloed van het Paaschlam) én de uitleiding van een gevangene, juist op het
Paaschfeest. Was niet de profetie - denk aan Jesaja, en aan Christus' eigen eerste
preek in Nazareth (Luc. 4:18, 19, Jes. 61:1, 2) - geen doorloopende verkondiging
van den messiaanschen ‘dag’, die Israël, zelf weer ‘gevangen’, en zijn gevangenen,
zou geven opening

7)

Nebe, a.w. 84, herinnert aan de historie, die ons verhaald wordt in 1 Sam. 14:24 v. Misschien
is daarin een zekere analogie te vinden: het volk verzoekt Saul, den blijden dag van Israëls
verlossing niet te bederven door Jonathan te straffen; maar in elk geval is dit dan maar een
zwakke analogie.
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der gevangenis? Aan de uitleiding uit Egypte, die exodus, knoopte zich steeds weer
toekomst-verwachting vast; het was trouwens alles maar één en dezelfde
geschiedenis, niet twee draden waren gesponnen, doch in den grond slechts één.
Op welke wijze de paasch-amnestie legalisatie kreeg, kan ons vrij koud laten. Dit
is ons de hoofdzaak, dat Israëls aanvankelijk geestelijk inzicht, daarna de ontaarding
daarvan in het ‘nationale besef’, en de onder den druk telkens herlevende
vrijheidsdrang, de gewoonte, toen zij eenmaal bestond, zette in het - nu wel valsche
- licht van den hardnekkigen vrijheidsdroom van dit trotsche volk.
Zoo'n vrijgelatene-van-Paschen werd vanzelf volksheld, feestnummer van het
joodsche chiliasme. Reeds dáárom zou Christus' vrijlating alle wenschdroomen van
de sanhedristen aangaande hem wreed verscheurd hebben. Die ééne man, die jaar
op jaar, juist op het Paaschfeest, de gevangenisdeur zich zag ontsloten, werd
symbool, ‘teeken en zegel’, sacrament (zeggen Joden) van de nog komende
‘verschooning’ van heel dat zuchtend volk. Symbool van Israëls toekomst, gelijk
ook exponent van zijn glorieus verleden. Die amnestie werd gesublimeerd tot
advents-gave eener algeheele doorbraak van het naar joodsche opvatting te wachten
messiaansche tijdperk: ‘straks komen ál Gods kinderen thuis, wat zal dat zalig zijn’.
Breng, Heer, ál uw gevang'nen weder (Ps. 126). Een lustig Paaschvuur van
verzoening-en-vrijheid verlichtte den vrijgelatene, vooral een ‘verzetsman’(!), het
pad tusschen gevangenis en tempel.
Op dit moment, nu het paaschprogramma aan de orde stelt het agendumpunt der
jaarlijksche amnestie, kwam dus het priesterlijk element even om den hoek gluren.
Het zou inlegkunde zijn, willekeurige verwringing der spaarzame gegevens, indien
wij stelden, dat het volk de Paasch-rea-lia in zijn bewustzijn langs rechte lijn verbond
aan deze ‘civiele’, soms politieke amnestie. Zóóveel moois ware meer, dan op de
rest van dit boek zou kloppen. Wát denkt trouwens elke andere massa op haar
feesten? Gedenkdagen zijn maar voor weinigen dagen-van-gedenken. In dit
opdringend gepeupel, dat met luid geblaat zijn levend paaschcadeau komt opeischen,
zien wij heusch geen optelsom van oprechte Paaschfeestgangers. Niet eens een
vergadering ervan: het is al laat op den middag van de wereld - over een paar uren
zijn ze allemaal opgehouden, ‘voor-
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8)

bijgegaan ter verschooning’ te wezen. Des te reëeler wordt hun verlating. Hun
vordering van den bekransten Paaschos, die nog net mag blijven léven, is wat rauw;
engelen vinden 't maar een knerpend geluid. Maar, of het vólk al weinig verstaat van Paschen en van heils amnestie, doet dát
ter zake? Het is maar de vraag, wat Christus er van verstaan heeft. Welke gedachten
bij Hém werden opgewekt, als Hij op het Paaschfeest een gevangene ziet vrijkomen.
Welnu, Hij die altijd uit de Schrift leeft, was de eenige adaequate
gedachtenis-stichter op dit Paschen. Het feit-van-den-dag zag Hij verbonden met
de volle vrijheidsverkondiging van het Oude Testament. Zijn eerste ambtelijke preek
ontsloot immers Jesaja 61:1, 2? Opening-der-gevangenis charisma van den
messiaanschen dag! Zou Hij zijn éérste préék vergeten, nu Hij aan 't éind tot zwijgen
is gedoemd? O neen - zijn preeken slaan ook weer naar binnen. De zuchten van
Jesaja, en van die andere der dichters van God, ze slaan alle bij Hem naar binnen.
Hij zweeg stil: maar Hij lúisterde, zwaar en diep. Hij ausculteerde aan het corpus
prophetarum. Voor zijn rijk besef kwam dat priesterlijke thema van verzoening in
amnestie niet maar even om den hoek gluren; Hij was hun allen al lang vóór geweest,
ook in het daarover en daaróm ‘in arbeid zijn’.
Wat die ménschen betreft is nog veel onduidelijk. Kwam Pilatus zélf op de gedachte,
te ‘profiteeren’ van de Paasch-usantie, en den Nazarener voor te dragen als
candidaat-voor-amnestie? Hij zat in de benauwdheid. En hád zich reeds verkocht.
Heeft hij de tamelijk lange pauze, - in den tijd van het vertoef bij Herodes - gebruikt,
om zijn houding te bepalen voor het geval, dat Herodes de zaak zou terugwijzen
naar Pilatus? En is daarbij de gedachte gerijpt, het ‘aanbod’ te doen van een
kastijding, waarna men verder content kon zijn? Is die voorslag al vast in Pilatus'
schema gecombineerd met die amnestie: nóg een pijl op den boog? De combinatie
ware vrij ongedwongen; misschien kon ze aanklagers bevredigen. Als Jezus eerst
publiek gekastijd werd, en daarna losgelaten, dan zou van een aureool als ‘volksheld’
toch ook weer weinig resten. Kon zóó niet vrijwel iedereen zijn zin krijgen,
scherpslijpers daargelaten?
Ja, ja, maar 't kan ook ánders geweest zijn. Was 't toch maar

8)

Zinspeling op het woord p-s-ch, pascha, verschoonend voorbijgaan (Exodus).
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een plotselinge inval, dat voorstel van déze candidatuur voor amnestie? Wij krijgen
den indruk, dat, midden onder de bedrijven van Pilatus' procedure, het volk in
drommen aan is komen zetten. Een deputatie soms, met het verzoek, de amnestie
9)
van den dag te verleenen? Sommigen van wie het verloop zich aldus voorstellen,
achten het mogelijk, dat van de zijde van die aanvragers, al of niet door een deputatie
zich meldende, de naam van Bar-Abbas genoemd is. Anderen gelooven, dat er
onder de menigte waren, die den Nazarener de kans wilden gunnen: degenen, die
10)
Hem als geliefd en wonderdadig profeet bleven eeren . Dan is het mogelijk, dat
Pilatus, ineens aan de gewoonte van amnestie herinnerd, op den inval gekomen
is, den Heere Christus als candidaat voor te dragen.
Hoe dit zij, er wórdt om den Paaschheld geroepen. En voor Christus ligt in het
zelfde moment heel de Schrift open. Hoevelen in die duizend-koppige menigte zetten
deze Paaschpetitie in verband met de amnestie, waarvoor Hij thans te strijden staat
voor God? Wat doet Hij anders dan vragen om amnestie...voor ons, bij God? En in
het zelfde uur hóórt hij dat woord, dien paaschklank, dien borgtochtsklank en Hij
weet - zij maken een mazzel van mijn dúren Koophandel bij God. En terwijl het
forum-beneden de amnestie een voetbal maakt om heen-en-weer te werpen, daar
moet Hij zelf voor de ‘waarheid’ (de realiteit) ook van deze ‘figuur’ (dit schaduwbeeld)
den dood in. God laat Hem betálen voor de werkelijke amnestie. Komt ze óns toe,
dan valt Hij bij God er buiten.
Hoe weinigen zullen de amnestie-van-Paschen met den priestercodex in verband
gaan zetten? En, - zelfs die weinigen zullen zich nog vergissen. 't Is de dag der
paradoxale ontmoeting van

9)

10)

Deze constructie der feiten berust op een zeer waarschijnlijke lezing van den tekst van Mark.
15:8. Onze Statenvertaling heeft daar staan: en de schare riep uit; maar men kan óók lezen:
en de schare kwam op (Canisiusvertaling: kwam opdagen). Deze lezing van den tekst geeft
dus de voorstelling, dat zich in eens het volk melden kwam.
Dat aan Bar-Abbas door de massa onmiddellijk en unaniem gedacht werd, wordt waarschijnlijk
geacht door Dr J.A.C. van Leeuwen, Het Evangelie naar Markus, Korte Verklaring van de
Heilige Schrift, Kampen, J.H. Kok, bl. 195. Evenwel dunkt ons daar geen genoegzame grond
voor, en uit de door ons - zie vorige noot - gevolgde lezing behoeft het niet te volgen. Wanneer
het waar zou zijn, dat al dadelijk duidelijk en positief om Bar-Abbas geroepen zou zijn, dan
was het toch niet noodig geweest, dat de volksleiders, gelijk we toch lezen, de schare
bewerkten, om toch vooral te kiezen tegen Jezus, en vóór Bar-Abbas. Vermoedelijk kwamen
sommigen de amnestie vragen, nog zonder een bepaalden candidaat op het oog te hebben,
wilden anderen Bar-Abbas voorstellen, en derden den Nazarener. -
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schijn en wezen, van figuur en werkelijkheid, van amnestie-als-schaduw en de
Amnestie als Realiteit van Gods Nieuwen Dag.
Stel eens, dat ‘Jezus’(!) was vrijgelaten geweest, op Paschen, dan ware Hij als
‘Christus’ onmogelijk geworden. Hij ware dan één van die vele personagies geweest
uit den beeldroman van de historie van Israëls bevrijdingsverwachting. Maar niet
de Eéne Vervuller van Gods Evangelie. Hij ware dan geweest één van die vele
menschen met een speldje op de borst: een V-teeken en een
medaille-van-herinnering. Maar niet die Eéne Hoogepriester, die roept: laat Mij niet
vrij, want anders blijft dat helsche diensthuis eeuwig vól. Hij moet de
Acte-van-Amnestie voor ons bij God voor prijs gaan koopen; wat zal hij dan anders
dan hinder hebben van een haastig gekrabbeld acte-tje-van-amnestie, als een gunst
voor zich ontvangen van een kwaden rechter, die hem onontvankelijk verklaarde
voor wat zijn záák betreft? Hij moet geen object zijn van ‘een’ amnestie, doch
verdienende oorzaak van ‘de’ Amnestie. Deze dag was 't einddoel geweest van alle
schaduwachtige wetten; hij légt den réchts-grondslag onder Israëls
vrijheidsbepalingen, ook die van de vrijstad(!) en van de amnestie, doch kan dit
werk alleen volbrengen, als Christus in den dood zich geeft, en zich de amnestie
radicaal ontzegt. Opening der gevangenis? Zeker, zeker voor de geboeiden
Abrahams. Maar niet voor Hem. Een Borg wordt áángesproken, óf genegeerd.
Dit is dan, Christus, Uw vergeten hoofdstuk: Uw priesterlijke bediening, uw eereambt
van nederdaling in de hel. Het wordt voorbij gezien. Gij staat heden op ‘den berg’,
van ‘koningen’ en ‘profeten’, en óók van alle ‘priesters’. Maar die over U recht
spreken, of voor U komen bedelen, ze hebben dien berg niet gezien - of anders
zagen ze op den top Kajáfas in de volle zon. Uw verzwegen hoofdstuk, God plaagt
u toch wel zeer, dat ieder aan ‘het’ punt voorbijgaat. Vandaag zal de priesterlijke
zón opgaan; maar de massa vraagt om een feestkaars - dat stáát zoo fijn. Ze wil
haar waxinelichtje-van-de-hoop vernieuwd zien: als dát nu óók nog uitgaat, dan is
toch alles weg? God geeft vandaag het ware Paasch-brood; maar Israël vecht om
een kruimeltje, dat de hónden - de heidenen! - ónder de tafel der kinderen lieten
liggen! De hoogepriesterlijke liefde vult haar vaten heden met wijn, maar Abrahams
kinderen roepen Pilatus - Caesar: och, bevochtig het uiterste van onze tong met
een droppel water! Zelfs de ‘besten’ onder deze massa, die in de verte nog iets zien
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van 't verband tusschen amnestie en 't échte Feest-van-Paschen, kunnen slechts
twee kanten uit:
indien zij aan de schriftuurlijke prediking trouw blijven, dan kúnnen zij hun Heiland
niet voordragen voor de gunst-van-den-dag; want alle priesterschap zou stranden
op de amnestie van Christus Jezus;
óf, indien zij, door de liefde voor ‘Jezus’ gedreven, voor Hem vragen de vrijlating
uit de banden, dan hebben ze ‘Jezus’ aan 't hart gedrukt, maar ‘Christus’ verspeeld.
Geen Vader drukt dan ooit hén aan het hart. Dan hebben ze onzen Publieken
Persoon ontbonden: want ‘Jezus’ wil van ‘Christus’ niet gescheiden zijn.
Het is zwaar, op dezen dag in de ‘liefde’ of de ‘caritas’ niet te struikelen. Wie roept:
laat Jezus los, maak Hem symbool van Israëls vrijheidsdag, die negeert Hem op
zijn priesterberg; hij doet - zooals Pilatus deed. En wie niet Hém voor de gunst komt
aanbevelen bij den rechter, die stemt straks vóór Bar-Abbas: valsche dilemma's en
slechte tweetallen zijn struikelblokken voor den geest: men tuimelt éér men binnen
komt: men stemt - maar in 't verkeerde stemlokaal, waar elk biljet vervalscht is. Wie
wordt er wijs uit dezen wir-war, zonder Schriften? De Heiland staat op een
verschrikkelijk tweetal straks: niet vóór stemmen beteekent tégen stemmen; en wél
vóór stemmen beteekent: Hem verloochenen...Ach ja, dit tweetal is ook door Pilatus
uitgevonden buiten het gezicht van wet en evangelie. We komen er niet uit, tenzij
Gods adem álle stembriefjes van de tafel blaast, en ons tot Hem doet zeggen:
Welzalig, dien Gij hebt verkoren...
Want wij komen er niet uit.

C. Maar nu tenslotte. - Waarom komen wij er niet uit? Hierom: we krijgen wel een
zwakke figuur te zien die aan Pascha, verschooning, vrijmaking herinnert, doch de
figuur staat opgesteld buiten de kerkzaal, en die haar straks aan Israëls volk in
handen stopt, is de oecumenische heiden - Pilatus, die niet hooren wil, ‘wat waarheid
is’. Er gaat 'n paaschkaarsje branden, maar ge moet er voor komen in het huis, dat
11)
vól ‘chamets’ is . En de heiden, die u daar te woord staat, laat u 't kaarsje zien, en
ge moogt nog kiezen ook - maar de heele zaak is gekoppeld aan de exlex-verklaring
van Jezus Christus. Het is het oecumenische forum, dat de grondwet van de
wereldregeering fundamenteel

11)

Vgl. bl. 323.
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vervalscht, en u dan uw ‘recht’ wel gunt - de schuldenaar, die al uw goederen er
doorgebracht heeft, en u dan aan een diner noodigt - hij zal wel betalen.
Nu wij dát ons realiseeren, is het de vraag niet meer, hoeveel de menschen
begrijpen van dien glimp van priesterlicht in de amnestie-usantie. Oók niet, hoeveel
de ‘liefde-voor-Jezus’ bij de schare verstond van geloof-in-Christus. Elke keus in
antwoord op Pilatus, in zijn kader, is een méde plaatsen van Christus buiten het
schema en het recht der goddelijke wet. Wie op Pilatus' voorslag ingaat, die mag
z'n roode potlood nemen om het witte vakje vóór den naam van ‘Jezus’ in te vullen,
maar - het vergeten hoofdstuk van Christus' priesterliefde komt nooit meer op zijn
plaats te staan. Stémmen op een exlex, en dit zoo láten, dat is ook zelf hem
on-ontvankelijk verklaren in het kader van het absolute recht. Het oecumenisch
forum reikte de stembriefjes uit op Goeden Vrijdag; en vandaag wordt er nóg druk
gestemd in de oecumenische verbanden. Ze zeggen: wát een zegen, als er veel
roode potlooden zijn gebruikt voor ‘Jezus van Nazareth’. God zegt: hebt gij Hem
laten staan in 't kader van...mijn Trinitarisch Pact - die monopleurisch opgelegde
Eéne Nood-verorde-ning? Dwaas - waarom laat ge u door Pilatus' oecumenisch
forum verleiden tot meedoen? Of iemand verder tegen, dan wel vóór ‘Jezus’ stemt,
of men Hem op een tweetal plaatst voor amnestie, dan wel Hem er af wil laten
voeren, - Hij zal van nu af aan zijn priesterdienst geheel alleen vervullen moeten.
De stemmers hebben Hem niet verstaan, al schreien ze zich straks de oogen blind
om ‘de tragedie’. Ook al zou men Hem ontboeien, ‘omdat het Paschen is’, en zeggen:
kijk, een schaduwbeeld der priesterlijke amnestie - het baat niet: Hij kan, zelfs niet
als schaduw, laat staan als vervulling van de schaduwen, zich ergens presenteeren
tenzij dan met papieren van het Trinitarisch Pact. Hij is de exlex, vóórdat Hij op het
12)
tweetal komt. De exlex voor de gansche wereld . Zelfs vóórdat Hij een priesterlijk
embleem kan worden, als vrijgelatene van Paschen. Wat zal die Priester buiten de
gezagswerking van de goddelijke openbaring ooit op aarde nog beginnen? In zijn
priesterambt is Hij in 't uiterste isolement. De smalle straat. Het slop.
Men komt hier nooit meer uit. Tenzij men zwijge, zooals Hij gezwegen heeft, om
slechts te spreken, als het Woord gehoord

12)

Zie hoofdstuk: Christus oecumenisch exlex.
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is, dat ons openbaring geeft der grondwet, die het Trinitarisch Pact beheerschte.
Gods Zoon als Exlex is van eigen rechte - en dát is 't abc van alle wijsheid én van
alle recht. Want in den ‘vrederaad’ is Hij bij Bondsstatuut gestéld tot Balling en
Verschovene van allen.

D. Dit alles moet ons verootmoedigen. Niet door die openbaring gewrochte ‘liefde’
en ‘sympathie’ kunnen voor Hem niets meer doen. Wie vóór ‘Jezus’ stemt, kiest
tégen ‘Christus’, hier. Wil iemand den Eenigen Priester - dien opper-donateur, doen
leven van een heidenfooi? En van zijn offerande oecumenisch zwijgen? 't Gebeurt
vandaag voor 't oecumenisch forum. Er zijn er duizenden, voor wie, om vrede te
houden, de échte priesterdienst van Christus het verzwegen hoofdstuk is.
Zegt iemand daar: dat zijn vrijzinnigen, maar wij zijn rechtzinnig? wij weten álles
van borgtocht en van zoenoffer; bij ons is het priesterschap geen vergeten hoofdstuk?
Maar is die man er wel zoo zéker van, dat bij rechtzinnigen de priester op zijn
plaatst komt? Waarom denken zooveel rechtzinnigen, dat ‘de ongeloovige wereld’
nu ja, wel intellectueele moeite heeft met zijn priesterschap (dat bloed, dat bloed!),
maar verder als profeet en ook als koning Hem wel mag? Dat iemand, die nog niet
kon zeggen: Pro Pontifice, wél roepen kan: Pro Rege: Christus, de H e e r ?
Maar meent gij dan, dat Christus als profeet en koning n i e t ons vleesch komt
kruisigen en begraven en ter helle toe vernederen? Dat Hij in die beide ambten niet
ons kruisigt, niet ons doodt?
Maar als gij déze tegenstelling maakt tusschen zijn ambten, dan rukt ook gij Hem
weer uiteen! Dan zijt gij gelijk aan Pilatus en kornuiten, die over den koning en den
profeet dachten te kúnnen spreken los van zijn priesterschap, alsof die ambten van
elkaar te scheiden vielen! Neen - in ál Zijn ambten is Hij val én opstanding, exlex
ván het vleesch, wet-gever van zichzelf! Dezelfde vernedering, die Christus als
priester ons oplegt, verbrijzelt ons óók in zijn profetische en in zijn koninklijke
werkzaamheden. Als Profeet moet Hij ons eerst ontdekt hebben aan de leugen, ons
leugenaars genoemd hebben, eer Hij één waarheidswoord aan ons, verdwaasden,
kwijt kan. Als Koning moet Hij ons naast slaven en rebellen zetten, eer Hij één
mirredruppel van zijn koningshand op ons laat vallen. Ook in ónze gedachten begaan
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we de grondfout, dat wij het voor ons vleesch vernederend element alléén maar
zien in Christus' priesterschap. In ál Zijn ambten komt Hij ons slechts door
vernedering verhoogen.
De Joden hebben Christus als profeet in verhoor genomen, en hem eerst ná het
verhoor als profeet tot exlex gemaakt.
13)
Herodes en Pilatus hebben Christus als koning in verhoor genomen, en hem
eerst ná dat verhoor als koning tot exlex gemaakt.
Maar deze gansche ‘vergadering van tyrannen’ - ze heeft Christus als priester
geen oogenblik in verhoor genomen, doch Hem maar dádelijk tot exlex gemaakt.
De Verhoorder, de Vervuller, de Voorbidder en Vóóruit-bidder van alle
priestergebeden was al buiten de wet gezet, toen, vlak in zijn nabijheid, de laatste
kinderen Abrahams hun póóverste bedelaarsgebed kwamen doen, door bij den
‘hond’ Pilatus te bedelen om een paaschbroodje voor één van Abrahams mismaakte
kinderen, Bar-Abbas, of Jezus, dat deed er tenslotte niet meer toe...
O Heere, hoe hebt Gij mij - want ik ben onder hen geweest - hoe hebt Gij mij
vernederd, toen Gij mijn oogen dáárvoor openbraakt. Ik heb mijn vernedering niet
gewild. En daarom heb ik den priester niet geacht, hoewel ik in mijn dwaasheid
meende, met den koning en den profeet nog wel gereed te zullen komen. Alsof een
misduid hoofdstuk niet tevens een ‘vergeten’ werd...
Bewaar mijn kerk, en ook mijzelf, voor deze ketterij-in-dengrond: dat ik meenen
zou, dat Christus als profeet en koning, als waarheidsverkondiger en leidsman van
mijn leven, mij minder of wat láter komt vernederen, dan Hij als priester doet. Eerst
wanneer de gansche Christus mij geheel verbrijzelt, eerst dán zal de gerichtshandel
van het vleesch tegen Hem door U in de te mooi genaamde ‘vierschaar’ der
conscientie zijn weersproken, tot het mij blijkt zóó dwaas te zijn als - wat Ezechiël
noemt (16:34): de omgekeerde wereld.
Doch voorts: de wereld wordt op dezen dag geoordeeld. Door Christus' priesterschap
te negeeren, en over de andere ambten druk te doen, heeft zij Hem als Messias uit
elkaar gerukt. Hier vallen Rome, Israël, Ezau, hier vallen állen onder het oordeel.
De wereld heeft Hem tot exlex gemaakt, eer Hij zou kunnen

13)

De christelijke kerk heeft in haar eersten tijd de beteekenis van Herodes voor het
lijdensevangelie blijkbaar hooger aangeslagen dan ze deed in later eeuw: Hand. 4:27.
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zeggen: ik ben het ware paaschlam, en laat mij mijn eerste preek eens overdoen,
14)
nu aan het eind, die eerste preek over de amnestie voor Gods gevangenen . Satan
grijnsde; Gods barmhartigheid, die Israëls gevangenissen opent, kon niet eens aan
het woord komen, toen Christus voor Pilatus stond, en priester wilde zijn. En Israël
wilde wel het diensthuis uit, en riep weer om zijn vrijgelatene, een blinkend
ornamentje in den vrijheidsboom van Paschen. Maar het had vooraf zijn eigen
15)
Losser in het diensthuis teruggeleid . Dit dwaze volk heeft de brandende vraag, of
Jezus Christus ‘een’ begunstigde dan wel ‘de’ auteur van Israëls vrijheidsbrieven
was, of wezen kon, besproken buiten 't schema van zijn eigen wetten, en buiten de
Schrift om. Toen was 't verongelukt. Bar-Abbas - nu als type - ook. Men heeft te laat
aan hem gedacht. En nooit meer goed over hem gedacht. Een volk-vanvleesch
stemt in de zaal der tyrannie; zijn vrijgelatenen worden alleen maar verplaatst in de
gevangenis; de leiders hebben daarvan den sleutel, dat is de kennis, weggenomen:
óók gevangenen.
Wie beeft er voor dit oordeel? Slechts hij, die de priesterlijke liefde hoort uit het
Evangelie.
En voor den Man van smarten de vernedering. Dat zijn priesterlijke liefde in het uur
der werving van Israëls vervulde priesterprivileges geen enkel wettig woord over
zijn priesterschap, noch over Israëls privileges spreken kon, dat is vernedering
geweest. Dit volk zegt ál maar: loutron (geef ons toch reinigingswater), maar het
zegt nooit meer: lutron (betaal voor ons den losprijs, Heere God!). Loutron:
Heiligmaking. Maar geen lutron (rechtvaardigmaking om niet). Het komt vandaag
wéér zoo te staan in oecumenische gezelschappen: eenheid in loutron, en geen
geharrewar over lutron! Is er wel iets veranderd?
Men heeft Hem uit elkaar getrokken: slechts in die smart vindt Hij zich zelf terug.
Zijn priesterhart lijdt zwaar; maar de profeet in Hem niet minder: o God, is dit het
resultaat van de eerste preek? Mag ik die menschen wasschen, met salpeter en
met Geest, maar niet met bloed? En de koning is ook vernederd: Bar-Abbas, die
rebel, geldt meer dan Hij: dié is nog niet buiten de wet gesteld. Zijn gevangenis is
nog een huis-van-ernst...- - -

14)
15)

Vgl. hierboven over ‘Goël’; zie registers.
Hoofdstuk XI van dit deel. Wat dien ‘vrijheidsboom’ betreft: de één heeft (vanwege de ‘sfeer’
in landen-van-mest-en-mist) een kerstboom-nietlichtjes, de ander (vanwege de ‘sfeer’ in bezet
gebied) een paasch-boommet-vrijheids-ornamentjes. Tout comme chez nous.
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O Christus, met de doornenkroon, - wij zien de doornen nú al om Uw slapen. Wij
zien, dat in de heele wereld geen leervorm is bedacht, om de priesterlijke storting
van Uw bloed ordinaarlijk op 't program te krijgen. Uw verzwegen hoofdstuk is slechts
buiten de wet van Kaïn, van Ezau, en Augustus, te bespreken.
Waaruit ken ik mijn ellendigheid?
Uit de wet van God.
Niet uit mijn eigen wetten?
Neen, want die zwijgen Hem dood; dat is mijn grootste ellende, et nemo percipit
16)
corde, niemand neemt het ter harte . Christus exlex, de borgtocht is door geen wet
van hier beneden ooit verklaard.
Dat men U zóó vergeten kan, Heiland, en dat Uw bloeduitgieting bij voorbaat is
gescheiden van Bar-Abbas' avondfeest, én van de wet van Mozes, en van het forum
dezer wereld, dat is vandaag Uw bitter brood geweest. Uw bloed stroomt uit; er is
geen wereldsch boek van recht, dat daarop letten leert. Dát doet de wet van Gód
alleen.
Dit noemt de Geest van Christus later: in de gestalte van een slaaf te zijn.
Goddank: Hij nam ze aan, deze gestalte (Filipp. 2:7). De slaaf is exlex, en
17)
anhypostatos: heelemaal geen rechts-persoon ; is hij zoo niet meer, dan heet hij
anders. Alzoo, dit heet dus slavernij. Dit is dus zijn ontlediging, die
ergernis-en-dwaasheid.
18)
19)
Pilatus heeft Mozes ontzien 's morgens vroeg. En ook nog tegen den middag .
Hij heeft de schaduwen ontzien. Maar voor het lichaam had hij zoo geen oog. Nu,
het is dan ook verschrikkelijk on-regelmatig in deze van wetten opgepropte wereld.
Fides quadrat intellectum. Geloof alléén quadreert ons intellect.
∗

16)
17)
18)
19)

Zinspeling (naar een bekende aria) op Jes. 57:1: Iustus perit, & non est qui recogitet in corde
(Vulg.) of: et nemo percipit corde.
Vgl. bl. 526, 533.
Bl. 336 v.
Bl. 575.
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Hoofdstuk XXIV
Christus op een tweetal
En zij hadden toen eenen welbekenden gevangene, genaamd Bar-Abbas.
Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welken wilt gij, dat ik
u zal loslaten: Bar-Abbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want
hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden.
Mattheus 27:16-18.
DE zonde valt steeds uit haar rol. Zij kan niet anders. Is zij niet zelf dwaasheid? De
lof der zotheid wordt in het spel der zonde immer weer bezongen.
Dit geldt wel allermeest voor het proces, dat de wereld tegen den Zoon geopend
heeft. In dat proces is de logica, zelfs die der zonde zelf (want ook de logica is
vóór-ingenomen) volkomen zoek. Dit rechtsgeding is meer dan een gruwel van
ongerechtigheid; het is óók de dwaasheid, en die ‘gekroond’.
In zooverre is hetgeen wij nu gaan zien, zoo iets als aanvulling op hetgeen gezegd
werd in het begin van het voorgaande hoofdstuk. Daar zeiden we, dat Satan zijn
juisten tijd wel kent, dat hij dien tijd ook wél gebruikt, en dat hij een horribelen stijl
te volgen weet in al zijn duistere werken. Oók in dit duisterst werk.
Dit houden wij vol. Omdat, gelijk gezegd werd, 't satanische zinnen en verzinnen
steeds weer gedwongen is, zich aan te passen bij het vaste bestek van God
geordend plan. De slooper van het paleis - of die het gaarne wezen wil - kan zich
nu eenmaal niet losmaken van het door den Bouwer gevolgd bestek.
Zoolang wij daarom in dit vertróebeld rechtsgeding letten op de structuur van het
aandeel dat de onzichtbare ‘overheden en machten’ daarin nemen, zoowel in de
goddelijke rechts- en genade-administratie als in de duivelsche
bediening-van-den-dood, valt er niets anders te ontdekken, dan een verbijsterende
logica, een recht ijzeren consequentie. Hier is systeem van dood en vloek, van
zegen en van leven.
Evenwel, hemel en hel slaan met hun onzichtbare machten

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

498
dwars door onze zichtbare wereld heen. En déze zienlijke wereld is bezet met een
‘krom geslacht’ van dwaze peuteraars, scharrelaars en sjacheraars en dribbelaars
om den stoel van God, en om den opgeverfden houten troon, waarop de vorst der
duisternis te pronken zit. In deze menschen nu zit heelemaal geen stijl.
Hun zonde reikt niet aan het satanische systeem; ze is een stuurloos drijven, en
dus een uit-den-koers-drijven, op de zwarte waters van den dood. Daarop zijn ze
gaan spelevaren. Zij hebben géén systeem in 't werk; ze hebben evenmin als wij
begrip voor het satanisch plannen in systeem. Waarom? Omdat zij God niet kennen.
Kenden zij Gód, - in het geloof! - dán zouden zij iets van Satans stijl in het geloof
verstaan, omdat, gelijk wij zeiden, Satan zich aansluit bij het werk-systeem van God,
zoover hij het kent of zich uit aanschouwing kan herinneren, en dagelijks er weer
tegen op botst. Maar God kennen zij niet; en Satan zelf verraadt hun zijn gedachten
niet. Hij ‘leert’ zijn jongeren niet ‘van den weg’, dien hij voornemens is te gaan. Komt
hij niet als een engel van het licht? Is zijn parousie geen ap-ousie, d.w.z. is zijn
verschijning geen verbérging? Neen, wie van Satan leeren moet, zal van hém zijn
wegen niet leeren; slechts in de school van God is er een psalm, die zegt:
Wie Hem nederig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leeren.

Zoo kan het zijn, dat de menschen, die in Satans hand gewillig werktuig zijn, niet
weten, dat door hun dwaas gedribbel heen zich een plan van hel én hemel saam
volstrekt. Zoo kan het zijn, dat zij voortdurend uit hun rol vallen; hun eigen
consequenties telkens weer verloochenen, en stuurloos heen en weer drijven, tot
een verraderlijke rukwind van tusschen die bergtoppen schiet - het einde.
Zoo ging het heden Pontius Pilatus.
Wij zagen, dat hij, door zijn voorslag: Christus te kastijden, en ‘dan maar’ lós te
laten, een exlex van Hem maakte.
Als van dit schrikkelijke kwaad Pilatus de consequentie had willen trekken, dan
zou Christus nooit op een tweetal hebben kunnen komen. En allerminst wel
met-Bar-Abbas.
Immers, de exlex moet exceptie blijven, gesteld al, dat men hem proclameeren
wil. Hij is immers buiten de wet geworpen,
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en prijs gegeven aan elks willekeur? De wét wil toch een regel zijn? Een vaste
cánon?
Zal 't vreemd gebaar van exlex-stelling zin hebben, en zal de zin er van hem, die
zóó doet, zelf duidelijk zijn, dan móet degene, die de daad bedrijft, háár
consequenties aandurven. En een der eerste consequenties is, dat de exlex - wie
het dan ook zij - in geen enkel opzicht met een ander, die niet exlex is verklaard,
op een tweetal is te plaatsen, alsof die beiden als wets- en wezens-gelijken rivalen
van elkander in één zelfde orde-kader konden zijn.
Doch Pilatus heeft een ‘tweetal’ aangedurfd. Twee candidaten: een exlex én een
door de wet gedetineerde. Het tweetal: Bar-Abbas óf Jezus, die genaamd wordt
Christus.
Was dit gebeurd vóórdat de Christus tot een exlex was geproclameerd, dan was
het, van Pilatus' kant althans gezien, zóó dwaas en ergerlijk niet geweest. Bar-Abbas
was tot nu toe niet geplaatst buiten de wet. Hij was juist naar de regelen van de wet
behandeld en gestraft. Was zijn rivaal, de Nazarener, nog niet buiten het recht
gesteld, dán zou dit tweetal, althans gesproken naar den mensch, nog eenigen zin
hebben gehad.
Maar Pilatus handelt anders. Wet en wetteloosheid gaan stuivertje wisselen: ens
et falsum convertuntur.
Bar-Abbas is naar Rome's wet gevonnist. Hij was een oproermaker; Johannes
noemt hem (volgens onze Statenvertaling) een moordenaar (18:40). Maar anderen
vertalen: roover. Over die vertaling straks. Hoe het zij: over dezen man heeft naar
de wet de overheid geoordeeld; de wet houdt hem gevangen; en áls hij vandaag
de gevangenispoort uitgaat, dan zal zelfs dat nog zijn overeenkomstig de wet.
Maar Jezus is exlex geworden; en - daarna komt Hij met Bar-Abbas op een tweetal.
Ten aanzien van het (overigens duistere) begrip der rechtspersoonlijkheid zijn het
dus twee ongelijken. En toch plaatst een rechter hen op ‘een tal’.
Wij deinzen niet terug voor de uitspraak, dat ook volgens Pilatus' eigen
rechtsnormen de naast-elkaar-stelling, de co-ordinatie, van Bar-Abbas en den
Nazarener, voor Bar-Abbas een vernedering was.
Te kras gesproken? We weten het: gewoonlijk zeggen wij: hoe wordt de Heiland
hier vernederd! Sommigen zouden, zélfs al zijn ze ‘voor zichzelf’ christen, toch in
zekere ‘sportiviteit’ (!), afgezien van de rest, en met behoud van eigen gevoelen
inzake
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‘het recht’, toch wel Bar-Abbas willen feliciteeren; die man ‘is uit den drek verhoogd’.
Er zijn ernstige uitleggers, die zich te buiten gaan aan dat onwaardig spel van
allegorie, dat sinds oude tijden Bar-Abbas heeft voorgesteld als een symbool van
‘den zondaar, die dank zij Christus' borgtochtelijk werk, in vrijheid wordt gesteld’.
Alsof Pilatus sléchte boekhouding iets met Gods ‘toe-rekening’ te maken had. De
allegorie loopt verder glad van stapel: Jezus gaat naar den dood, Bar-Abbas keert
naar het leven terug; zóó moeten wij allen Bar-Abbassen worden, door Jezus'
stervensgang aan den dood ontrukt.
Maar dat is toch wel in strijd met den bijbel.
Ten eerste: Bar-Abbas is niet door Christus als borg vrijgelaten. Tenminste hier
niet; verder weet God alleen, wat met dien man gebeurd is. Christus is hier
beklaagde, en treedt niet op als Rechter of als Paracleet bij den Vader. Als Hij dat
doet, dan hoort ge 't wel: denk aan dien ‘moordenaar’ aan 't kruis. Christus heeft bij
God tegen deze vrijlating-op-willekeur, en bij geval, en zonder rechts-keur zich
bekláágd. Als Hij straks Bar-Abbas weet uitgegaan in vrijheid, dan heeft Hij voor
zoover aan ons bekend voor dezen man bij God niet gepleit, noch voor hem zijn
bloed gegeven. En áls Hij 't heeft gedaan, dán deed Hij 't al voor den gevangene.
Misschien had Hij dan wel hem in de gevangenis terug-gebeden: tot zijn ‘paideusis’,
zijn onderrichting en loutering. Wij spreken nu natuurlijk over Bar-Abbas, gelijk hij
een publieke rechtsfiguur geworden is: voorts blijven verborgen dingen ‘voor den
Heere’. Neen, wij moeten wat Pilatus, tegen alle rechtsorde in, bestaan durft, maar
niet overdragen op de decreten van Gods welbehagen, dat den goddelooze
rechtvaardigt om Christus' wil. In toe-rekening.
Laat ons het omkeeren: op Pilatus' standpunt, en naar elke geschreven wet, is
het tweetal Bar-Abbas-Jezus, óók voor eerstgenoemde, een vernedering. Bar-Abbas
was geen exlex, Christus wél. Hier wordt een in principe al rechteloos verklaarde
naast een ander, die nog rechten heeft, geplaatst; nu zijn ze allebei vernederd. Het
grillige tweetal zou voor Bar-Abbas eerst dán zijn vernederend karakter verloren
hebben, indien Pilatus den voorslag, om Christus, hoewel onschuldig, te kastijden
en ‘dan maar’ los te laten, had teruggenomen en den rechtshandel weer van den
grond af had opgebouwd.
1)
Gelijk reeds is gezegd , hebben joodsche auteurs den, voor-

1)

Zie bl. 394, v.
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slag gedaan, het ‘proces van Jezus’ te herzien, en, zoo noodig, hem te ontdoen van
het odium, op Hem geladen. Indien zoo'n commissie-voor-rechtsherstel, stel, dat
zij aan het werk toog, haar werk wilde afronden, dan moest zij ook het proces van
Bar-Abbas herzien. Ook hij heeft in zekeren zin recht op eerherstel, ook met hem
is gespeeld. Ook hij zou hebben mogen weigeren, met een vogelvrijverklaarde op
een tweetal te staan.
Eerst als wij op deze dingen - nuchter, doch vaak vergeten - den nadruk leggen,
krijgen wij een inzicht in de verbijsterende logica, die uit den hemel de hel nog
dwingt. Dan eerst zien wij, hoe diep de Christus is vernederd. Hij, die als exlex in
de wereld staat, is nu voor iedereen een schande. Dit is het wat Jesaja zegt: geen
gedaante had Hij, en geen heerlijkheid; Hij was de onwaardigste onder de menschen.
Dit is de aanvang van zijn nederdalingter-helle: de Knecht des Heeren werd minder
dan de minste mensch, voor ieder een blamage. ‘Abel’ wordt een schande - zélfs
voor Kaïn; ja, dat is benauwende logica. Want het is zijn verberging: een exlex werd
en bleef de Zoon van God. De waanzin komt over de menschen. De keel van ieder,
die zichzelven kent, wordt dicht geknepen bij de gedachte, dat wij Bar-Abbas hadden
kúnnen zijn; dat wij met - Jezus op een tweetal hadden kunnen staan; en dat dan
wij, naar menschenrecht, hadden kúnnen zeggen: spaar mij die vernedering. Wie
over deze dingen in gelóófsgehoorzaamheid ging denken, die belijdt aan God, dat
de zonde de groote on-zin in de wereld is; dat zij de wereld onderst boven zet. Dus
ook ons zelf. Hoewel - helaas - zij nooit háár binnenst buiten keert. Die zegt tot God:
Vader, ze móeten mij kiezen boven Hém, help mij, Vader, aan zoo'n eere ga ik te
gronde. Bar-Abbas deelt zijn paaschbrood met mij, hij dringt het aan mij op en zegt:
tast toe, het is óók kost voor u. Maar ik eet mij den dood aan zijn gezuurde
paaschbrood, het is ‘chaméts’ (blz. 323); o Heere, geef mij 't manna, dat uit den
hemel daalde. Die deze dingen eenmaal heeft gezién, die vraagt zijn God, dat hij
dit dwaze, dit ‘al te menschelijke’ tweetal, van den grond af leere verfoeien. En dat
hij Christus moge zien als den Eéne, die alle vergelijking belacht, en die met niemand
te vergelijken is; Metgezel-van-God, óók in het orakels werpen als die van Jesaja
(Jes. 40:18; 44:7). De orakels tégen den waanzin van God-op-een-tweetal. Met
wien dan zult gij Hem vergelijken, dien Hij gelijk zij? spreekt de Heere.
In dit dood'lijk, giftig tweetal aanvaardde niettemin de Borg
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de consequentie der actueel-concrete vleeschwording. Die is in dézen infamen vorm
toch éven dwaas en ergerlijk, als het gánsche Evangelie. De ‘dwaasheid’ wordt niet
pas ‘gekroond’ als Bar-Abbas 's avonds de gevangenis uitgaat, onderwijl Christus
strompelt onder zijn kruis, maar de dwaasheid greep reeds naar haar kroon, toen
het tweetal werd geformuleerd: Jezus of Bar-Abbas. Wat dunkt u van dit ferme tal?
- deel de stembriefjes maar uit.
Naar onze meening valt hierop de nadruk.
Niet, dat de verdere bizonderheden geen beteekenis hebben. Maar ze komen
pas op hun plaats, als men eerst déze dingen aan de orde stelt.
Daarna pas spant Pilatus' figuur opnieuw de aandacht. Met zijn weifelend beleid
heeft die man door den uitweg te zoeken, dien wij hem thans zien inslaan, voor de
laatste maal getracht, zich te ontdoen van zijn gevangene. Maar nu heeft hij voor
góed zichzelf in 't zelfde oogenblik mét Hem gevangene gemaakt van deze Joden.
Hij kan niet meer terug.
Maar ook de persoon van Bar-Abbas komt nu op zijn plaats.
Wij weten niet veel zekers van hem. Misschien heeft hij een moord begaan; er
2)
wás een moord gepleegd ter gelegenheid van een oproer in de stad .

2)

Dat hij den moord eigenhandig pleegde, staat ook in Marcus 15:8 niet, evenmin in Matth.
27:16, Luc. 23:19, Joh. 18:40. Marcus zegt, dat hij erbij betrokken is geweest; niet ieder, die
bij een ‘rel’ gearresteerd wordt, heeft heel het program ook zelf in alle onderdeelen af helpen
werken. Beza, i.l.: seditionis socius...caedem fecerant (meervoud); meervoud gehandhaafd
tegen Vulgata (intusschen pluralis ook bij Canisius-vertaling), en Erasmus: quanvis repugnet
Frobeni editio. Beroep op handschriften. De ‘systasiasten’ hadden dus en bloc (op 't
Loofhuttenfeest? Pickl, 112, 49) een doodslag begaan; dat Barabbas het mes gehanteerd
heeft, hoeft niet te worden geconcludeerd. Dat hij ‘dia’, wegens dien moord gearresteerd was,
Lucas 23:19, kan gezegd worden, ook als hij er bij betrokken geweest is. Hij was ook ‘dia’
het oproer gearresteerd; maar dát stond zéker niet op zijn rekening alleen. En in Joh. 18:40
is de naam ‘lêistês’ juist in discussie, zie straks. Men zal zeggen: maar Petrus dan, in Hand.
3:14 (ϕον∊ός)? Wel hadden de ϕον∊ῖς van Hand. 7:52 een mès gebruikt? Zie Grotius, Ann.
in N.T., Basileae, 1732, 266: b over de Sikariërs: quia scilicet arma habebant publico injussu,
cf. Hand. 21:38. Wel was hij een berucht misdadiger, Matth. 27:16, episêmos’, insignis (Beza).
Tenslotte is ‘moord’ nog iets anders dan ‘doodslag’ en is het sikariër-zijn (Hand. 21:38) niet
bewezen. En de vertaling, die Pickl, a.w. 49, zoomaar dicteert (inzake Matth. 27:16): ‘Sie (die
Römer) hatten einen gefangnen Führer’ ἐπίσημος) is te tendentieus om te overtuigen. Ook
na de toelichting, S. 247. Moeten we soms Andronicus en Junias als Führer van de apostelen
gaan zien (Rom. 16:7)?? 'Ἐπίοημος blijkt adjectief hier.
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Sommigen meenen, dat bij voorbaat af te wijzen is de gedachte, dat Bar-Abbas een
rol gespeeld zou hebben in de telkens oplaaiende vijandschap der Joden tegen het
romeinsche volk; want, zeggen zij, het zou voor Pilatus bezwarend zijn geweest,
als hij iemand, die apert tegen Rome gestreden had, nu als candidaat voor vrijlating
presenteerde.
Dit schijnt ons geen stringente redeneering. Zoo héél streng kwijt Pilatus zich niet
van zijn plicht; en dan: hij is erg benauwd. Stond niet het feit, dat Jezus zelf was
aangeklaagd van staatsvijandige actie, daartegenover? De vergelijking van Jezus
(na deze beschuldiging) met Bar-Abbas maakt het juist waarschijnlijk, dat Bar-Abbas
3)
als rebel tegen het romeinsche gezag zal zijn gevonnist . Pilatus wil toch vóór alles
de Joden te vriend houden? Welnu, - de naast-elkaar-stelling van Jezus en
Bar-Abbas zou te gereeder aan den volkswensch tegemoet komen; den hongerigen
leeuw van het joodsche chauvinisme kon althans een lokspijs om den honger
voorloopig te stillen worden toegeworpen, juist als Bar-Abbas op een of andere
wijze betrokken was geweest in een anti-romeinsche beweging, gelijk zulks van
Jezus was gezegd.
Wél is o.i. door Marc. 15:8 bewezen, dat hij hoogstwaarschijnlijk bij ‘het verzet’
(tegen Rome) een rol speelde. De naam ‘lê(i)stês’ schijnt die hypothese te
4)
begunstigen . Maar men

3)
4)

Marcus: systasiasten: companions in insurrection (Westcott-Hort).
Toch zijn we ook met dit woord (Westcott-Hort: robber) voorzichtig. Josef Pickl, a.w., 108 ff.,
heeft uiterst suggestief, maar, vgl. noot 2, steeds voorzichtig te controleeren, breed over de
‘lesten’ gesproken, ook in verband met het proces; hij is vol van de ‘Lesten’, 22, 14, 26, 43,
40, 48, 56, 111, 145. En uit het hanteeren van dezen z.i. politieken technischen term
concludeert hij onverschrokken op een positie van Barabbas als den leider van de
vrijheidspartij, den commandant der knokploegen, der verzetsgroepen tegen het romeinsche
gezag, collega en ‘baas’ (‘boss’) der met Christus gekruiste ‘bandieten’, en aanvankelijk ook
zelf bestemd voor de kruisiging. Voorzichtiger is Edersheim, a.w. II, 577. Dat lijkt ons goed.
Lêistes (Leste) als constante partijnaam voor een verzetsgroep? Maar dán ware het wel zeer
bevreemdend, dat Christus zich van dien naam bedient in de gelijkenis van herder-huurling,
Joh. 10:1 v.; 10:1, 8; waren alle vóór Hem komenden van de knokploeg? En noemt hij ze in
één adem ‘dieven’, hoewel een zeloot onder zijn jongeren is? Als de Heiland bij de
tempelreiniging den Joden verwijt, dat men Gods bedehuis tot hol-van-lesten maakt, dan is
dat ongetwijfeld zinspeling op Jes. 56:7 (in Matth. 21:13); heeft Jesaja al aan het dilemma:
bovengrondsondergronds gedacht? En als de Christus daar tevens op Jer. 7:11 terugwijst,
heeft Jeremia dan een gelijk dilemma gesteld?, vgl. Marc. 11:17. - Rengstorf, in Kittel, Wtbch.
N.T., s.v., 266, waarschuwt terecht tegen tè vrijpostige conclusies inzake Luc. 10:30, 36, alsof
verwijzing speciaal naar zelotenpractijken bedoeld zou zijn. Het is waar, dat de rabbijnen het
grieksche woord ‘lêistes’ (leste) onvertaald als terminus technicus in hebreeuwsche transcriptie
hebben gekend (Rengstorf, a.w. 264/5). Maar de aanwending van den naam voor zeloten,
die, 265, van practijken als van Barabbas' consortium niet zich lieten typeeren, maakt weer
voorzichtig: ‘straatroover’ is niet identiek met ‘zeloot’; en ‘lesten’ kan, vgl. óns woord ‘geuzen’,
van scheldwoord een eerenaam geworden zijn. Maar dán is het gebruik, in boven gemelde
gevallen, nóg zwaarder te verstaan. Wij zullen niet den samenhang tusschen Barabbas en
de toenmalige verzetsbeweging ontkennen, doch tegenover Pickl's overigens voorname boek
toch waarschuwen tegen zijn neiging tot tendentieuze verwerking van gegevens.
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blijve voorzichtig. We mogen niet meer als zeker aanduiden, dan zeker is.
Trouwens, het is ook niet ‘noodig’. Zoodra immers Bar-Abbas achter de
gevangenispoort gesloten was, werd hij tóch (vanwege dat betrokken zijn in het
oproer) in de oogen van het volk in zekeren zin een held. Een ‘oproer’ was toch
revolutie tegen het romeinsch gezag? Ook naamloozen, die er in betrokken waren,
konden daarin hun haat koelen tegen Rome's verwenschte imperium. Wie haatte
de Romeinen niet? Een door Rome achter slot en grendel gezette zoon Abrahams
deed de onderworpenheid aan den lijve voelen. En de Paaschroes zal bij voorbaat
den man, die straks de gevangenis uitkomt, in den wierook van Israëls zelfaanbidding
zetten. Wie Bar-Abbas verder moge wezen, op dát moment wordt hij zéker tot
symbool. Symbool der vrijheid. Paasch-sym-bool. Symbool van exodus.
Daar komt iets bij. Hij heet: Bar-Abbas.
Letterlijk beteekent dat nu: zoon des vaders (of: des leeraars). Een gewone
familienaam? Maar ieder is toch zoon-van-zijn-vader? En ieder goed student toch
‘zoon’-van-zijn-leeraar (‘vader’)? Er is wel eenige grond voor 't vermoeden, dat die
‘abbas’, d.w.z. die vader, een rabbi is geweest; Bar-Abbas zou dan uit een
5)
rabbijnen-familie zijn gesproten . Rabbi's, volksleeraren, heeten officieel: vader.
Treft deze onderstelling de waarheid, dan is Bar-Abbas iemand van niet
onaanzienlijke afkomst. Dan is, bovendien, bij zijn inhechtenis-neming een bekende
rabbijnsche familie betrokken. Dan beteekent zijn geval dus niet maar een ordinaire
strafexercitie tegen een of anderen straatschender, maar dan wordt het te meer
waarschijnlijk, dat achter zijn verzet tegen Rome de rabbijnsche trots, de joodsche
theologie, de voorvaderlijke traditie te zoeken is. Wij denken hier weer aan Judas
Iskarioth, die ook aan de rabbijnen (en de ‘geldgierigen’, zie bl. 273 v.) hart en hand
gegeven

5)

Zie de vrij uitvoerige bespreking, ook van grammatische kwesties, bij L, de Dieu, a.w. 384.
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6)

had, en ook daarom zijn ongewapenden Rabbi niet meer verdragen kon . Ook al
zou Bar-Abbas om een reden, die met het joodsche nationaliteitsbesef niets te
maken had, gevangen zijn genomen, ook dan wordt vandaag, zoodra maar éven
zijn naam genoemd is als candidaat voor amnestie, deze rabbijnenzoon een
7)
volksheld: hij was trouwens ‘welbekend’ . Men behoeft maar even de
onbetrouwbaarheid van volkslogica en volksgunst zich in te denken, om zéker te
zijn - altháns op dit ééne punt.
Nu is het geen avontuur meer, als wij in dit tweetal ‘Bar-Abbas-Jezus’ een
tegenstelling zien uitgedrukt tusschen de válsche vrijheid, die Israël zocht, en de
wáre vrijheid, die Christus beloofde. Dacht iemand, dat Christus alleen door Judas
verraden is, en dat de dertig zilverlingen alleen tusschen hém en de priesters
heen-en-weer-geworpen waren? Wel neen; dit ware voor den Christus exlex te
8)
geringe schande. Toen Judas Hem verried, viel van zijn ‘twaalftal’ één er af . Eén
uit twaalf, - dat is ‘niet veel’, voor wie met procenten rekent. Het is alles voor wie
weet wat harmonie wil zeggen. 't Was érg. Maar heden overkomt Christus iets, dat
érger is. Zij zullen Hem állen verraden. Het protest van Judas tegen Jezus neemt
tastbare vormen aan in het tweetal Bar-Abbas-Jezus. Bar-Abbas' naam wordt nu
een leuze, een partijprogram. Hij wordt voor de volksfantasie snel gepromoveerd
tot drager der ‘joodsche gedachte’. En nú wint hij het onmiddellijk van
Jezus-van-Nazareth. Want Bar-Abbas bevecht de vrijheid op kórten termijn.
Jezus-van-Nazareth doet er lánger over, die reikt ál maar wissels uit op - de
toekomst, op mórgen. En morgen, - dat komt misschien nooit. Heden, terwijl ge
onze stem hoort, verkil uw hart niet, maar laat u registreeren. Bar-Abbas verlost
Israël uit de boeien van Rome, en dat is vrij wat nuchterder, dan het nazareensche
werk, dat telkens spreekt over vrijmaking uit de slavernij der zonde. Bar-Abbas, ook
al weet hij er zelf misschien niet van, wordt geannexeerd door den joodschen
vrijheidswaan, en láát zich annexeeren; hij zit nog in zijn cel, en een celbewoner
laat zich gemakkelijk kneden. Maar Jezus heeft altijd áfgestooten. Hem was het
nooit goed. Hij heeft de koningskroon rondweg geweigerd.
Bar-Abbas, dat is revolutie, Jezus, dat is evangelie; Bar-Abbas

6)
7)
8)

Zie deel I, registers op Judas, en II op priester-koning.
‘Episêmos’, zie noot 2.
Zie deel I, bl. 463 v., hfdst. XXIII.
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is vleeschelijk, Jezus is geestelijk; Bar-Abbas loopt in de lijn van Lamech-Kaïn,
Jezus in de lijn van Seth-Abel; Bar-Abbas wil veroveren, Jezus wil verdienen;
Bar-Abbas laat het zwaard niet roesten, Jezus geeft aan dát zwaard geen werk.
Bar-Abbas is een held, maar Jezus is een worm, waarop men wel trappen moet, al
loopt men nog zoo omzichtig: ecce homo, zou men van hém willen zeggen, - maar
van Bar-Abbas zegt men: wát een kérel!
Verscheidene handschriften geven Bar-Abbas den naam Jezus. Het is niet
uitgesloten, dat ook Bar-Abbas Jezus, of Josua geheeten heeft.
Is dit zoo geweest, dan zijn hier twee Josua's, twee Jezus-sen, op een tweetal
geplaatst: Josua-Bar-Abbas, en Josua van Nazareth. Dan was ook dit geen speling
van het lot, maar meer.
Twee Jezussen: - daar ligt het heele skandalon van de vleeschwording des
Woords. Deze is immers verberging van Gods majesteit achter de schamele
menschheid. In haar gaat de Logos schuil achter de bedekselen van de schande
onzer natuur. De Zoon Gods is genaamd Jezus, Josua.
Die naam Josua of Jezus, is zoo bizonder, omdat hij volstrekt niets bizonders is.
Duizenden droegen en dragen denzelfden naam. Er staan Josua's, d.w.z. Jezussen,
op de markt van elke groote stad, en van elk groezelig dorpje onder kramers en
veekoopers.
Maar juist die alledaagsche naam behóórde bij het vleeschgeworden Woord. Als
de Theanthroopos een naam had moeten ontvangen, die zijn wezen volkomen
uitdrukte, dan zou God uit geen enkel menschelijk namenregister een keus hebben
kunnen doen; zóó als Hij, is er niet één. Zulk een naam zou door niemand zijn
begrepen; hij ware geen handvat geweest, waaraan men God kon grijpen. Dus
móest het vleesch-geworden Woord een naam voeren, die zich aanpaste bij zijn
missie, en haar doel. Een naam, waaraan de menschen Hem kunnen grijpen, en
waarin de openbaring aangaande zijn persoon en werk klaarblijkelijk blijft. Christus'
openbaringsnaam moest alledaagsch zijn. Hij is in alles ons gelijk, uitgenomen de
zonde; dáárom draagt Hij geen aristocraten-naam, dien niemand verder in de wereld
voeren kon, doch een, dien óók de man van de straat kan dragen. Joodsche
9)
schrijvers pleegden voor den Messias blinkende uitzonderingsnamen te fantaseeren ,
maar Gód gaf Hem den alledaagschen

9)

Enkele joodsche fantasieën dachten den Messias volgende namen toe: Sjalôm (vrede);
Chadrakh (scherp en mild, nl. scherp tegen de volkeren der wereld, en mild tegen Israël);
Risjôn (de eerste); Jinnôn (omdat hij van eeuwigheid is of de dooden laat opstaan); Chanina
(‘genade’); Menachem ben Chisqijja (trooster, zoon van Hiskia); Chiwwará debê Rabbi (de
witte, d.w.z. de melaatsche, van het huis van den Rabbi, vergel. Jes. 53:4); Jahwe; Tsèmach
(spruite); Natrona of Netirutha (de wachter of wachtende); Menachem (trooster); Bar-Naphlê
(zoon der vervallene vgl. Amos 9:11); Nehora (licht); Anani (die met de wolken komt); Efraïm
(misschien uit Jer. 31:9 en 20 te verklaren); Menachem ben Ammiël (trooster, zoon van
Ammiël). Al zijn dit natuurlijk geen eigennamen, die de Joden aan den Messias toedachten,
zij zijn toch in zooverre typeerend, omdat zij heel ver afstaan van de bijbelse
openbaringsgedachte, volgens welke Jezus een alledaagschen naam draagt, wijl dit behoorde
bij zijn vernedering in haar consequenties. Zie voor deze namen zelf Strack-Billerbeck,
Kommentaar Matt. bl. 64-67.
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naam van Josua; even ‘gewoon’ als bij ons ‘Jan’ of ‘Piet’.
Toch was de keus van dezen naam op zaligheid en op oordeel gericht. Oók deze
naam is hier ámbtsnaam: de Heere redt. De rijke zin van dezen naam mocht ontgaan
zijn aan de aandacht der ontelbare Josua's, die de markt onveilig maakten, maar
in Jezus-van-Názareth wordt de in dezen naam verborgen profetie volkomen vervuld.
Men mag Hem ‘tésten’ op zijn naam. Die naam was openbaringsmiddel; ook deze
openbaring was wel niet adaequaat, maar toch wel zuiver. Wie geloofde, en met
den naam ‘Josua’ ‘wórstelde’, zou in Jezus van Nazareth vervulling vinden der
geopenbaarde waarheid, dat Jahwe behoudt.
En nu Pilatus' tweetal...
Heette ook Bar-Abbas Josua, en zéker zág ‘men’ hem zoo, dan krijgt de
naamgeving, zoowel van hém als van den Menschenzoon bizondere beteekenis.
Ze wordt dan pas voor Pilatus' stoel ontdekt. Die ééne naam Josua wordt nu in deze
beide ‘candidaten’ naar twee kanten uitgewerkt. Jezus van Nazareth verlost van de
zonde, en dit door recht. Maar Jezus-Bar-Abbas verlost (althans in een onvruchtbaar
pógen) van wereldlijke tirannie, en dit door overmacht, door oproer. Geen sprake
van een vragen naar ‘verdienste’ door ‘voldoening’ aan Gods recht.
Jezus-van-Nazareth verlost éérst forensisch, daarná pas dringt Hij met zijn
vernieuwende kracht in zijn verlosten op. Maar Bar-Abbas' ‘verlossing’ is enkel maar
pragmatisch; ze voltrekt zich naar de wet van 't vleesch.
Als nu vandaag die beide Jezussen op het ‘tweetal’ staan, dán is daarin de
verberging van het vleeschgeworden Woord volkomen geworden. Men kan den
waren Jezus slechts onderscheiden door geloof, en naar het Woord. Wee hem, die
niet ‘onderscheidt’ het lichaam des Heeren. Josua-Bar-Abbas én Josua-van-Nazareth
op een tweetal: maar nu staan zelfverlossing in ‘eigen
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kracht’ én ‘verlossing door genade’ op een tweetal; nu staan verlossing zónder
vernedering en verlossing in den weg van vernedering op een tweetal. Bar-Abbas
offert anderen, de Nazarener zichzelf. Revolutie bij den één, satisfactie bij den ander.
‘Náár’ ons hart de één, ergernis voor ons hart de ander.
Wien ze nu straks zullen kiezen?
Mensch, het doet er nu niet meer toe: de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Al stemmen ze ook vóór Hem, één voor één, ze hebben Hem toch verloochend. De
fout zit in het tal zelf.
Begin nu niet te schreien, wanneer de stemming in zijn nadeel uitvalt; het tweetal
zélf is zijn vervloeking.
Groet liever uw Borg, om den ‘arbeid’, dien Hij verdroeg. Stom en zwijgend liet
Hij dit tweetal passeeren. Dit was iets groots. Voor die joelende bende moge de
naam Josua-Jezus elken inhoud verlóren hebben, doch Jezus-van-Nazareth heeft
in zijn door God gedicteerden naam (Matth. 1:21) 't bevél van God vernomen; voor
Hem waren de letters van zijn naam, ook toen Hij op het tweetal stond, zoo zwaar
als elk ‘gewicht-van-heerlijkheid’. Hij heeft de beteekenis van zijn naam overwogen
in de tegenwoordigheid van Bar-Abbas en van zijn Vader; de karikatuur - Bar-Abbas
- heeft Hem niet aan zichzelf doen ontvallen.
Toen dacht Josua-van-Nazareth bij zichzelven: laat hen maar gaan; mijn roeping
is: de Josua te zijn. Laat hen een tweetal formeeren; láát hen geworden tot-hier-toe.
Zij hébben het geformuleerd. De Borg zag de zonde zich dienstbaar stellen aan
't vleesch tégen den Geest. Hij had meteen er alles van begrepen. 't Begin was zóó:
Jezus bóven Bar-Abbas: ik vind geen schuld in Hem. 't Vervolg was: Jezus náást
Bar-Abbas: zie daar een tweetal. 't Einde was: Jezus ónder Bar-Abbas: kruis Hem,
en geef Bar-Abbas hier. Hij had er alles van verstaan, en verwrikte niet van zijn
plaats. Zijn taak was nog altijd even simpel, als zijn duizendmaal vernoemde naam.
Want Hij had tevoren het drágen van zijn naam zóó zwaar gevonden als zijn zware
ambt.
Jezus op het tweetal.
Wie huivert niet bij de gedachte, dat hij zelf niet beter is dan Bar-Abbas? En dat
daarom óók zijn eigen vleesch zou stemmen tegen Christus? Wie huivert niet bij de
gedachte, dat hij nog altijd evenals Bar-Abbas, op de kieslijst van ‘het vleesch’ op
een twee-
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tal staat met God zelf? Wie dáárvoor oog krijgt, bidt: Heere, help mij, ik word
krankzinnig, tenzij Gij mij den zin ontdekt van Joh. 1: in den beginne was het Woord,
en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord is vleesch
geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, ook
toen Hij op het tweetal kwam, een heerlijkheid als des Eeniggeborenen vanwege
den Vader, vol van genade en waarheid.
Het tweetal van Pilatus: moriae encomium, de lof der zotheid.
Maar de afwijzing van dat tweetal in beide leden, en de toevlucht in Christus'
armen: de lof der Godheid.
Komt, engelen, zingt een lied Hem toe. Hij mag het wel niet hóóren nog vandaag,
maar zingt het zoo maar voor uzelf: bij wien dan zult gij Hem vergelijken, dien Hij
gelijk zij, zegt de Heere de Almachtige?
Maar, engelen, houdt uw gelaat nóg tegen Hem strak: God gaat Hem nu verlaten.
Hij hééft Hem al verlaten, toen dat sinistere tweetal opgesteld werd, zonder dat de
wolken scheurden, of de hemel brak, of de zon verduisterd werd. De Borg heeft ook
dien alledaagschen naam van marktjoden en van mij verdragen? Ik weet het zeker;
ook ik zou op dat stembriefje gestrand zijn.
Stil maar, zegt Hij nu tegen mij, dat is het juist; gij moet op mij niet ‘stemmen’,
ook niet om ten gerieve van Pilatus mij te laten optreden als tegen-instantie tegen
10)
het Sanhedrin . Ik en de Vader moeten uw naam kiezen in e-lectie, in souvereine
verkiézing-tot-zaligheid.
En daarom kan ik leven, zonder te vergaan. En daarom ga ik uit de gevangenis
van zonde en van Satan, door Hem, door Hem alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Bar-Abbas gaat de gevangenis wel uit, maar laat de gevangenis staan. Maar
Christus, afgevallen van het tweetal (!), gaat de hel nu in. Nochtans: ‘de kerker werd
Uw buit, o Heer; Gij zaagt Uw strijd bekronen met gaven, tot der menschen troost,
opdat zelfs 't wederhoorig kroost, altijd bij U zou wonen.’
Hij heeft de keuze der menschen verdragen, om de keuze Gods te rechtvaardigen
in zijn dood, in zijn volmaakt verderf. En zijn Geest heeft beloofd, den lof-der-zotheid
mij gróndig af te leeren. Ik ‘kies’ nooit meer. Er is voor mij gekozen. Die keus heeft
mij verkoren, om alleen voor haar te kiezen.
∗

10)

J. Pickl, a.w. 1935, 110.
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Hoofdstuk XXV
Christus, de paracleet, nog door een paraclete mishandeld
En als hij op den rechterstoel zat, zoo heeft zijne huisvrouw tot hem
gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want
ik heb heden veel geleden in den droom om zijnentwil.
Mattheüs 27:19.
JOB had kwade vrienden. Hij wiens geduld dat van Job in de schaduw stelt, had
een kwade vriendin. Dat bleek wel uit haar droomverhaal. Want de Zoon des
menschen is wel Gods waker. Maar zijn pad staat vol van droomers. Een droom is
er aan het begin, een droom ook aan het eind van zijn zijn op aarde.
De droom is er bij Jozef, den man van de vrouw, die Hem het leven inleidt; de
droom is er óók bij de vrouw van den man, die Hem het leven uitleidt. Als het kindje
Jezus nog in de kribbe gelegd móet worden, zegt de engel in den droom tot Jozef:
neem Hem aan, Hij zal rechtvaardig zijn. En als Hij bijna naar het kruis gevoerd
wordt, dan zegt de gouverneur van menschenzielen, God, in den droom, tot de
vrouw van Pilatus: laat Hem gaan, Hij is rechtvaardig. Zoo is de weg van Christus
tusschen droomen gevat. Het bewuste en het onbewuste leven, de dag en de nacht,
de wake en de droom - álles kan als openbaringsvoertuig in zijn dienst gezet zijn waar God maar wil. En het kan zeggen: heb toch alles te doen met dien
Rechtvaardige.
Vreemd intermezzo overigens, met dien droom van de vrouw van Pilatus. Midden
in het straatrumoer, en de nerveuze drukte van een proces, dat kláár moet komen,
komt een vrouwenstem interpelleeren. Slechts éven om den hoek gluurt ze; niet
eens laat ze zich zien; ze stuurt een bóde.
Toch is er iets bizonders met die vrouw. Haar boodschap valt midden onder het
aanzwellend rumoer, dat losbrak, toen dat twéétal was gesteld en doorgegeven:
Jezus van Nazareth, of Bar-
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Abbas. Men zal moeten kiezen. Van alle kanten worden de menschen bewerkt: elke
stem is er weer één. Geen geschikt moment voor een vrouw, die nóódig even de
attentie van haar man-in-functie wil hebben.
Juist in dit oogenblik echter wérkt die boodschap als een rém. Zij werpt een blok
voor het wiel van den wagen, die Pilatus meeneemt naar zijn ongeluk. Zij zegt hem:
handen áf van dien rechtvaardige. Wat ze van de business wéét? Wel, zij heeft
vannacht een heel benauwden droom gehad. Zij dróómde over ‘dien rechtvaardige’;
en die droom is haar voldoende aanleiding, om tot haar man te zeggen: houd de
handen thuis, raak hém-daar niet aan; ik ben zoo báng voor de gevolgen. Ze spreekt
Christus vóór: die rechtvaardige. Maar ze spreekt vóór Pilatus: man, brand je vingers
niet.
Die vrouw is sinds beroemd geworden. Oude overlevering noemt zelfs haar naam;
ze zou geheeten hebben: Claudia Procula, ook wel verkort tot Procla. We zullen ze
ook maar Claudia noemen, ook al beteekent dat geen erkenning van de
1)
betrouwbaarheid der overlevering; wij missen zekerheid. Nu dan, Claudia heeft op
duizenden indruk gemaakt. Zelfs is - hoewel lichtvaardig - beweerd, dat ze door de
grieksche kerk tot een heilige zou zijn verklaard; de 27e October zou dan op den
griekschen heiligen-kalender aan haar gewijd zijn. Anderen - b.v. het apocriefe
evangelie van Nicodemus - hebben gezegd, dat zij een proseliete is geworden van
het Christendom, en dat zij later onder de belijders van den Christus een bekende
2)
en eervolle plaats heeft ingenomen. Zóó sterk heeft ze met haar man de aandacht
3)
geboeid, dat zelfs een heele verhandeling over haar geschreven is ; ten onzent
heeft Frederik van Eeden over Pilatus en zijn vrouw geschreven; naar hij zelf zegt,
deed hij het in gelijken geest als

1)

2)
3)

De traditie is uiterst onzeker (Ambrosius, Hilarius, Chrysostomus, Origenes, Acta Pilati).
Volgens den een: bekeerd tot chr. geloof, volgens den ander: proseliete van het jodendom.
Naam om beurten Procla en Procula. Is wel eens geïdentificeerd met de Claudia uit 2 Tim.
4:21, de naam Claudia Procula schijnt op deze combinatie van hypothesen te rusten. - Ook
de bewering, dat de grieksch-katholieke kerk haar als heilige vereert (27 Oct.) wordt
weersproken: de officieele kalandariën van de grieksche kerk bevatten haar naam niet, Daniël,
Cod. Lit. Wel opgenomen in aethiopischen kalender, 25 (19) Juni. Calmet, Dict. Bibl., s.v.
Pilatus, Wetzer u. Welte, Kirchenlexicon, s.v. Pil.
Irenaeus, Adv. Haereses, Annotationes lib. IV, cp. 14 in: ed. F. Franc. Fev. Ardentii, Col.
Agrippinae, 1625, p. 332, over Pilatus' officieele rapporten aangaande Christus.
G.P. Kits van Heyningen, Claudia Procula.
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Anna Katharine Emmerich. Ook hij laat Claudia zich tot den Heere bekeeren, en
zelfs Hem optreden, om een verzoening tusschen Pilatus en diens vrouw te
4)
bewerken .
Het zal wel altijd moeilijk blijven tusschen fantasie en waarheid te schiften. Wij
zullen dan ook geen poging in die richting ondernemen. Verder gaan dan hetgeen
vaststaat, kunnen wij niet; dit weinige beperkt zich vrijwel tot de mededeeling, dat
Claudia den Joden niet ongezind was, en b.v. voor den bouw van scholen zich heeft
geïnteresseerd. Voorts blijve zij als persoon vrijelijk in het schemerduister staan,
5)
waarin de Geest haar gelaten heeft .
Want voor ons is het niet de vraag, wie Claudia is, noch ook, wát ze nu wel precies
6)
in den droom gezien heeft , en nog minder, wie nu ‘waardiger’ is bij God, die vrouw
7)
hier, dan wel haar man . De vraag is weer alleen maar, wat die droom van Claudia
moet in het verhaal van Christus' lijden. Wij hebben geen behoefte aan de kennis
van de finesses omtrent deze Claudia, maar des te meer aan die van de verhouding
tusschen haar droom en het lijden van den Man van Smarten.
Een eerste vraag is: of de droom van Claudia te ‘verklaren’ is langs de wegen der
natuur, dan wel een bovennatuurlijke, door God gewerkte droom is.
Sommigen willen Claudia's droom natuurlijker-wijze verklaren. Wie loochent de
aanwezigheid van bloot-natuurlijke factoren? Die zijn altijd ingeschakeld, zoowel
waar God werkt, als waar Hij den satan toestaat te werken. De profeet uit Nazareth
was algemeen bekend; de laatste dagen hadden veel van Hem doen

4)
5)

6)
7)

Frederik van Eeden, Uit Jezus' Oopenbaar Leeven, hfdst. 98, bl. 194, vgl. H. Padberg, S.J.:
Frederik van Eeden, 1925, bl. 220 (onjuiste litteratuuropgave aldaar).
Utrum autem & initium habeat conversionis ad Deum ex eo quod multa propter Iesum fuerat
passa per visum, Deus scit: tamen continetur etiam hoc in scripturis quibusdam non publicis.
Et vide, quia iustum appellavit in Iesum uxor Pilati, ne forte mysterium sit haec uxor haec uxor
Pilati ecclesiae ex gentibus; quae aliquando quidem regebatur a Pilato, nunc autem iam non
est sub eo propter fidem suam in Christi, - Origenis Adamantii operum p. sec. Parisiis, 1619,
In Matth. Tract., 125, b.
Zie over de voorstelling, die Gustave Doré over den inhoud van den droom geeft: Dr J.C. de
Moor, Genade voor Genade. Kampen, J.H. Kok. (Preek over Claudia).
Chrysostomus, τόμος δεότεϱος, Etonae, 1612, 531: ϰαὶ τίνος ἕνεϰεν οὐϰ αὐτὸς ὁϱᾷ; ἢ ὅτι
ἐϰείνη ἀξία ἦν μᾶλλον ἢ ὅτι εἰ αὐτὸς εἶδεν, οὐϰ ἂν ἐπιστεύϑη ὁμοίως, ἢ οὐδ' ἂν ἐξεῖπε. διὰ
τοῦτο οἰϰονομεῖται τὴν γυναῖϰα ἰδεῖν. Waarom lijdt ze in den droom? ἵνα ϰαὶ ἀπὸ τῆς
συμπαϑείας τῆς πϱὸς τὴν γυναῑϰα ὀϰνηϱότεϱος γένηται ὁ ἀνὴϱ πεϱὶ τὸν ϕόνον. Dit is toch
wel zoo iets als ‘te veel weten’.
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spreken. Hij had de verbeelding, niet het minst van vrouwen, sterk toegesproken.
Het allicht romantisch verkleurd verhaal van zijn intocht in Jeruzalem zal ook Claudia
niet onbekend gebleven zijn. Bovendien wist Pilatus (blijkens het voorgaande vers)
reeds sedert lang, dat tusschen de Joden en Christus een conflict lag, dat, nu ja,
8)
van de zijde der Joden uit ‘nijd’ te verklaren viel . Voeg daarbij, dat het proces reeds
vroeg in den morgen Pilatus voor den dag geroepen had, dat de geruchten
aangaande onrust, die ‘de zaak’ verwekt had, tot Pilatus' slaapkamer doorgedrongen
waren; denk aan het rumoer, het heen-en-weer-trekken van de bende tusschen
Pilatus' en Herodes' huis. Veel blijft overgelaten aan natuurlijke factoren. Die zijn
trouwens altijd in het spel. Want zodra, hetzij God, hetzij ook de duivel, inwerkt op
‘natuur’ en ‘mensch’, zijn die factoren in het spel, al beheerschen zij het niet.
Wanneer dan ook anderen meenen, dat zij den duivel voor dien droom
aansprakelijk moeten stellen, en hem ‘alleen’ dan lijkt ons dat een te gewaagde
onderneming.
Allereerst: de duivel is geen deus ex machina, met wiens naam het laatste woord
gesproken heeten mag. Hoogstens spreekt men met zijn naam een ‘vóórlaatste’
woord.
Bovendien vervalt mechanistische ‘verklaringswijze’ zoo licht in het zoeken naar
allegorieën, of parallellen, die onwezenlijk zijn.
Waarschuwende voorbeelden ontbreken niet.
Zoo is wel eens gezegd: zet Claudia naast Eva. Evenals de duivel in het paradijs
eerst tot de vrouw kwam, om door haar den dood in de wereld te brengen, zóó komt
nu de duivel het eerst tot een vrouw, om den dood van Christus te verhinderen.
Dat wil dus zeggen: om de verlossing in den weg te gaan staan, om het leven te
9)
verhinderen .
Een nieuw aspect dus: hier wordt de daad van Claudia alleen gezien van de
dónkere zijde: ze is dan een sta-in-den-weg, een verhindering, voor de verlossing,
die in Christus' dood gelegen was. Maar dat komt neer op een speculatie óver een
speculatie in den duisteren geest van Satan: Satan zou bang zijn geweest voor
Christus' dood, en wilde dezen verhinderen volgens deze zienswijze. Ze is zelfs
een keer in beeld gebracht: de reproductie

8)
9)

Marc. 15:10: ϕϑόνος, envy; Beza in N.T., i.l. invidia. ‘Dia’ c. acc.: ze wilden aan den nijd
voldoen.
Vgl. noot 8 op bl. 525.
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is door ons ontleend aan de bijdrage van Dr Jolande Jacobi (Zürich) in het werk:
10)
Satan (uitgeverij Foreholte, Voorhout):

De droom van de vrouw van Pilatus, Claudia Procla. - Deze scène is slechts zeer zelden
afgebeeld. Satan zou de verlossing van het menselijk geslacht dat hij haat, willen beletten.
De vrouw van Pilatus laat haar man zeggen dat zij deze nacht een droom heeft gehad, die
haar zeer verontrust heeft: Sedente autem illo (sc. Pilato) pro tribunali, misit ad eum uxor
ejus, dicens: Nihil tibi et justo illi; multa enim passa sum hodie per visum propter eum (Matt.
27, 19). Uit de Hortus Deliciarum van de kloosterzuster Herrad van Landsberg, einde van
de 12e eeuw. Nieuwe uitgave door Keller-Straub, Straatsburg, 1879. Pl. XXXVII.

Hoe willekeurig evenwel dit alles is behoeft geen breed betoog: de droom zou
dan van den duivel zijn, maar de boodschap van God, althans van een tegen Satan
in werkende macht. Een vreemde rolverdeeling: Satan 's nachts, de Geest 's daags
aan 't werk.
Geen wonder, dat ánderen weer een anderen kant uit gaan. In de voorspraak
van deze vróuw zou een soort van compensatie te zien zijn voor hetgeen de vróuw
in het paradijs bedórven heeft. Want, zoo redeneert men, in het paradijs heeft een
vróuw tegen-

10)

Dit boek is een vertaling van het deel ‘Satan’, uitg. in 1948 door Les études Carmélitaines bij
Desclée de Brouwer. Vertaald door Paul van Banesse, P. Leopold, J.L.J.M. Linsen, J.J.
Dijkhuis, Psych. Drs., M.J.L. van Nierop. Medewerkers zijn: Germain Bazin, Albert Béguin,
Suzanne Bresard, Emile Brouette, P. Bruno de Jésus-Marie, Mgr F.M. Catherinet, Maryse
Choisy, P. Pierre Debongnie, Dr Françoise Dolto, Albert Frank-Duquesne, P. Joseph
Henninger, Dr Jolande Jacobi, Dom Laurentius Kilger, P. André Lefèvre, Paul Lenz-Médoc,
Marcel Lépée, Prof. Jean Lhermitte, P. Lucien-Marie de Saint-Joseph, Jacques Madaule,
Dom Alois Mager †, Claude-Edmonde Magny, Henri-Irénée Marrou, Louis Massignon,
FranÇois-Xavier Maquart †, P. Pierre de Menasce, Pierre Messiaen, P. Philippe de la Trinité,
Henri-Charles Puech, Joseph de Tonquédec, Auguste Valensin, Roland Villeneuve, Dr Jean
Vinchon, Paulus Zumthor. De reproductie aldaar op bl. 462.
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over den eersten Adam kwáde getuigenis gegeven, maar in het uur van den tweeden
Adam geeft wederom een vróuw goede getuigenis: zij teekent protest aan tegen al
die booze woorden van al die slechte mannen: en is ook daarin weer de eerste.
Hier hokt wat. Moet men zoo mechanistisch den duivel aansprakelijk stellen voor
wat men niet zoo dadelijk begrijpen kan? Alsof daarmee de zaak beslist is? Ook de
duivel is gebonden aan de machten, in het natuurlijk leven door God geactiveerd.
Het is altijd gevaarlijk, Satan als - we blijven ernstig - Gods-toejager ten tooneele
te voeren, zoodra wij, al of niet in den ban van para-psychologen-wijsheid, voor een
muur-van-mysterie staan, niet in de laatste plaats op het terrein van droom en
droom-verklaring. De antieke schrijvers (Origenes, Hieronymus) spreken - waar
Claudia zelf van haar ‘zien’ gewaagt - niet zonder voorliefde van een ‘visus’, een
11)
gezicht, een ‘revelatio’, openbaring . Maar het maakt nog al verschil, of God iets
laat zien in een transcendente acte van werkelijke openbaring, dan wel of een
droomer zelf zegt: ik zag dit of dat. We zeggen dit alles, niet om de actie van God
of Satan uit te sluiten - waar zijn ze trouwens, elk naar eigen wijze en werktrant,
werkelijk uit te sluiten? - maar wel om te waarschuwen: vergeet de natuurlijke
werkingen niet, en wees zuinig op uw theologen-termen: gezicht, openbaring, e.a.
Nog een derde meening schrijft den droom van Claudia aan een directe werking
juist van God toe. Deze opinie rekent dus den droom van Claudia tot de
12)
openbaringsdroomen , ‘een waarschuwing Gods aan Pilatus’.
Wie zóó spreken, meenen dan, dat God op die vrouwenziel in een eigen positieve
acte, door 't spreken van een ‘parool’, heeft ingewerkt, teneinde Pilatus te
waarschuwen, althans, teneinde mede langs dezen weg, op Christus' lijden in te
grijpen.
Moeten wij nu kiézen uit onderscheiden meeningen?
Dat schijnt ons overbodig. Zou de ééne opinie de andere in de kern-vraag wel
moeten buitensluiten? Is niet in alle wereldhistorie, is niet ook in het proces van
Christus, een samentreffen van drieërlei werking: een goddelijke, een duivelsche,
en de als substraat fungeerende ‘natuurlijke’ (zooals dit meestal vrij onduidelijk
pleegt te heeten)? Waarom zou dan hiér, nu het over dien dróóm gaat, het ééne
van het andere moeten gescheiden

11)
12)

Vgl. Thomas Aquinas, Catena Aurea, aangehaald in noot 18 op bl. 525.
Grosheide, Komm. Matth. bl. 344.
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zijn? God pleegt zich te bedienen van door Hem zelf geschapen en steeds in eigen
‘oeconomie’ geleide en gestuwde natuurlijke factoren; maar juist daarom is het altijd
waar, dat niet deze zijn werk verklaren, doch, omgekeerd: dat ze uit zijn plan
verklaard wórden. Hij maakt de natuurlijke dingen naar zijn plannen, die Hij heeft;
‘God has a plan, you have a part.’ En de Satan? Och, maar die is er immers - schoon
nimmer buiten de grenzen van Gods actieve permissie - dadelijk overal bij, om
hetgeen God ten goede keert, ten kwade te wenden, zoover het mogelijk is of hem
schijnt? De droom van Pilatus' vrouw is niet alleen in den hemel voorgenomen, en
evenmin als een anhypostaton, een leeg en ijdel en niet meetellend ding, alleen
langs psychische wegen opgekomen; hij is óók in de hel geregistreerd. En nog weer
anders in den hemel. Wie hier de verscheiden opinies uit elkaar zou willen houden,
zou heel de leer van Gods voorzienigheid, en van de wijze van zijn regeering, en
daarmee een centraal hoofdstuk van dogma en dogmatiek, anders moeten opzetten
dan de belijdenis der kerk tot nu toe heeft gedaan.
Blijf waar ge altijd staat: onttrek dit intermezzo - zoo lijkt het tenminste - niet aan
het operatieterrein van den van zijn wellusten nimmer abstraheerbaren ‘Booze’;
maar weiger eveneens een voorstelling, die dezen merkwaardigen droom zoo maar
in het verhaal laat ploffen als een incidenteel
13)
mirakel-in-den-vorm-eener-doodgewone-nachtmerrie , waaraan alle natuurlijkheid
vreemd zou zijn; en vooral: wij mogen dit ‘incident’ geen oogenblik plaatsen buiten
heel het samenstel van Gods bepaalden raad en voorzienigheid. Dat is altijd ‘gewoon’
en óók altijd ‘buitengewoon’, in den zin van: van boven af, van buiten af gewoon.
Claudia kan dan ook op haar en óns ‘gewone’ niveau blijven staan; daar staat zij
met alle andere menschen. Die droom van haar is voor haar léven niet typeerend,
maar evenmin het tegendeel. Een proseliete wordt ze er niet door; eenige
geestesadel kan er niet uit bewezen worden. Een goddelijke voorkeur voor haar
nog minder. Zoo men 't unieke droom-gegeven verklaren wil,

13)

Vgl. Dr Jolande Jacobi a.w. 453-463; de aan het artikel van deze assistente van C.G. Jung
(!) ontleende reproductie op bl. 514, is opgenomen in een beschouwing over ‘de demonen
van de droom’ (speciaal nachtmerries). Voorzichtig sprekende (over haar eigen
onvoorzichtigheid?) merkt de redactie op, dat het door Jung's assistente ingenomen standpunt
‘natuurlijk alleen dat van de medico-psychologische observatie’ is, p. 453. Maar de kwestie
ligt natuurlijk onder het bereik niet van de observanten (die trouwens nooit ‘voraussetzungslos’
zijn), doch van uit de Schrift te winnen principieel inzicht.
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en uitwerken in bepaalde richting, dan pleit het eerder vóór hen, die Claudia bijgeloof
verwijten, dan voor hen, die haar om haar geloof zouden willen prijzen. ‘Geloof’
neemt het Woord aan. Geen los parool, ook geen parool-van-wonderlijke
wegen-van-apport. Geloof is een kwestie van rapport met God, niet maar van apport
vánwege God. We zullen straks zien, dat Claudia's droom, waarmee Gód toch zijn
wijze en heilige bedoeling had, door haar aanstonds is uitgelegd en gebruikt op een
manier, die met het vlakste egoïsme en met een daaruit getrokken ‘toepassing’,
bestaanbaar is. Wij zeggen niet, dat egoïsme in het spel is, wél, dat het er mee
bestaanbaar is.
En Satan? Redeneer over hem niet te glad. Er zou een zekere ‘triumf’ voor de
hel in liggen, indien Christus in de wereld vrijgelaten werd, louter uit bijgeloof (vrees
voor een droom)? Of uit utiliteits-overwegingen (benauwdheid voor de kwade
gevolgen van een veroordeeling van een onschuldige)? Wie loochent dit? Ware
Christus vrijgelaten, ten gerieve van de angstgevoelens van Claudia, als een
14)
‘rechtvaardige’ , wiens dood door ‘God-of-goden’ - niet door Hem zelf - ‘wel eens’
gewroken zou kunnen worden, dan is Hij daarin niet als Messias erkend. Zijn vrijlating
louter op advies van Claudia zou, nu Hij eenmaal als exlex was uitgeroepen, Hem
het odium niet hebben afgenomen. We denken hier onwillekeurig aan die slavin in
Philippi (Hand. 16:13-20) die eens in een zonderlinge reclame aan de gezanten van
Christus een eere-diploma uitreikte: ze kondigde hen aan als dragers van blijde
boodschap, verkondigers van een góeden Naam. Ook daarin snoof Paulus de lucht
van Satan. Wel kwam óók háár getuigenis tenslotte hierop neer: vergrijp u niet aan
Jezus Christus, want ik heb in mijn droomen (ze had een ‘waarzeggenden geest’)
veel te doen met dien rechtvaardige. Niettemin onderkent Paulus in haar hysterisch
roepen een satanische werking: indien Christus op gezag van deze vrouw in Philippi
recht van vrije passage krijgt, dan komt Hij Philippi binnen, niet in zijn qualiteit van
den éénigen Messias, die alle ‘godenzonen’ van grieksche fantasie verbant, en alle
liturgen van Philippi gevangen neemt, doch als één-onder-zooveel-anderen. Zoo
zou ook Jezus, als Hij door Claudia uit handen van Pilatus was vrijge-

14)

Deze qualificatie van Jezus als rechtvaardige, moet natuurlijk niet te zwaar worden
aangeslagen. Ze reikt niet verder, dan de bewering, dat Hij niet zoo slecht is als de aanklagers
zeggen. Strack-Billerbeck, op Mt. bl. 1032, geeft een analogie.
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vochten, in Jeruzalem wel vrije passage gekregen hebben, maar niettemin ware Hij
voor altijd onttroond. Claudia kán, zoolang zij aldús pleit, het evangelie slechts kwade
diensten bewijzen...
Zeg nu maar niet, hóe, maar ontken evenmin, dát Satan hier achter zit. Hoeveel
weten wij van zijn duister bedrijf? Is niet élke ‘opvatting’ van de beteekenis en de
plaats van den Nazarener, welke Hem onrecht doet, den Satan welgevallig? Ook
hier is de werking van den Booze aanwezig; trouwens, waarop legt hij géén beslag?
Welke voor Gods ‘uitzendingen’ gekozen ‘golf’ wil hij niet storen? Of waar tracht hij
de luidsprekers niet te bederven?
Maar, bóven ‘eigen vleesch’ (de concrete natuur en Satan) staat toch God. Hij
heeft als Eerste-Laatste op Christus' proces ingegrepen, naar eigen bedoeling. Al
spreken wij liever niet van een directen en eigenlijken ‘openbaringsdroom’, aan een
heidin ‘geschonken’, toch wérkt God wel in en door zulke droomen. Hij zéndt ook
zulk een droom. Gelijk Hij ‘energieën van dwaling’ zéndt (2 Thess. 2:11). We noemen
slechts de namen van Achimelech, Farao, Nebukadnezar: door, of ook naar
aanleiding ván droomen deed Hij meer dan eens den heidenen
reportage-vanwaarheden toekomen, ‘parolen’, ook daar waar geen geregelde
‘Woord’-dienst is. Ook Claudia is in de rij van Gods onbezoldigde reportage-organen
opgenomen: niets bij geval.
Gods gedachten zijn daarbij zóó wonderlijk verweven én simultaan, dat niemand
ze mag abstraheeren van elkander.
Dat Hij Pilatus heeft willen waarschuwen, en dit in diens eigen taal, dat is één
element. ‘Onbetuigd laat Hij zich niet’ (Hand. 14:17). Zijn bedoeling moge daarin
niet ópgaan, we mogen dit element toch niet verwaarloozen. Was er nog wel veel,
dat Pilatus remmen kon? Eigenlijk was hij al verkocht aan de Joden. Gaat hij voor
een droom opzij? Hij heeft wel gezegd: wat is waarheid?; maar - wie aan het geloof
ontzonken is, capituleert soms gauw voor 't bijgeloof. Voor hoeveel mannen is de
emotievolle stem eener vrouw de aandacht dwingend? Cherchez la femme; waarom
bij Pilatus niet? Waren de Joden niet zoo elléndig lastig geweest, de Heiland wáre
vrijgelaten; een vrouwenstem kan soms een fatum wénden. De droom van Pilatus'
vrouw, voorzoover zelve uit ‘natuur’ niet ‘ontvangen’, dan toch wel ‘gebóren’, móet
oppelleeren op den mán; ook dat zijn gangen-van-natuur, en in die gangen
waarschuwt God den rechter, die zijn naam voortaan niet meer in vergetelheid zal
kunnen laten onderduiken.
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Heeft God niet ook Saul gewaarschuwd, in de taal van zijn eigen keuze, in den nacht
van Endor? Zal God niet aan den avond van denzelfden dag graven openscheuren,
waaruit ‘getuigen’ rijzen, die in Jeruzalem aan velen verschijnen moeten? Getuigen
van het uiterst belang, dat de wereld heeft bij den eenigen Naam, die onder den
hemel tot zaligheid gegeven is? Wat is op zóóveel wonderteekenen, die de onzienlijke
kreatuur in beweging zetten, nu extra-wonderbaarlijks, óf toevalligs, aan dien éénen
droom? Schrijdt niet in de eerste etmalen van en na Pilatus' rechtspraak het wonder
langs de onbenoemde wegen? Oók door die vrouw, en door haar droom, heeft de
Rechter van dezen rechter het verantwoordelijkheidsbesef sterk geprikkeld. Een
droom geeft nimmer dispensatie van verantwoordelijkheid. Zoodra de droom voorbij
is, komt de vraag: wat wil hij zeggen, wat is zijn exegese? En dán moet ieder weer
op eigen wieken drijven, en zoeken naar den uitleg; de ‘parolen’ dringen naar het
‘Woord’; en de gedachten uit veler harten worden openbaar (Luc. 2:35) en niet het
minst in den dag, waarin het zwaard moet gaan door Maria's ziel, omdat haar Zoon
gesteld is tot een teeken, dat weersproken worden zal (Luc. 2:34, 35). De droom
heft de verantwoordelijkheid niet op, maar prikkelt ze juist, door de noodzaak van
het vragen-van-den-uitleg. Vraag dát Herodes maar eens, Pontius Pilatus! Zijn
rapport ligt nog hier naast u op de tafel. Aan het bewustzijn geeft de droom een
nieuwe taak; een taak, waarvan datzelfde waakbewustzijn zich vóór den droom
vaak wou ontdoen, waaraan het is voorbij gegaan. Droom lijkt op masjaal!
Wij danken voor dien droom; want hij is oorzaak, dat eenmaal in den jongsten
dag, als onze Aangeklaagde Rechter is geworden, óók van Pilatus, deze laatste
niet kan zeggen: ik heb het niet geweten, of: gij hebt mij in mijn taal niet laten
toespreken. Claudia hoe dan ook, zet een streep onder dat catechismuswoord van
ons: onschuldig onder den wereldlijken rechter veroordeeld. Het schisma in de
heidenwereld neemt een begin - de eerste familie is er, die verdeeld is om den
Christus. Barabbas fuifde 's avonds; over Pilatus' woonkamer lag een beklémming.
Maar ons geloofsvooroordeel weigert, hier een punt te zetten. Elke bizonderheid in
het lijdens-evangelie moet haar bepaalde beteekenis hebben voor Christus zélf. Op
Hém werkt alles in; elk nieuw evenement jaagt dieper Hem den afgrond in. Dit is
zijn uur, en ook de macht der duisternis; en pauzes geeft vandaag God niet.
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In heel 't proces doet die vrouw, die een hand uitsteekt om Hem te ‘redden’ het
‘nobelste’ gebaar binnen den kring van haar geestelijke verwanten. Maar zélfs dat
‘nóbelste’ gebaar heeft Christus verloochend, gehoond, miskend, Hem énkel kwaad
gedaan. Zij was zijn advocate, paraclete. En tóch...
Daar is die ‘toepassing’, die zij maakt op den droom: heb toch niets te doen met
dien rechtvaardige. Hoort gij het? In het zelfde uur, waarin alle engelen en duivelen,
waarin God zelf, en Christus' eigen Geest, de gánsche wereld bezwéren: heb toch
alles te doen met Christus Jezus, daar spreekt de eenige stem, die nog ‘een góed
woord’ voor Hem over heeft: heb toch niets met hém te doen; laat hem toch los;
ontdoe u van molest. Doet dat niet pijn? Kwam dit woord nu maar uit schorre kelen
van verhitte Joden; of was het maar conclusie van fijne diplomaten-redenen van
Rome's zaakgelastigden, het zou zóó ‘erg’ niet zijn. Maar het komt uit den mond
van iemand, die hoe dan ook, is opgetrokken geweest tot daar, waar ‘stemmen’
klinken, en dit niet zonder werking Gods. Zooeven zong in Christus' binnenste zijn
15)
eigen tekst: ik móet aan het kruis verhoogd zijn; want ik ga heel de wereld aan;
állen hebben met mij álles te doen. Maar hier is een boodschap van een ongeroepen
‘paraclete’: heb met dien man toch niets te doen. Is dat geen vernedering? Ook
geen negatie? Eerst van Pilatus, nu van zijn vrouw?
Het ‘nobele gebaar’ van Claudia kan ‘'t Licht der wereld’ enkel maar beschadigen.
Zij zegt op háár manier, wat later Gamaliël zal spreken in den Raad der Joden: laat
het nazareensche geval toch maar betijen; ge kondt uw vingers wel eens branden.
Maar móet men niet de vingers aan Hem branden? Kwam Hij dan niet’ om vuur op
aard te werpen? Maar Claudia zegt: blijf uit de buurt. Hier wordt de Heiland wederom
geïsoleerd, beleedigd. Zij protesteert tegen haar man, maar in den wortel is ze met
hem één: ook zij verklaart dezen Rechtvaardige tot een exlex; een rechtersvrouw
moet naar de wet verwijzen - een hulpe tegenover den man is zij dán, en dan ook
jegens den Verdrukte. Indien de Nazarener rechten heeft bij Rome's wét, dan móet
Pilatus met Hem álles hebben te doen.
Het ‘nobele’ gebaar wordt ook nog van zelfzucht opgeroepen. Splendida vitia blinkende ondeugd - de dames van Rome gaan schreien, die van Jeruzalem doen
't ook vanavond - maar Chris-

15)

Zie hfdst. XV, bl. 342 v., en bl. 344, 347.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

521
tus zegt: weent over mij niet, weent over u zelf en over uw kinderen. Wien wil Claudia
nu eigenlijk redden? Den Nazarener? Neen: Pilatus! De Nemesis, de Wraakgodin,
mocht hem eens op de hielen zitten...Doet dat niet zeer? Christus' leven wordt
‘beschermd’, maar op een wijze, die Hem niet meer zien laat als den mobielen
wreker Gods: hij blijft de exlex, dien men enkel niet durft aanraken, omdat men bang
is voor Erinyen, voor wraakgodinnen, waarvan Pilatus' vrouw wel eens gehoord
heeft; men kan niet weten, wat er van die oude dingen aan is...Dat komt er van, als
men de keus heeft tusschen Themis en een furieuse Moira, afgoden allebei. En als
men niet meer weet van Mozes, wet, verbond en dekaloog. Denk aan Henoch. Die
heeft de tijdgenooten Noachs eens bezworen: de Heere komt, en is dan offensief,
Hij komt met myriaden heiligen, Hij komt met engelen van wraak, de duizenden
verdubbeld. Welnu: in 't uur van Christus' dood is inderdaad des Heeren offensief
gekomen; - het wordt pas récht geopend, heden, want deze Eéne Heilige ontbindt
de myriaden achter zich. Maar juist op dezen dag zegt iemand: pas op, de goden
van Rome en Hellas, schikgodinnen en schrikgodinnen, mochten eens komen met
een prikkel-van-dood, een angel-van-verderf. Negatie! Andermaal: negatie! De
Meester is gekomen, om álle goden van Grieken én Romeinen te verjagen; heel
den Olympus komt Hij straks schoonblazen met zijn Pinksterwind. Maar 't had toch
maar een haar gescheeld, of zie, Hij was ‘geprotegeerd’ in naam van grieksche
goden. Dezelfden, die Hij kwam verjagen, en voor wier nederlaag Hij reeds bij
16)
voorbaat den Vader had gedánkt (Joh. 12:21, 23; Luc. 10:18) .
Ook dit was: lijden. En verzoeking. Het was den Zoon niet onverschillig, hoe Hij
't leven inkwam; het is Hem precies even gewichtig, hoe Hij er door of er uit komt.
Waarom zou een doxologie van engelen Hém meer te zeggen hebben dan een
voorslag van Pilatus' vrouw? Hij ‘rekent’ niet als wij! Want Hij is zúiver mensch. Wel
hijgt zijn ziel naar leven en naar licht, maar zij móet wel protesteeren tegen dit ‘nobel’
gebaar, het eenige, dat Hem voor de rechtbank nog wil troosten, doch niet vermág
te troosten. Hij heeft onder al die menschen maar één, die vóór Hem spreekt. Toch
moet Hij zwéren: luister naar haar niet! Zij is geen paraclete voor den Paracleet.
En waarom niet?

16)

Luc. 10:18: let op het imperfectum: ἐϑεώϱουν: Ik zag het al-maar-door. Ik ‘zag’ het - en niet
in den droom, doch wakend bij de Schriften.
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Indien Hij ware vrijgelaten, op voorspraak van deze paraclete, advocate bij den
rechter vóór den Rechter, dien zij niet zóó kan zien, dan zou de Hoogste Profeet
van Israël geleefd hebben bij de gratie van verlepte griekengoden; de Opperste
Wijsheid zou de poort der vrijgelatenen doorgetrokken zijn bij de gratie van bijgeloof.
Elke zonsopgang had daarna den lof-der-zotheid aangeheven om dit bizarre ding:
de Opperste Wijsheid, levende bij de gratie van de uiterste dwaasheid; een
paaschmemorie (amnestie), beschikt in naam niet van Jahwe, die Paschen instelde,
maar van de resten van den Olympus aller Grieken: waaraan Claudia den droom
toeschrijft. Tegen zúlk een paaschmemorie zouden reeds Makkabeërs protesteeren;
hoeveel te meer dan Jezus Christus!
Dit is vernédering, en nóg weer verzoeking. De mensch, in wien God zijn hoogste
openbaring aan de wereld gaf (Hebr. 1:1), beloopt hier 't gevaar, dat zijn eigen
exegese van gangen en wegen van Gods openbaring zou worden geschonden door
een verkeerde opvatting van den wel ‘armsten’ openbaringsvorm, dien God gebruiken
kwam: den droom. God sprak tot Claudia wel zuiver wat de feiten aangaat: deze
rechtvaardige. Doch de paraenese, aan de feiten vastgeknoopt, die was dictaat van
heidensch bijgeloof. ‘God, voortijds door de profeten vele malen en op vele manieren
tot de vaderen gesproken hebbende, heeft nu die spraak vervuld in dezen Zoon.’
Maar Claudia kent die vaderen niet, noch ook hun spraak; hun waren de verbonden
toebetrouwd, de wet en de beloften (Rom. 9:4); en Claudia weet daar niet van. Het
leven en het recht-van-profetie - want wee Hem, als Hij 't zóó begeeren zou! - van
den Menschenzoon hangt aan een zijden draad, gesponnen door de kranke
verbeelding van een geboren egoïste, die even iets geroken heeft van zwavel en
van sulfer, ontstoken op den neveltop van den Olympus, of op Sion, dat weet
niemand; ‘wat is waarheid?’ Profeet of schrikdraad?
Wij denken aan den Dooper. Vlak vóór zijn dood was er de gril van een vrouw,
Herodias, en de zwakheid van een man, Herodes; die sloegen samen 't hoofd af
van Johannes. Hier is wéér de gril van een vrouw, en de zwakheid van een man;
die twee zijn samen wel geneigd, om het hoofd-van-Jezus te sparen. Maar als Hij
zóó gespaard wordt, is Hij voor altijd weg. De Dooper ware dan terecht gekomen,
op zijn plaats, bij God, en in den schoot van Abraham; maar Jezus ware grondig
van Abraham vervreemd; wij spreken onzin ‘naar den mensch’. Den Auteur der
bergrede is dat een schrikkelijk lot, te hooren zeggen: heb toch
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met hem maar niets te doen; want ook de haren van zijn hoofd én van Pilatus' hoofd
zijn alle geteld. 'n Schrikdraad, pas op!
Nu kan het ons tenslotte niet meer interesseeren, wat er van Claudia geworden is,
en van haar zielsconflicten, noch zelfs, hoe God Pilatus straks heeft laten lijden om
den Nazarener. Men zegt, dat Pilatus in duisternis gestorven is; en zéker is, dat zijn
leven na dien tijd onrustig is gebleven. Hij zal nog vaak zijn Claudia zich hebben
herinnerd.
Maar wat doen wij met zulke verhalen?
Voor ons heeft slechts beteekenis de bittere vernedering, die Christus als de Borg
verdragen moest. Gewogen op de schaal van Moira - nóg te licht bevonden. En Hij
moest wederom zwijgen; een even voorbijflitsende slecht-luisterende ontvangster
van den disputabelsten openbaringsvorm, den droom, die in den dikken nevel zich
maar vaag herkennen laat, die heeft wel het vrije woord. En Christus moet maar
wachten, wat de spraak is, en het effect van dit schrale droomparool. Hij is in
‘Belsazar's paleis’ geweest (bl. 442 v.), maar niemand vraagt van hem den
Daniëls-dienst van uitleg-van-den-droom of van-het-teeken. Toen Claudia vertelde
van haar droom, voelde Gods Wachter zich van God verláten. Alle hemelen zwegen
vandaag tot Hém.
Maar groot is zijn gehoorzaamheid. Hoezeer Hij naar het leven haakt, - Hij wil het
zóó niet hebben. Dus heeft Hij rechts noch links gedwaald. Het mag Hem zeer doen,
dat de droomen van Achimelech, Farao, Nebukadnezar voor én dóór (!) Abraham,
Izaäk, Daniël meer effect verkregen, dan de droom van Claudia voor (én dóór) Hém
thans mag doen - Pilatus kwam op zijn schreden niet terug - maar ook in dezen
geeft Hij zich gewillig over. Hij laat Gods recht zijn loop, en grijpt geen reddingstouw,
dat bijgeloof den Man van smarten toewierp in den stroom van zwarten vloek. Wel
zuchtte Hij: al Uw golven en al Uw baren gaan over mij heen, en toen wierp Satan
wel dat reddingstouw Hem toe, en zeide: grijp dan toch, - maar óók aan deze
17)
verzoeking is de Christus ontkomen. Hij heeft - ook na het woord van Claudia hoezeer het Hem als mensch tot spreken scheen te nopen - tegenover Pilatus al
zijn raadselspreuken onverklaard gelaten gelijk tegenover het Sanhedrin (bl. 121).
Claudia's troebele water is met de blanke beken van Góds wellust niet vermengd.

17)

Het staat er nóg eens: Jezus antwoordde niet - ook na dit intermezzo niet (Joh. 19:9).
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De fonteinen Gods - Hij heeft ze wél bewaard. Groot zijt Gij, Heer, en zeer te prijzen.
Gij handhaaft al de heiligheid der Goddelijke openbaring, ook tegen het ademtochtje,
dat uit de bovenluchten van het heidendom, U even over 't hoofd streek.
Wij loven U, o God, Uw naam is nabij; men vertelt Uw wonderen, ook al wil een
dochter van Zeus ze met den mantel van grieksche goden bedekken. Gij zijt niet
bezweken, Heiland, nóch toen in de woestijn de naakte Satan kwam, noch toen hij
hier U verzocht heeft door een zachte droomster. Verzocht hééft Satan U, en
beproefd zijt Gij door God. En nu Gij, tegen vage droomreflexen van een onzekere
heidin, den Náám Uws Góds beleden hebt, nu hebt Gij het recht verworven, Uw
eigen jongelingen gezichten te doen zien, Uw eigen ouden droomen te doen
droomen. Uw Pinkstergeest treedt op zijn hoogten. Gij hebt de openbaringsdroomen,
die Uw God aan zijn verkorenen beschikt, nu vrijgehouden van de verzande stroomen
van het heidendom.
Háást scheen de openbaring Gods, die uitgaat uit den Geest, gesmoord in het
zand, den modder, van heidensch bijgeloof en 't défaitisme van verlate Romeinen,
piekerend over de vraag: pleegden nu góden een invasie, of was 't maar een
nachtmerrie?
Indien de Christus zich dáárin had vastgewerkt, om toch maar te léven, dan ware
met zijn goedvinden de openbaringsdroom van God eerst afgeleid naar, en daarna
gesmoord in heidendom en bijgeloof. Het Woord stond op het spel, en de
nieuwtestamentische openbaring, en heel de Schrift. Een Christus, die Gods
openbaring liet besmetten, door zich vast te klemmen, niet aan Gods Woord, doch
aan Claudia's droom-duiding, zwak en zondig nog, zou onze hoogste Profeet niet
kunnen wezen. Juist dát God in haar droom aanwezig was, beteekende beproeving;
ook Gods geringste actie, ook in den verst van Hem verwijderde, eischt zuivere
responsie van den Drager van Gods Woord. Maar let nu sterk op Hem: Hij heeft op
de parools-emissie - in dezen droom - van God, die zuiver van Hem uitging, die
toen vertroebeld werd in haar ontvángst door een heidin, zuiver gereageerd, en op
de zendgolven, die de Geest heeft uitgezonden, geen inbreuk gemaakt door een
falset-geluid er dwars doorheen te werpen. En voorzoover Hij luidspreker had te
zijn van God, gaf Hij wat Hij ontvangen had, volkomen zuiver weer.
Kom Pinkstergeest, laat nu zijn eigen volk des Heeren droomen droomen, en nu
bij dagen en bij nachten tot Hém wáken.
Kom Pinkstergeest, vaar in, en drijf den openbaringsstroom nu
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in zijn eigen bedding: Hij heeft er récht op, sedert ook déze droom zijn ziel niet heeft
beschadigd.
En Gij, mijn Heiland, heb geduld, en duur Gods uur. Gij komt welhaast op Patmos,
op het gebied van Rome's keizer, Pilatus' heer. En daar laat Gij Johannes ‘droomen’.
Gij laat Hem lijden in den droom van Uw geweld. En met den laatsten
openbarings-droom, dien Ge in Johannes' geest verwekt, laat Gij Uw ‘oude’ droomen
droomen, komt Gij de Schrift vervullen, geeft Gij het bijbelboek zijn slotgetuigenis,
en gaat Uw stem nu door zijn droom bezwéren heel de wereld: heb toch met Mij
alles te doen, met Mij, Rechtvaardige, die zelf geleden heb, niet in een droom, maar
in mijn waken, den ganschen toorn van God.
Dit is de triumf van Christus over Nemesis; van het Woord over de valsche
gedachte, van Christus over Claudia, van Mozes over een verzaakte Themis. God
hééft ten láátste gesproken door den Zoon. De droomen, die Hij wekt in den bereiden
geest van 't volk, dat Hij gekénd heeft, ze zijn veel bitterder dan de droom van
Claudia. Ze zijn toch óók weer zoet: ze teekenen de gangen af van 't eeuwig
Evangelie. God kwam van Teman aangeschreden; het Woord trad op zijn hoogten,
en Christus is vernederd en verhoogd, ook in het land der droomen. Dies zal mijn
ziel Hem wáken dag en nacht; zelfs bij nacht onderwijst Hij mijn nieren. Dit overkomt
mij niet vanwege Claudia's schrielen droom, maar vanwege zijn reactie op dien
droom. Want wanneer is Hij niet de Heiland? Hij verblijdt zich, dat Hem de
droomgeesten onderworpen zijn: - nu is Hij zeker daar van, dat vele namen door
zijn wake in de hemelen geschreven zijn.
En ook hiervan is Hij nu in zijn hart verzekerd: zijn vrijlating op Claudia's voorspraak
- of de mijne - zou 't kruis van Hem geweerd hebben; doch Hij wilde niet. Was die
man toch wel zoo heel ver van de waarheid af, die van een list van Satan sprak?
18)
Dat kruis beteekent toch diens ondergang? Houd nu maar op: de listen van den
Satan werden Hém geen narcoticum, laat ze 't ook óns niet zijn; - de duivelen althans
gelooven wel Gods eenheid, maar zij sidderen tenminste (Jac. 2:19).
∗

18)

Rabanus, aangehaald in D. Thomae Aquinatis Enarrationes quas Catenam Auream dicunt
in quator Evangelia, Antverpiae, 1578, 556: Nunc demum diabolus intelligens per Christum
se spolia sua amissurum, sicut primum per mulierem mortem intulerat: ita per mulierem vult
Christum de manibus Iudaeorum liberare, ne per eius mortem, mortis amittat imperium.
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Hoofdstuk XXVI
Christus verdaan als anhypostatos
En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welken van deze twee
wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-Abbas. Pilatus zeide tot
hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij
zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden! Doch de stadhouder
zeide: Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende:
Laat hem gekruisigd worden! Als nu Pilatus zag, dat hij niets vorderde,
maar veel meer, dat er oproer werd, nam hij water en wiesch de handen
vóór de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes
rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende,
zeide: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen! Toen liet hij hun
Bar-Abbas los.
Matth. 27:21-26a.
JEZUS-BAR-ABBAS - en Jezus Christus -, we hoorden het tweetal afroepen.
De ééne was van Kaïn; de ander behoorde Abel toe.
Van Kaïn de eene - hij is de moordenaar, bloed-slurper; de usurpator van het
vleesch.
Bij Abel de ander - Hij is het zaad der vrouw, Hij geeft zijn bloed, Hij is geweest
in 't martelarendál.
Trek nu de lijn maar verder: wie eenmaal Kaïn en Abel op een tweetal stelt - die
móet tenslotte Abel vermoorden. Hij heeft aan Abel 't bestaansrecht betwist: Abel
mag slechts in de wereld wezen, als hij zaad der vrouw is, en is met Kaïn nimmer
te vergelijken.
Zou dan de Christus niet ónder Abel moeten wegzinken?
Maar och - dat kan niet anders. Mét zijn ambt moet zijn bloed deelen in de pijn
der negatie; zoo zinkt Hij onder Abel weg. Pilatus zegt dien avond tot Claudia: dit
bloed heeft geen stem, om tegen mij te roepen naar den hemel. De Joden zeggen
diezelfde woorden al in den morgen: Jood aanstoot voor heiden.
Kaïn geloofde nog, dat Abels bloed adversatief kon roepen naar den hemel (Gen.
4:9-14). Maar 't nágeslacht van Kaïn gelooft

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

527
dat niet meer. Ook niet, wanneer het gaat om den Meerdere van Abel. Ook zóó
moet Abels Meerdere diens mindere gaan worden. Zijn hoogtepunten zijn Hem
dieptepunten; alleen door zwakheidnú is stráks zijn bloed-spraak bóven Abel ‘sterk’
(Hebr. 12:24).
In het voorgaande hoofdstuk hoorden wij die vrouwenstem. Die wilde met een
angstmotief doen béven voor de stem van dit bloed.
De vrouwenstem verklonk in 't stormgehuil, dat over Pilatus' huis en over Davids
daken trok. Het onheil was niet meer te keeren: het werd een ‘snelle afloop als der
wateren’. Pilatus had het roer niet meer in handen, - had hij het ooit gehad? Die
vrouw heeft makkelijk praten; maar ik, ik zit maar met de zaak.
Weer neemt hij contact op met de joodsche woordvoerders, die intusschen de
verspreide groepen (‘ochloi’, Matth. 27:20) flink bewerkt hebben. Hij wil den uitslag
van het referendum weten. Wie is 't van 't tweetal? Bar-Abbas? Werkelijk? Maar
wát moet dan gebeuren met Jezus die genaamd wordt: Messias?
Deze laatste toevoeging zal wel niet bedoeld zijn als een hoon, - de man zal zoo
dadelijk om een waschbekken vragen. Neen, hij legt voor 't laatst 't accent op het
1)
belang van deze zaak, juist op het joodsche standpunt. ‘Ik ben wel geen Jood’ ,
maar gij wel degelijk. Welnu - die man heet toch messias, hij kreeg dien bijnaam
toch? Dan moet er toch iets wezen, dat op uw eigen standpunt in dien man u boeit,
ten goede of ten kwade. Hoe móet het dan met hem? Er is toch onder uw eigen
volk zéker een niet zoo kleine groep, die in dezen man religieuze bevrediging vindt
en van hém een vervulling wacht van uw eigen joodsche toekomstdroomen. Hoe
komt hij ánders aan dien messias-naam? Zegt nu eens, wat ik met hem doen moet.
Bar-Abbas loslaten, - dat is gauw gedaan. Maar de zaak van dezen mensch
áfhandelen, dat is moeilijker. Dat moest nu juist een Jood begrijpen: die man draagt
den typisch joodschen eerenaam; dien naam, die voor u allen een confessie inhoudt.
Zij al de aanhang van den Nazarener niet op het praetorium officieel
vertegenwoordigd, zijn volgelingen nemen tenminste het woord niet, en ge hebt zoo
grooten haast, maar ze móeten dan toch wel ergens zitten. Moet ik nu hem nog
minder rechten gunnen dan Bar-Abbas, wien tenminste tijd gegund is? Die is ook
een drager van typisch joodsche

1)

In Joh. 18:35 met zwaren nadruk: ‘IK ben toch zeker geen Jood?’
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2)

idealen , déze Nazarener is het volgens velen van uw eigen menschen ook. Maar
moet nu juist hij geen tijd meer krijgen? Ook niet voor een nader onderzoek?
Zonder aarzeling is het eenstemmig antwoord: laat hém gekruisigd worden.
Had Pilatus soms bedoeld, naast Bar-Abbas óók nog Jezus vrij te geven? Een
paaschfeest met een dubbele amnestie? De onderstelling is geuit. Bij hém wáre
zoo'n improvisatie denkbaar.
Maar de Joden zijn klaar: het kruis voor den Nazarener.
Sommigen zien in den door jodenmond gestelden eisch van kruisiging een poging,
om te verhinderen, dat Pilatus zou zeggen: laat hem dan maar op joodsche manier
gesteenigd worden. Men stond niet voor het dilémma: kruisigen of steenigen, doch
voor het andere: veroordeelen of vrijlaten. Of anders: opschorten dan wel meteen
beslissen. Zou er een veroordeeling tot doodstraf volgen, dan was bij dezen stand
van zaken, na afwijzing van Pilatus' eersten voorslag (zie blz. 338/9: afhandeling
naar joodsche wet) een executie naar romeinsche zede, dus: de kruisdood vanzelf
2a)
aangewezen . De Joodsche leiders hadden zelf reeds uitgemaakt, dat zij hun vijand
niet volgens joodsche zede wilden steenigen; óók zij rekenden met de niet
onbelangrijke volksgroep, die Hem als Messias eerde, of althans hem voor een
mogelijken messias hield. Program-getrouw hebben zij daarom den menschen in
het oor geblazen, den kruisdood te eischen voor Jezus: twee vliegen in één klap:
hij moet van het tweetal afvallen, en het moet de romeinsche straf zijn. Bar-Abbas
trouwens liep ook gevaar, gekruisigd te worden. Werd hij vrij gelaten, dan kon in
zijn plaats Jezus komen. Door het volk ook déze richting uit te drijven, hébben zij
hun tactiek (blz. 337) consequent doorgevoerd.
Meteen was nu de procedure de zaak van het gansche volk

2)

2a)

Pickl, zie ook vorig hoofdstuk, is uiteraard in dezen geheel verzekerd. Hij ziet het zóó: Jezus
en Barabbas - beiden uit Galilea. Na het wonder-met-de-brooden had Jezus de koningskroon
geweigerd (bl. 112, vgl. 106, en zie Joh. 6:15), Barabbas daarentegen had op het
loofhuttenfeest de leiding van den opstand op zich genomen; Pickl meent zelfs zeker te weten,
dat daarom Christus opzettelijk eerst na hem in de tweede helft van de feestweek voor het
volk verscheen (Joh. 6:8, 14). Barabbas en Jezus zijn dus rivalen, antipoden. Barabbas ligt
in de lijn van Judas den Galileeër, Johannes van Gischala, Simon ben Goria, Bar-Kochba ook een candidaat-messias. Wij herhalen: er is waarheid in, maar Pickl wil te veel weten, of
liever: te gauw concludeeren.
Argumenten J.G. de Chaufepie (A. Schultens, etc. Syll. Diss. Leidae-Leovardiae, 1722, 188)
voor (óók) kruisiging als joodsche straf niet overtuigend.
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gemaakt. 't Is uit met deputaten, commissies, woordvoerders. Het wordt nu een
‘schreeuwen’, en ‘luid gillen’ het plein is vol van ‘kreten’ (Luc. 23:21, 23, vgl. Joh.
18:40; 19:12; 19:15; Marc. 15:13, 14, Matth. 27:23). Noteer dat, Pilatus, ook het
volk stemt in met den opzet van het Sanhedrin. ‘Zij zeiden a l l e n tot Pilatus: laat
hem gekruisigd worden’ (Matth. 27:22). Eerst zeggen, dan schreeuwen. Allen. Straks
(vs 25) ‘al het volk’. Allen, niet maar de overpriesters, óók het volk; niet maar de
extremisten, ook de gewone man. In heel de massa slaat de brand der hel.
En wederom Pilatus: wat heeft hij dan kwaads gedaan? De rechter wordt een
zeúrder; dat kómt vanzelf bij zoo'n capitulatie. Toe, menschen, noemt nu eens
concrete feiten. Maar wie geeft hem nog antwoord? Het is al zóó laat op de klok. 't
Geluid van die bedeesde vraag is zóómaar weg. De leiding zweept de massa op;
nog heeter klinkt de roep uit schorre kelen: het kruis! het heeft waarachtig lang
genoeg geduurd.
Toen begreep Pilatus, dat met dit volk niet meer te handelen viel. Hij wist te staan
tusschen dit volk en zijn ‘goden’. Hij mocht misschien niet veel van hen gelooven,
maar nu ja - die vrouw ook, Claudia, dat briefje. De goden, de joden, ieder trekt naar
zijn kant. Wie tégen de goden kiest, die niemand ziet, en vóór de joden, die ieder
rúikt, die moet toch wel wat dóen.
Dus laat Pilatus zich een bekken brengen. Hij is nu al besloten, al houdt hij 't
3)
laatste woord nog in . Een bekken brengen, met wat water! En dan, dan wascht
Zijne Excellentie zich de handen voor de oogen van het volk. Een symbolische
handeling, waardoor hij zijn onschuld betuigen wil: hij is in een impasse, en wordt
gedwóngen tot een daad, waarvoor de verantwoordelijkheid op anderen blijve
4)
gelegd . Tot in der eeuwigheid. Hij heeft niet eens den tijd gehad, om naar een
5)
augur om te zien ter ver-

3)

4)

5)

Pickl, a.w. 256/7 betoogt, dat de handwassching geschiedde ná de afkondiging van het
doodvonnis. Hij merkt op, wat waar is, dat Mattheus wel meermalen bepaalde gebeurtenissen
in het verhaal aanéénkoppelt onder een bepaald gezichtspunt: ‘Matthäus komponiert oft nach
Stichworten: als Zöllner war Matthäus gewohnt, rasch voraus zu rechnen, was da schliesslich
herauskommt, so auch als Evangelist (!!). Maar als Pickl meent, dat het ‘Stichwort’ ditmaal
is: ‘Volksentscheid’, dan valt daarnaast te stellen, dat Pilatus door deze eerste reactie daarop
al vast hen voorbereidt op zijn beslissing.
Pickl, 258, trekt parallellen met rechters, die op 't getuigenis van ‘deskundigen’ moeten afgaan.
Maar dat klopt niet op 't feit, dat hij tot drie maal toe (Luc. 23:22) de deskundigen vraagt toch
eindelijk eens concreet te worden, en geen antwoord krijgt.
F.J. Powell, a.w. 137, over auguren om droomen, orakels etc. uit te leggen.
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klaring van dien droom. Doet hij verkeerd met dien rechtvaardige - hij hééft geen
goden kunnen vragen.
Heeft Pilatus, in deze ceremonie, een romeinsche gewoonte gevolgd? Sommigen
zeggen: ja. Anderen vermoeden, dat ze onder Israël in zwang was. Hoe het zij, de
Joden begrepen het gebaar dadelijk. De Romein van zijn kant blijkt het gebaar te
6)
kennen . Het zal ook buiten den kring der Joden bekend geweest zijn.
Hoe dit zij, - door op dit oogenblik en op déze plaats deze ceremonie te volgen,
sluit Pilatus zich aan bij een gebruik, dat op eenige punten flauw herinnert aan een
in de wet van Israël omschreven zede: Deut. 21:6-9. Daar is bepaald, dat de oudsten
van een stad, het dichtst gelegen bij de plek, waar iemand vermoord gevonden is,
als men niet weet, wie den moord bedreven heeft, en ook geen spoor kan wijzen,
hun handen moeten wasschen, met inachtneming van offer-ceremonies, om te
betuigen tegenover den Heere en de menschen, dat zij onschuldig zijn aan dit
uitgegoten bloed: hun handen vergoten het niet, hun oogen zagen het niet. Een
herinnering aan deze ceremonie schijnt te liggen in Ps. 26:6: Ik wasch mijne handen
in onschuld en ik ga rondom Uw altaar, o Heere. Evenzoo in Ps. 73:13: Immers heb
ik tevergeefs mijn hart gezuiverd, en mijne handen in onschuld gewasschen.
Overigens ziet ieder meer verschillen dan overeenkomst tusschen Pilatus' daad en
7)
wat Deut. voorschreef .
Gelukkig sluit Pilatus' woord elken twijfel aan de bedoeling van de ceremonie uit.
Hij ‘maakt zich vrij’: ‘ik ben onschuldig aan het bloed van dezen rechtvaardige’.
Diens bloed kan tegen hém niet protesteeren tegen den hemel. Claudia, wees maar
niet bang. Indien er een God is, die dit bloed zou willen ‘zoeken’, dan moet het de
Jodengod zijn, en die moet het dan bij de Joden zoeken. Daar ligt de schuld. Dat
is wel meer het eind van lovenen-bieden: de ánder heeft de schuld.
Scheld niet: jij hypocriet; zeg wel: dit gebaar is niet zonder

6)

7)

Grotius, Ann. in 4 Ev. et Acta op., Basileae, 1732, 267b/268a kiest voor de meening, dat het
gebruik niet specifiek joodsch geweest is: certe qui diis Gentium sacrificare volebant afferre
debebant ὁοίας χεῖϱας, puras manus, idque ipsum testari solemni manuum lotione: unde qui
scelere aliquo erant contaminati solebant, ut Demosthenes loquitur χεϱνίβων εἴϱγεσϑαι - etc.,
etc. Over die manus purae, Theophylactus op 1 Tim. 2:8 ὁσίους χεῖϱας. Vgl. B. Weiss, Mätth.
Ev., 1898, 483, aangeh. in Alfrink, Dodewaard, Grossouw, Keulers, Van de Riet, Bijbelsch
Wdbk, Turnhout 1941, s.v. Hand, 588/9.
Dat geldt ook van Ex. 30:19-21; 40:31; Lev. 15:11; Matth. 15:1-2; Marc. 7:1-4; Luc. 11:38.
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hypocrisie. Een impásse? Kom, - hoeveel zwaarden beschermen Pilatus' hoofd?
Al had hij alleen móeten staan, hij heeft zijn ámbt.
Intusschen, hij heeft tóch nog een woordje. Hij zegt tot het volk: gijlieden moogt
toezien. Zichzelf ontdoende van de verantwoordelijkheid, wentelt hij deze af op de
Joden.
Wie denkt niet dadelijk aan vers 4? Toen Judas zich wanhopig voelde,
8)
antwoordden de leiders: dat gaat ons niet aan . Wat zij tot Judas zeiden, dat voegt
Pilatus hun zelf toe. Ze hebben den Heiland onontvankelijk verklaard; nu doet Pilatus
't hén ook binnen zijn rechtsgebied: ‘geen Jodengod kan hierom mij iets maken’ dit is een interne Jodenzaak. Het Imperium is oecumenisch. Maar - het retourneert
dit Messiaansche geschil aan de provincie. In naam des Keizers teekenen - maar
dat is dan ook alles...Als de Joden dit accepteeren, zijn ze zélf weg.
Dit is uw zaak, Joden. Ben ik uws broeders hoeder? Ad modum Caïni loquuntur
9)
vera progenies Caïni - 't geslacht van Kaïn spreekt zijn vader na.
Maar de Joden balken: wij-zijn-niet-bang. Hier is ‘de schare’- in paradepas:
wij-zijn-niet-bang. Wij zijn de wolk-der-anoniemen, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung. Uwe Excellentie wil zich ‘vrijmaken’ van dat bloed, alsof 't nog kwaad kon?
En de Nemesis van Rome verwijzen naar den Jodengod, opdat diens Bondswraak
óns dan treffe? Wij-zijn-niet-bang; dit bloed ‘doet niets meer’, als 't maar een keer
weg is. Láát het maar ‘komen’, het deert ons niet. Zijn bloed kome over ons en over
onze kinderen.
Wat wil die kreet? Beteekent ze een aanvaarding van Pilatus' symbolisch gebaar
van daareven voor wat den rechter zelf betreft? Een afwimpelen er van?...Zoo in
den geest van: máák u maar geen zorgen? Erkent dat volk: u is ook zonder schuld,
want we hébben u ook geprest? Leg maar gerust de acta op ónze tafel? Of - is het
een spreken in denzelfden stijl? Een zeggen: óók wij, hier staan ook wij, wij kunnen
niet anders, God helpe ons, amen?
Och, als een mássa brult, dan zijn er altijd meer motorische krachten dan er
heldere koppen zijn. Dit zal er ook wel mee te maken hebben. Maar 't is toch wel
iets meer.

8)
9)

Grotius, a.w. 263: aan het latijn ontleende spreekwijs. Nam Romani curam rei alicujus a se
in alium rejicientes ajunt, Tu videris: quod Graeci dicerent, Σοὶ μελέτω, tibi id curae sit.
Grotius, a.w. 263.
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Ge moet bedenken: dit is reactie op Pilatus. Die heeft gezegd: ‘athooios eimi’. Ik
ben onschuldig ván dat bloed. Een Jood begrijpt die taal. Die denkt dan aan den
werkwoordsstam n-q-h; dat woord houdt in: ik ben onschuldig; of: er is wél schuld,
maar ik heb ze niet; of: ik doe wel iets, dat niet is toegelaten, maar de verantwoording
ligt voor den ander; of: schuld-of-geen-schuld, dat blijve rusten, maar straf zal ik
niet krijgen, dit wordt niet toegerekend; of: ik krijg of neem een certificaat van
10)
ongemoeid-te-mogen-blijven . Geen-last-er-mee-krijgen-straks.
Welnu - als Pilatus zegt: ik wasch die schuld van mij af, ik ‘klop’ de gevolgen ‘af’,
11)
ik wil niet met dezen last beladen zijn, dan verklaren dáártegenover de Joden: wij
hebben geen scrupules dienaangaande: wij krijgen hier nooit last mee; laat maar
‘komen’, er gebeurt ons niets. Dacht ge, dat God ons ‘zoeken’ zou om dit onreine
bloed? Geen kwestie van. Om dézen man maakt God geen oorlog. O zeker, bloed
12)
hééft een stem, het pleegt te ‘komen’ wanneer het tegen recht en rede is verdaan;
er is Eén die het pleegt te ‘zoeken’. De ceremonie van de handwassching, gelijk
omschreven in Deut. 21, gaat juist er van uit, dat de stem van het onschuldig vergoten
bloed in de wereld nooit te smoren valt. Bloed roept altijd. Reeds 't eerste bloed,
dat uitgegoten werd, het bloed van Abel, ‘riep’ tot den hemel. En álle bloed heeft
stem; die kan niet zwijgen, tenzij God zelf rust geeft. Ook in het Nieuwe Testament
heeft 't bloed een stem, tot ‘van onder het altaar’ spreekt het (Openb. 5). Zijn geroep,
dat vinde,

10)

11)

12)

Gesenius, Wtbch.; Coccejus, Lexicon et Comm. Sermonis Hebraici etc., Opera t. X, n. 530
p. 264)
. Notat aliquando innocentem esse vel declarari, aliquando impunitum dimitti,
aliquando immunem esse, Jer. 49:12; Num. 5:31; Ps. 19:10; Gen. 24:8; Ex. 21:19; Num. 5:19,
28; 1 Sam. 26:9; Jer. 25:9; Nahum 1:3 (? ἀϑῶον of ἀϑωῶν); vgl. Jer. 46:28 (idem); Ex. 20:7;
Deut. 5:11; Jer. 30:11; e.a.p. In de Septuagint ‘athoo(i)os’ cok overbekend; enkele sprekende
plaatsen: Gen. 24:41; Ex. 21:28; Deut. 24:5; Jos. 2:17-20; 2 Sam. 3:28; 14:9; Ps. 26:6
(merkwaardig: νίψομαι ἐν ἀϑώοις τὰς χεῖϱάς μου); 73:13 (idem); voorbeelden van ‘athooös
eimi’: Psalm 18:28 (!); Gen. 24:41; Ex. 21:19; Num. 5:19, 28, 31; Jer. 2:35. Zie verder op:
athooön eaoo; athooön poieoo; athoo-o-oo; athoo-oumai; athooön athoo-oo.
Pickl, 121/2, meent, dat de uitroep een ‘stereotiepe algemeen bekende formule geweest moet
zijn’. Maar het eenige gegeven, dat hij ten bewijze aanhaalt, is een plaats uit het tractaat
Sanhedrin, 4, 5, volgens welke de getuigen worden gewaarschuwd, dat in crimineele processen
het bloed van den getuige (dat zegt Pickl zelf zoo) en van zijn nakomelingen van hem afhangt
tot aan het eind der wereld. Een waarschuwing dus tegen valsche getuigenis. Maar hier neemt
men Christus' bloed voor eigen rekening.
Let er op, dat van ‘komen’ geen sprake is expressis verbis in Matth. 27:25.
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om met Job te spreken, geen plaats (Job 16:18). Om erkenning van den
13)
rechtspersoon roept deze stem; zulk roepen blijft áltoos aan het bloed eigen . Bloed
vraagt erkenning, en, uitgedreven, kán 't niet rusten, Zelfs wie aan die onrust part
noch deel heeft, mag van die stem des bloeds zich niet ontdoen. Denk aan de
oudsten van de stad, van wie straks gesproken is.
Dit alles weten Joden. Bloed spreekt van rechtspersoon, figuur niet van
natuurrecht, doch van bondsrecht.
Maar als zij nu van dit bloed snoeven: het kan-geen-kwaad-voor-ons, dan zeggen
ze daarmee: die man is anhypostatos, een rekel, een doode hond. Hij is geen
rechtspersoon. Noch voor uw natuurrecht, Excellentie, noch voor ons verbondsrecht.
Wij-zijn-niet-bang: hier komt nu verder niets van.
Dit moet er dan nog bij voor onzen Heere: de kerk zegt: anhypostatos. Zijn troost
14)
was vroeger, dat Gód volhield: gij geldt als rechtspersoon . Die heet in 't rechtboek:
een hypostatisch man. Maar 't werd al zwaarder voor Hem, toen men begon te
zeggen in een kerk-zaal: anhypostatisch man, gij raka! Anhypostatisch, dat beteekent:
voor 't wetboek voortaan zonder beteekenis. Dat zijn bv. slaven, paria's, niets-nutten,
rekels, raka's. Wat hun ook óverkome, er komt niets ván: de wet kijkt hen niet aan,
ook niet hun bloed. De kerk begon te schelden: anhypostatos, toen men die muilpeer
15)
Hem liet geven , en verder naar Hem sloeg, als naar een charlatan. Maar thans
zegt heel het volk het. Dit bloed, daar kijkt God nooit naar om. Geen engel draagt
het vóór den troon. Geen priester draagt het in het bovenst heiligdom. Geen zielen
onder 't altaar zullen een plaatsje voor hém ruimen, om met de anderen mêe te
16)
roepen (Openb. 6:10). Hij is anhypostatisch! Hij telt niet mee bij God. Met hem
wordt niet gerekend.
Die kreet is in den hemel aangeteekend; hij wordt vooropgesteld in de apologie, die
de Geest van het Pinksterfeest welhaast gaat schrijven. Als Hij Messias aan de
heidenen gaat brengen. Vóór dát geschiedt roept God ons allen tot getuige, dat
Israël den

13)
14)
15)
16)

Vgl. deel I, bl. 412/3, passim.
Zie deel I, bl. 413.
Deel II, bl. 200, 212. Vgl. II, 365.
Ook de Septuagint kent ἀνυπόοτατος: Ps. 124:5; 2 Macc. 1:13; 8:5. In de eerste plaats is het
een vertaling van wild, woest (woeste wateren; ze vallen buiten onze contrôle en hebben met
ons in banen geleide leven niets te maken). In de andere plaatsen eveneens: woest...niet
vallende onder onze discipline of normen; niet onder de knie te krijgen.
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Messias van zich stiet als niet-substantieel, niet-personeel, als onbekende, dien
men niet eens ‘vermist’ verklaren kan. Omdat hij nimmer werd geregistreerd. Job's
stemgeluid ‘kwam’ in den hemel ‘door’; maar Jezus' stem niet (Job 16:18). Dit bloed
laat God wegsijpelen; en Hij verroert zich niet. Dit bloed ‘zal zijn als water, dat, ter
aarde uitgestort zijnde, niet verzameld wordt’ (vgl. 2 Sam. 14:14). Bloed van een
exlex doet geen kwaad meer.
Dit is zijn slot dus.
Hij heeft als leeraar alles, tot de hoofdharen óók van de anhypostatisch gescholden
slaven toe, door God geteld verklaard. Ook 't bloed van Malchus, dien slaaf, en van
Bar-Abbas, dien rebel, ja, van iedereen in deze wereld, heeft Hij genoemd: bekend
bij God. Maar Hij heet: anhypostatos.
Hij heeft geloochend, dat er ‘kleinigheden’ zouden zijn; het begrip van ‘kleinigheid’
was een pragmatische fictie van de zonde. In de bergrede deed hij het begrip van
‘bagatel’, van ‘anhypostaton’ in den ban. Maar de auteur van de bergrede wordt
hier zélf bagatel verklaard - voor 't forum Góds nog wel. Een volk dat het antwoord
schuldig bleef op de vraag: wat heeft hij kwaads gedaan? (vs 23), durft zweren, dat
God niet eens de acta van Pilatus in wil kijken; het interesseert Hem niet - bij zóó
één. Hij heet een ‘adiaphoron’, een ‘middelmatig ding’; geen wet loopt er voor warm.
Om Dávids zonde krijgt zijn vólk de pest (2 Sam. 24:11-17, 1 Kron. 21:7-17). Dat
was dan ook een kóning. Maar dacht ge, zeggen ze, dat wij van hém ‘iets krijgen’?
Geen sprake van. ‘Om drie dingen ontroert zich de aarde, ja om vier, die zij niet
dragen kan,’ - maar hij-daar is vast het vijfde niet! Onder die vier is ‘een slaaf, die
koning’ wordt, een slavin, die haar meesteres verdringt, een dwaas, die heel wat
wordt, een vergeten zieltje, dat nog ineens er boven opkomt. Een anhypostatos, die
hypostatisch wordt (Spr. 30:21, 23). Maar dacht ge dat déze slaaf, deze raka, deze
dwaas, nog ooit wat wordt? Zooals die boom valt, blijft hij liggen.
Daar staat Israël als geheel. Als eenheid. ‘Ons en onze kinderen.’ Ik denk, dat er
wel waren, op dien avond, die zich herinnerden: hij is gestorven zonder kinderen
na te laten. Dat vindt een Jood wel érg. Wij en onze kinderen - Israël! Gods geliefde
Zoon! Zijn hypostase! En daartegenover deze niets-nut, die anhypostatos, die zonder
kroost aan Abraham te geven in 't graf tuimelt? Dat zijn twee gescheiden sferen.
Wij - de Persoon van
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Israël. Hij is een slaaf - - een anhypostatische wórm...Er komt geen oorlog van, als
gij een wúrm vertrapt.
‘Wij en onze kinderen’. Dat is de kerk-taal. En terwijl metterdaad Christus' bloed
wil komen tot verzoening over ons-en-onzekinderen, daar zegt zijn volk: indien het
kwam, dan zou het enkel komen om de wraak te oefenen over ons-en-onze-kinderen.
Maar Jacobs ééne rechtspersoon blijft als een muur zoo rustig staan:
wij-en-ons-kroost. Die muur blijft staan, in eigen kracht.
Nu zijn er altijd nog, die Lithostrotos vanwege dezen kreet rondom afzetten met
kruisen. Met huivering in de stem vertellen ze van de kruisen, waaraan later, toen
Jeruzalem verwoest was, zóóveel Joden zijn gehangen. En - zoo roepen zij dan uit:
zijn bloed is toch gekomen over hen, en hunne kinderen!
Maar moet ik daarmee eindigen? Het is waar, van degenen die hier staan waren
er, en van anderen waren het de kinderen, die óók gekruisigd zijn. En het is waar,
de Jood is een zwerver. Maar is een kruis bewijs der doem-kracht van het bloed,
dat niet werd in-geroepen ter behoudenis? Er zijn discipelen óók gekruist.
O neen, er zijn ándere schrikbeelden dan de lompen, de versleten sandalen, de
kromme stok van den wandelenden Jood. Het ergste is, dat wij dat bloed niet róepen
ter verzoening óver ons-en-onze-kinderen. Dat wij Hem niet gelooven. Dat wij niet
tot Hem zeggen: Gij, Hypostase Gods, Persona Publica, hersteller van het foederale
rechts-persoon-zijn van Uw broeders. Gij, die een millioenen-zaad U hebt verworven,
door, Hypostase Gods zijnde, als anhypostatos u stil te láten schelden.
Laat ons zijn bergrede weer gaan lezen: alle hoofdharen geteld - wij kúnnen geen
verstekeling zijn - Hij kan het evenmin. Hij nam de menschelijke natuur aan, juist
om in de rechts-normen van Gods kind'ren, die de Vader wéér wou hebben, zelf te
kunnen komen (Hebr. 2:14, 15). Laat ons bedenken, dat het bloed-van-Christus in
de wereld altijd komt en weer-komt, en op u áfkomt. Met vrede óf met vloek. Maar
kómen dóet het.
Ja, herhaalt iemand: het komt in kruisen-van-Joden. Blijf liever dicht bij huis: het
komt over een man, een vrouw, die misschien zou flauw gevallen zijn op Gabbatha,
en zéker vóór Golgotha, doch die voorts den Christus in zijn ámbt negeert. Zóó
iemand ‘bagatelliseert’ Hem. Wandelende Joden? Zwervende zielen!
‘Wij-zijn-niet-bang’ - zoo roepen ze hier. ‘Welzalig, die gedurig vreest,’ zegt elders
een stem. Zeker, Hij wás een worm; en
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17)

iemand zei: dús was hij bagatel; ‘wie zich tot worm maakt, moet niet boos worden,
als een ander op hem trapt’: zijn bloed ‘kómt’ niet - wat is een worm? Maar God sprak Christus aan: zijt gij een worm - nochtans gaat gij met uw vergoten
bloed de gansche wereld aan.
Als dan dit bloed altijd kómt, laat het dan komen in genade. Die brengt haar eigen
wrake mede. Wij loven Hem, omdat zijn bloed nabij is. Wij willen zijn bloed, dat
18)
‘spreekt’, niet van ons weg-bidden , doch het over ons afbidden. Kaïn, wees geen
dwaas, en pas op voor den kwaden roes waarin ge pocht: dat bloed-van-Abel, - ik
hoor het nooit meer roepen, 't is eindelijk stom geworden. Het bloed van Abel-Christus
spréékt. Het spreekt over uw uiterste kinderen, maar spreekt ze niet meer áán, als
uw geslacht eenmaal verworpen is. Het wreekt zich allerchristelijkst: het wreekt zich,
door zich weg te schenken in de liefde, en door te schenden, wie de liefde niet
verdragen wil. Luistert goed, verloren Jodenzonen: niemand zal door het bloed
achtervolgd worden tot den dood, alleen maar, omdat het is uitgedreven, doch
tenslotte, omdat het niet met vree tot u mocht komen.
Kaïn, hoor toe: dit is de dag van uw laatste beslissing. In confrontatie met den
Meerdere-dan-Abel moet gij definitief beslissen: of gij den moord zult overdoen, dan
wel de stem des bloeds zult hooren roepen tot uw vrede.
Deez' aarde dronk eens bloed en riep om wrake,
En Abels bloed, vier duizend jaar, had wrake,
Deez' aarde dronk weer bloed en riep om wrake,
19)
Doch Christus' bloed, dat is en blijft: genade .

Hoor: Hij leeft altijd om voor ons te bidden. Het bloed is door Hem zelf wel ingedragen
in het bovenst heiligdom. En God let er ten volle op. En het telt overal mee. Het
komt in rekening, wijl in toe-rekening. Het komt tot ons-en-onze-kinderen, en dit in
vrede, mits wij den naam des Heeren en het bloed des Heeren niet ‘opheffen tot
ijdelheid’.
En anders zullen de ‘anhypostatische wateren’ onze ziel overstroomen. Hij is de
Hypostase van den Zoon van God.
∗

17)
18)
19)

Nietzsche.
Par-aiteisthai, Hebr. 12:25.
Naar Guido Gezelle.
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Hoofdstuk XXVII
Christus' bloed voor 't eerst door menschen uitgedreven
Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde Hem.
Johannes 19:1
Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij Hem over, om gekruisigd te worden.
Mattheüs 27:26b.
THANS volgt er bloedstorting. Zonder deze, zegt de Schrift, geschiedt er geen
vergeving (Hebr. 9:22).
Het verhaal van Christus' lijden voor den rechter, haast zich nu naar 't einde. Als
die naar Claudia terug is, dan zal zijn bloed wegloopen in de aarde.
Doch, - reeds vóóraf wordt het uitgedreven, door de menschen.
Dit boek ziet in den lijdensgang van Christus drie deelen.
Het eerste deel toont Christus aan den ingang van zijn lijden. Wij zien Hem daar
nog ongebonden, onder de menschen op en neer gaande volgens eigen wil.
Het tweede deel beziet Hem thans, in den doorgang van zijn lijden, zóó als Hij
voor de rechtbank staat: Hij is nu gebonden; de wil der overheid mag over Hem
beslissen.
Ons derde deel wil handelen straks over Christus, gelijk Hij bij den uitgang van
zijn lijden de tenuitvoerlegging van het vonnis duldt.
In elke van deze perioden wordt het bloed van Christus uitgedreven:
In de eerste: het ‘bloedige zweet’ is Hem ‘uitgedrukt’ in den hof Gethsémané.
In de tweede: er volgt een geeseling, Hem drukt een krans van doornen.
In de derde: zijn bloed zal spatten uit handen en voeten, en uit zijn wonden eindelijk
wegstroomen.
Drie momenten, drie perioden, drieërlei gewicht van vloek. -
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1)

Pilatus heeft Bar-Abbas vrijgegeven, en heeft in principe waarschijnlijk al besloten
tot een doodvonnis. En zeker tot nietvrijlating. De Joden zagen de capitulatie
gebeuren.
Formeel stond men echter nog op het doode punt. De voorslag van een amnestie
voor Christus (na geeseling) was gedaan, om uit de impasse te komen. Maar definitief
áfgehandeld was dat punt niet.
Uit het gekrijsch der menigte, die brutaal-weg had gevorderd, dat de Nazarener
zou gekruisigd worden, is Pilatus gebleken, dat men geen kamp geeft. Er móet iets
gebeuren. Hij geeft bevel tot geeseling.
Deze bloedige inleiding van de kruisstraf heet dan ook bij iemand: praeparatio
2)
ad crucem en ook media mors of medium supplicium d.w.z. de formeele
voorbereiding voor de kruisstraf, overgangsfase in een doodelijk proces. De vraag:
‘paideuse’ (zie bl. 465) dan wel begin-van-executie bleef misschien nog open vraag:
wat kan een ‘ecce homo’ misschien nog bereiken? Als straks de fel gehate man in
diepe ellende, gebroken onder de geeselslagen, weer voorgeleid is, komt Pilatus
met den deerniswaardige naar buiten, en tracht, op het gemoed te werken met zijn
bekende: zie, de mensch. Eerst, toen ook dát laatste beroep op joodsche
broederschap vruchteloos gebleken was, kwam dan tenslótte, ‘áfgeperst’, de formeele
en definitieve, officieel geregistreerde, overgave tot den kruisdood. - - -

1)

2)

De chronologische orde is volgens velen een andere geweest: de geeseling ware nog een
poging (nú nog) om als 't kon, het ergste te voorkomen. Pickl, Powell, hebben ook weer een
eigen constructie. De woorden ‘in principe’ zijn van Grosheide, Komm. Joh. II, 478, noot 1.
Volkomen zeker is ook Grosheide niet. De moeilijkheid bij de coördinatie der bijbelsche
gegevens is, dat men niet zeker is van de chronologische orde. Mattheüs schrijft, dat Pilatus
den Heere na de geeseling overgaf tot den kruisdood, en verbindt die twee: geeseling en
veroordeeling-tot-het-kruis. Was dit de formeele veroordeeling, reeds definitief beslissend
voor kruisdood? Indien het zóó door Pilatus bedoeld is, dan is het vreemd, dat Joh. 19 duidelijk
laat zien, dat Pilatus ná de geeseling nóg een poging waagt, om den Heiland vrij te krijgen.
Na deze geeseling volgt nog een vrij breede onderhandeling met de Joden. Dit schijnt erop
te wijzen, dat de overgave van Christus aan den kruisdood, zooals die in Mattheüs wordt
meegedeeld, nog niet bedóeld is als de definitieve, in wettigen vorm gestelde, veroordeeling
bepaaldelijk tot de kruisdood, maar als een voorloopig vonnis, dat, indien aan de kruisiging
niet meer te ontkomen zou blijken, daaraan reeds een begin van uitvoering gaf door de
geeseling; maar dat toch nog gewijzigd kon worden, of door een zachteren maatregel
vervangen. Ook kan de vraag: ‘steeniging of kruisiging’ nog in petto zijn gehouden. Maar de
Joden wilden Pilatus laten beslissen, zie boven.
In overeenstemming met vele anderen, meenen wij de gegevens van den bijbel zóó te moeten
verstaan, dat Pilatus voorloopig, hoewel nog onder reserve, ‘in principe’, Jezus na Bar-Abbas'
vrijlating heeft verwezen tot den kruisdood. De geeseling paste in dat raam, want de Romeinen
plachten een kruisiging te laten voorafgaan door geeseling.
Titus Livius 33, 36, aangehaald in Groenen, a.w. 372.
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De geeseling aldus: media mors. Ze beteekende een verschrikkelijk lijden. De
Romeinen vonden ze zóó afschuwelijk, dat zij niet dan in uitzonderings-gevallen
mocht worden toegepast op romeinsche staatsburgers. Maar de koning van ónze
‘polis’ was geen ‘politês’, geen burger van Rome. Hij hoorde tot het corpus
Iudaeorum, het lichaam van de joodsche natie, niet tot het corpus Romanum, het
3)
lichaam van de romeinsche natie, noch tot haar politeuma of staatsgeheel . Haal
dus die zweep maar.
De wijze, waarop deze straf werd toegepast, is niet genoeg bekend. Wel mogen
we aannemen, dat Jezus niet op joodsche wijze gegeeseld is. Hierbij lag de gestrafte
voorover op den grond, Deut. 25:2. Het ging op romeinsche wijze toe. Volgens
beschrijving van vele auteurs, werd bij de geeseling het lichaam ontbloot tot aan de
lendenen; de delinquent werd aan een paal of zuil gebonden, maar dan zóó, dat hij
met gekromden rug, het hoofd naar den grond gebogen, staan moest. ‘Op die wijze
moest bij den eersten slag reeds de huid gescheurd worden en het bloed eruit
springen. Zoo wordt het ook begrijpelijk, dat men in enkele beschrijvingen van
geeselingen vindt medegedeeld, dat door de geeselslagen somtijds het lichaam
zóó ontvleesd werd, dat men het gebeente kon zien...Om de uitwerking nog pijnlijker
te maken, vlocht men in de geeselzweep prikkels of stukken been of knoopen, terwijl
in latere tijden, o.a. gedurende de Christenvervolgingen, looden kogels aan die
4)
zweepen werden bevestigd’ . Wij weten niet, in hoeverre deze bizonderheden in
de geeseling van den Heiland aanwezig zijn geweest. De Schrift spreekt sóber over
al die dingen. Niet door een beschrijving van détails, doch door voorop-stelling van
de majesteit, de liefde, den borgtochtelijken wil van den Christus, grijpt ons de bijbel.

Dit moment nu hebben we zóó geduid: dat Christus' bloed hier voor 't eerst door de
menschen uitgedreven wordt. Dat ‘dure’ bloed wordt nu genómen door de menschen;
nadat het eerst, in Gethsémané, genomen was door God.

3)

4)

F. de Visscher, Les Édits, etc. 97: Iudaeorum corpus ac Samaritanum. - Bl. 91: Pour rendre
1' idée d' une collectivité, la langue grecque possède des mots très usités, tels que πολίτευμα
et surtout ϰοινόν...Il serait...incorrect de déterminer ce σῶμα par les élements composant la
collectivité (σ. τῶν πολιτῶν)....Σῶμα indique une unité, un tout, jamais une collectivité. Bl. 92:
ϰοιτόν en πολίτευμα désigne une collectivité et se détermine correctement par le génitif pluriel
de ses éléments composants.
Groenen, a.w. 375.
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Hoe komt in de kerk het bloed van Christus ter sprake?
Vaak krijgt men den indruk, dat voor veler besef heel het lijden van Christus pas
in bloedstorting zijn essentieele waardij erlangt. Voor zijn geestesstrijd, voor de
levenslange ámbtsbediening, voor de spanning van zijn dádelijke, en van de lijdelijke
nimmer abstraheerbare gehoorzaamheid, ook waar deze nog geen lichamelijk letsel
5)
schijnt te brengen, worden de oogen niet altijd open gehouden. Men spreekt ál
maar weer over dat bloed, dat kostelijke bloed. En ‘al dat ándere’ blijkt soms niet
meer dan een memorie-post in de begrooting van de christelijke meditatie.
Dit is een gruwelijk tekort. Deels is het te verklaren uit de geestestraagheid, de
myopie, die eerder oog heeft voor het direct zichtbare dan voor het in eersten aanleg
onzichtbare, dat pas op den duur zich in ‘het zichtbare’ gaat vertoonen in de gevolgen
van het zielelijden. Voor een ander deel is het manco te verklaren als nawerking
van den roomschen zuurdeesem óók nog in den na-reformatorischen tijd. De eeuw,
waarin wij leven, doet ook geen goed. Aan den éénen kant verslapt de kerk in haar
dogmatisch denken (dat aan de ‘dadelijke’ gehoorzaamheid steeds volle aandacht
gaf, zie Zondag 15 trouwens over den aanvang van Christus' lijden). Aan den anderen
kant slaat een golf van ‘mystische’ vervoering over dichters en kunstenaars, die eerst ‘met vergunning’, straks ‘op verzoek’ - aesthetische toonbrooden leggen op
de tafel der vele godshuizen, die ‘buitenkerkelijke’ religie heeft gesticht. In deze
kringen grijpt men graag terug naar een ‘geestelijke erotiek’, die de persing van
bloed-van-Jezus(!) sublimeert, die naar zijn ziel liever tast dan naar zijn geest, en
de menschheid-van-Jezus in haar smarten niet meer opgenomen ziet in den Persoon
van Christus. Dat dit een ziekte is, een zonde, bederf van gedachten, behoeft voor
6)
ons geen betoog .
Wanneer wij zelf nochtans met nadruk op het bloed van Jezus Christus wijzen,
dan hopen wij ons daarmee niet op den weg te zetten van de zooeven afgewezen
‘visie’. Als wij dien kant uit wilden, zou heel de gedachtengang, waaruit tot nog toe
hier geschreven is, verloochend zijn. Wij blijven volhouden, dat de

5)

6)

Schijnt, - want alle geesteslijden is lijden van den éénen ondeelbaren mensch; dat tast ook
het lichaam altijd aan; in déze ‘bedeeling’ is het lichaam méde substraat ook vóór psychisch
lijden. Héél de natuur is substraat.
Vergelijk mijn opstel: Eros of Christus, opgenomen in: Christelijk letterkundige studiën, deel
II, U.-M. Holland, Amsterdam; herdrukt in: ‘Om Woord en Kerk’, Goes.
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arbeid van het bloed van Christus niets is zonder de persing van zijn geest en ziel;
- die twee zijn trouwens niet gescheiden. De belijdenis van de gelijkwaardigheid
van Christus' lijdelijke én dadelijke gehoorzaamheid brengt ons zelfs tot de kras
lijkende uitspraak, dat b.v. een preek van Christus niet minder voor ons ‘waard’ is
dan zijn doorboorde hand; of dat een genezingswonder van den Borg een even
stérke messiaansche verlossingsdaad is als het bloed zweeten, en verliezen, in
Gethsémané, op Golgotha. Om maar bij dat proces te blijven: zijn zwijgen, tot drie
maal toe, is niet minder krachtig tot verlossing en niet minder werkzaam als
middelaarsdaad, dan het ondergaan der geeseling. Wij moeten niet gaan scheiden
wat God vereenigd heeft: geloof en erotiek laten zich geen oogenblik verbinden.
‘Agapê’ is ‘eros’ niet.
Maar zóó eischt God van onze aandacht het volle pond óók voor die eerste
gewelddadige uitdrijving van Christus' bloed.
Wij mogen Hem nooit los maken van de plaats, den tijd, den stand der
openbarings-historie: als onze Middelaar is Hij ons daarin publiekrechtelijk bekend.
God heeft Hem niet maar op een willekeurigen tijd in de wereld gezonden, doch op
den tijd, door Hem te voren bepaald. God heeft alle tijden op Hem aan doen loopen;
alle voorgaande eeuwen zijn gemaakt tot voorbereidingseeuwen voor zijn
verschijning. Ook heeft God Hem niet uitgezonden naar een willekeurig plekje in
de wereld, doch Hem geopenbaard in Israël; ook dát volk is in de wereld door God
uitgestooten met de bedoeling, dat zijn structuur in 't palestijnsche land substraat
en schouwtooneel zou zijn der messiaansche wonderen en andere werken, die óók
(maar nooit alleen maar) als teekenen zijn te zien.
Onder dit licht gezien, is heel Israëls eeredienst een schaduwdienst. Israëls
eeredienst moest naar Christus wijzen. En van Hem onderwijzen. Daarom is Israëls
cultus vol van het offer. De offerande, de bloedstorting, is een demonstratief moment
in Israëls liturgie. Men kan den donkeren bloedstroom, die vele eeuwen lang den
weg, waar Israël langs trad, heeft rood geverfd, en den bodem waar dit volk op
tieren moest, gedrenkt heeft, niet naar waarde onderkennen, tenzij erkend wordt,
dat dat bloed op Christus heeft gewezen. Zijn bloed moest vloeien, want: zonder
bloedstorting, zegt de Schrift, geschiedt er geen vergeving. 't Bloed van den tweeden
Adam moest gestórt worden, uit-gegoten, uit-vloeien moest het, wégvloeien; want
a. als tweede Adam moet
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Hij de man-met-bloed zijn; doch b. als tweede Adam moet Hij de
man-van-het-vergoten-bloed worden.
Wat a. betreft: als tweede Adam moet hij een mensch-van-bloed zijn. Het
mensch-zijn is niet afhankelijk van 't bloed-hebben: er zijn menschen-zonder-bloed
(onze dooden), en er kómen straks allemaal menschen-zonder-bloed (na den
jongsten dag); dan is de stofwisseling, de bloeds-omloop immers in den ons
bekenden zin voor eeuwig opgehouden: Christus zegt: zij zijn als engelen Gods,
en Paulus: buik-en-spijze gaan teniet (Matth. 22:30, Marc. 12:25; Luc. 20:35, 36; 1
Cor. 15:44-50, 53, 54; 6:13). Neen, niet voor eeuwig, maar alleen voor de eerste
existentie-phase, voor het optreden-in-den-tijd, en het daarin, te midden der
veranderlijke dingen, zelf mee kunnen historie-maken, en mede-veranderen, heeft
God den mensch, dien ‘adam’, bloed gegeven. Bloed-in-omloop past bij onze eerste
bestaanswijze. En wilde nu Gods Zoon met ons mee beginnen, in-den-tijd, dan
móest Hij intreenemen in den tijd; hij moest dus bloed-in-omloop hebben. Een
mensch van gelijke (bloed-)beweging als wij, uitgenomen de zonde. Toen God op
den zesden dag de ‘materie’ voor 't menschen-lichaam gereed gelegd had, en Hij
daarin de ‘ziel’ (het bewegings-principe) geblázen had, toen is er bloed gaan
stroomen. Bij elke geboorte begint het weer te stroomen. In elken ‘Adam’ (ook den
tweeden) móet het stroomen.
b. Evenwel - bloed mag niet eeuwig stroomen. De ommegang van het bloed is in
het paradijs begonnen, maar móet eenmaal een einde nemen. Zoo is Gods
onveranderlijk decreet. Indien de mensch, in het paradijs geschapen, zijn wegen
van de zonde vrij zal houden, dan móet hij komen tot die ándere existentie-wijze,
die niet meer aan het stroomend bloed, het bloed-in-omloop is gebonden (zie onder
a). Aan het eind der wegen Gods staat een mensch, die naar lichaam en geest
voldragen is, de ‘uitgewerkte’, ‘uitgebalanceerde’ mensch, die niet meer ergens
naar tóe groeit, in ‘kopos’ (moeitevolle worsteling), doch die gekomen is tot zijn
bestemming, een zonder ‘rad-van-avontuur’. Deze hemelsche mensch zal mensch
zijn zónder ommegang, of cirkelgang van in verloop-van-tijd gedreven bloed. Hij zal
niet meer trouwen, niet meer eten; zijn gansche lichaamsbouw, heel zijn bestaan,
zal ánders zijn in den tijd. En dus: geen bloedstroom zal er in den hemel zijn. De
gang des bloeds behoort wel bij den aanvang van den mensch, maar niet bij zijn
voltooiing.
Was nu de mensch gehoorzaam blijven staan, dan zou, langs
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wegen-van-geschápen-ontwikkeling, die God ons niet geopenbaard heeft, waarnaar
wij dus ook niet gissen willen, de bloedstroom opgehouden zijn te vloeien. Dan zou
op een manier, die God alleen bekend is, de ommegang van het bloed geleidelijk
zijn opgehouden, en zou de mensch zijn opgeklommen tot dien geconsummeerden
levensvorm, waarin noch sexueele drang, noch prikkel van vegetatie, noch polsslag
van bloed, zelf gedreven, 't gedreven leven méde en verder drijven. Bloed-slág,
hart-slág, hooren alléén in een wereld van den klok-slág. Een wereld zonder uurwerk
(tik-tak) kent óók geen hart-slag meer (tik-tak).
Zoo is wat God in uitzicht stelde: de bloedlooze mensch. Bloedloos, niet in den
zin van: ónder het eerste levenspeil wéggezonken, doch in déze beteekenis: bóven
dat eerste, dat aanvangs-peil uitgekomen. De vólle, de rijke, de volmaakte mensch,
de boven gevaren uit gerezene: de in onverteerbaarheid gezónde. En bleef de
mensch nu staan in zijn gehoorzaamheid, dan zou God váderlijk over hem komen,
en op den bestemden tijd zou de kracht des Heiligen Geestes hem overschaduwen,
om aan den ‘kopos’, de spanningsvolle rusteloosheid van de bloedjacht, een pijnloos,
ja vreugdevol einde te stellen, en den mensch over te leiden naar een onverwrikbaar
zijn-in-rust. Zijn lichaam zou geen cirkelgang meer noodig hebben; het zou er boven
uitgekomen wezen.
Echter, - de mensch is in zonde gevallen. En daarom is die ‘normale’ pacifieke,
vreugdevolle stop-zetting en stil-zetting van den ommegang des bloeds gestuit. De
intredende zonde heeft den mensch verhinderd, prachtig uit te groeien tot den
bloedloozen eeuwige-jeugd-staat. Hij heeft gescheurd, geperforeerd, den band met
God; nú komt er over hem een perforatie-oordeel: alle scheurmaker moet worden
ver-scheurd. En dat beteekent: pijn; den ‘kopos’, niét als van het
menschen-moeder-‘dier’, dat baart-in-paradijzen, pijnloos, maar toch wel in spanning,
doch den ‘kopos’ van wie zich in smárten kromt, in-krampen-van-ge-boorte, in
weeën-van-den-dood. Den perforatie-‘kopos’.
De zonde wreekt zich dus zeer gevoelig in des menschen bloed. Want ná den
val heeft God den mensch gezegd, dat hij den dood zal sterven: God sprak de
perforatie-scheiding over onze ‘eenheden’, ook over de eenheid ziel-en-lichaam uit;
niet het lichamelijk stil-gezet-worden der bewéging werd ingesteld (dat wás al ingezet,
zie boven): doch de lichamelijke-stilzetting-in-perforatie werd, onder den naam van
afstootenden straf-dood ingesteld. Wel werkte ook hierbij reeds Gods evangelische
genadewil. En tevens
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zijn heilige toorn, die straffen wilde onder aspect van de genade: straffen hén, door
wie de in Christus aan alle menschen verschenen genáde zou verworpen zijn. Hij
stelde den perforatiedood in, God ‘schoof’ hem als-het-ware in, tusschen de eerste
zonde en de volkómenheid van de verdiende straf, teneinde zoo een plaats te krijgen
voor de historie veler eeuwen, een historie met het pleit van zonde en genade, een
historie als substraat voor bediening van genade en van vloek-over-háár-verwerping,
een bediening van die beide mede in den cirkelgang, den ommegang van bloed en
bloeders. Uit bloeders maakt Hij broeders óf verbloeders.
En die historie nu is van den aanvang af gericht op Christus. En dus op Christus'
bloed-en-geest gericht. Want in die historie moet nu Christus optreden, om eenerzijds
te sterven ‘naar den bloede’, en anderzijds naar recht, dat Hij verwierf, in ‘kopos’
van-den-Middelaar uit te komen bóven de beweging van het bloed, opdat er weer
een pacifieke stilling van het bloed zou komen: een overgang naar eeuwig leven in
een rústig afscheidsuur. Om in het bloed de straf te lijden, en zoo óver het bloed uit
te roepen zijn vrede en ónze uit Hem gewonnen victorie.
En dus moet Christus als de tweede Adam den perforatie-dood gaan lijden. Als
tweede A d a m moet zijn bloed g a a n stroomen; dat is Bethlehem. Als t w e e d e
Adam moet zijn bloed gewelddadig, in den toorn-gloed uit-stroomen, weg-stroomen.
Hij mág niet perforatie-loos, in vrede ontslapen. Hij moet de perforatie lijden in ál
zijn ‘eenheden’. In die van 't lijf; in die van de ziel; ook in de eenheid ziel-en-lichaam.
Hij moet de mactatie (de slachting) lijden. En dit maar één maal. Want het is den
mensch gezet (ook dus den tweeden Adam), éénmaal (ἅπαξ) den overgang te lijden
7)
en daarna het oordeel . Daarom kán er geen mystieke mactatie zijn (de roomsche
mis!), in den zin van on-bloedige en dan herhaalde slachting. Wel is er onzichtbare
mactatie en perforatie, inzooverre Christus ook naar-den-inwendigen-mensch (de
‘ziel’, den ‘geest’) pijnlijk moet lijden. Ziele-pijn is óók een perforatie, een mactatie
(slachting). Ze is wel de wezenlijkste - alle dood-gaan begint bij onze ziel. En het
dood-gaan eindigt pas in 't vleesch. Maar ook die geestes-mactatie overkomt Hem
maar

7)

ἅπαξ, als ‘strenger Zahlbegriff’ (Stählin in Kittel, Wtbch. I, 380; zie verder Hebr. 9:26 tegenover
9:25; 9:27, 28; 10:12, 14; 1 Petr. 3:18; Rom. 6:10; Hebr. 9:27; 12:26 (Haggai 2:6); Hebr. 12:27;
6:4; 7:27; 9:12; 10:10.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

545
één-keer (ἅπαξ); éénmaal lijdt Hij in één tijdelijk-gebonden existentie-pijn; en dan
nooit meer.
De Christus-Middelaar-Borg, die tweede Adam, moet dus bloedloos worden in
den zin der volstrekte armoedigheid, dat wil dus zeggen: om in het hellelijden van
perforatie- en mactatie-pijn den nood des bloeds te lijden tot in de oneindigheid toe
(nederdaling ter helle!), doch om anderzijds bloedloos te worden in dien ánderen
zin, in verheven-heid, in victorie, in opstijging, nu naar verworven recht; bloedloos
in den rijken zin van het woord: een tweede Adam, die niet maar is een ‘levende
ziel’, maar die geworden is tot een ‘levendmakenden geest’.
Met dat laatste woord bedoelt de bijbel onder meer, dat bij Hem, die de tweede
Adam heet, het lichamelijke, het stoffelijke, geheel en al zal onderwórpen zijn aan
den sterken wil van zijn volmaakten geest uit den Geest van God.
Dus is de instelling van den perforatie-dood na den zondeval een
rechterlijk-geweldige in-greep van God. Want daardoor wordt de bloedstroom, de
ómmegang des bloeds, die aanvankelijk had moeten stilgezet worden in een
bóven-bloeds-bestaan in zaligheid, nu in andere richting afgeleid en heengewrongen
naar den in smárten-‘kopos’ gebonden smárten-dood. God heeft - dit was zijn
genadewil én oordeelswil - het bloed van Adam en Mannin niet dadelijk doen
verdrogen in een brand van hélsche straf; Hij heeft den gang van het bloed van
deze twee na den zondeval gehouden in den cirkelgang. Die zal een ‘vicieuze
cirkelgang’, een door onze ethische-ambtelijke steriliteit, onze impotentie, onze
‘krachteloosheid, vicieuze’ gang zijn, als die, waarover het boek ‘De Prediker’ zoo
8)
luide heeft geklaagd, en waarover wij hier nu al zoo dikwijls hebben gesproken .
Wij mogen en moeten dan ook álles, wat van dien ‘vicieuzen cirkelgang’ in de
voorgaande hoofdstukken van dit boek is opgemerkt, toepassen óók op den
bloed-slag, den pols-slag, den cirkelgang des bloeds, in mensch en menschheid.
Maar tevens jubelen: de Christus, die is nooit ethisch, ambtelijk steriel geweest;
nimmer impotent, of ‘krachteloos’. Hij is nu letterlijk altijd ‘in zijn v e r d i e n s t e ’.
Geheel en al mogen wij op de machteloozen-in-zichzelf, dat zijn wij menschen,
de leer van zulken vicieuzen cirkelgang van toepassing achten. Niet alleen is toch
in den cirkelgang des bloeds bij ons de droefheid van dien vicieuzen cirkel: omdat
hij ‘uitstel’

8)

Zie registers.
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lijkt van onze eeuwige jeugd en van onze volkómen zaligheid. Maar óók is daarin,
als we ‘in Christus’ zijn, de blijdschap, en de genade, van dien vicieuzen cirkel:
omdat hij uitstel lijkt van den in Christus straks voorwaar ‘áfgestelden’ volkomen
dood en van het in den Christus overwonnen definitieve helsch bestaan.
Zoo kunnen wij dan veilig zeggen, dat de bloedwet, die allen levensgang van het
lichaamsleven hier op aarde beheerscht en stuwt, door Gods souvereinen wil tot
genade én tot toorn, christologisch is, messiaansch, onderworpen aan de wet van
het schifting brengende evangelie, dat Christus als den Rechter Gods (na en om
zijn borgtochts-perforatie) in de wereld zenden komt.
Want alle bloedbeweging is van nu af aan op Christus aangelegd. En wordt door
Hem eerst uitgelegd. Alle bloedstorting is van nu af aan op Christus aangewezen.
En wordt alweder eerst door Hem volkomen uitgelegd. En heel de weg, de lange
wég-des-bloeds, wordt nu de ‘heirweg’ van mijn Heere Christus, komende in de
wereld, genadig voor zijn volk, een steen-des-aanstoots voor het bedorven vleesch.
Want, toen God na den val den perforátie-dood instelde (het ónpacifiek en pijnlijk
wederkeeren tot het stof in stêe van 't triumfeerend opklimmen, óók mét de stof, tot
een volkomen-zalig leven, zooals dat in het dusgenaamde ‘werkverbond’ beloofd
was), was dat wel substraat-voor-straf - omdat het gevolg was van de zonde - doch
het was substraat óók van genade. Het was om Christus' wil geschied. De scheiding
in de eenheid ziel-en-lichaam trad - dit was de straf - in plaats van de eerst beloofde
verheerlijking van ziel-en-lichaam; ze trad in plaats van het in Adam
wassen-en-toenemen; men kan voortaan alleen maar in den Christus
wassen-en-toenemen. Verheerlijking, wedergeboorte, vernieuwing van de eenheid
lichaam-ziel is dan ook voortaan vastgekoppeld aan het deelen in de overschaduwing
van ons bestaan door den Geest als Geest-van-Christus! Hierin ligt dan genáde:
God stelt dat wederkeeren tot het stof voor alle eeuwen vast, opdat Hij zoo voor
Christus' werk-naar-álle-zijden in qualiteit van Borg en Middelaar, tot dia-critisch,
schiftend oordeel aan álle vleesch gesteld, in de wereld plaats kon maken.
En waarom voor den Christus? Opdat straks Hij den ganschen dood in de eenheid
van zijn vleesch-en-bloed-en-ziel-en-geest zou ondergaan; opdat Hij in zichzelf den
weg des bloeds eerst zou laten afteekenen door de wet der stráf; doch om daarna,
als
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Paaschvorst, als tweede Adam, mét ons ‘bloed’ (nu genomen als drijvende macht
van ons lichamelijk leven), dat nu met ál het onze Hem tot ‘buit’ werd, óp te klimmen
tot victorie; en zoo bloedlooze mensch te worden van eeuwige jeugd, van oneindige
kracht, en van volkomen gave menschelijkheid. De bóven-bloed-sche
mensch-van-zaligheid! Dus is dáárom ook de histórie van het bloed van Christus van absolute beteekenis.
Want in zijn bloedstorting en in de offerande van zijn bloed wordt de weg van
dood en leven haarscherp afgeteekend. Door perforatie en mactatie.
Het is niet zóó, dat Christus in zijn lijden twee ‘deelen’ heeft: een lichamelijk bloedig - deel, en een geestelijk - onbloedig - deel; want de weg van Christus' ‘bloed’
is volmaakt beheerscht door den wil van zijn ‘geest’, en van de ‘eenheid’
ziel-en-bloed-en-vleesch-en-geest nimmer te abstraheeren. ‘Bloedig’ en ‘onbloedig’
zijn keerzijden van één zaak. In het bloed is de z i e l , - zoo zegt de aanschouwelijke
uitdrukkingswijze, de beeldende taal van het Oude Testament, in de offerwet. In het
bloed opereert de G e e s t , - zie dáárin de volkomenheid van Christus, als Hij de
offerwet in zichzelf vervult, en den dienst der schaduwen door zijn bloed tot rust
komt brengen.
Hier vloeit uit voort, dat daarom Christus' bloed wel moet gezien worden in aansluiting
aan de spraak van het Oude Testament, en in overeenstemming met de taal van
alle bloedige offeranden, die het Oude Verbond eischte, maar dat tóch Christus'
bloed een sprake heeft, die bóven de teekenen der offeranden zéér vér uitgaat.
9)
Panis coelestis dat figuris terminum: ‘de ‘figuren’ houden halt bij zijn
vervullingswerkelijkheid. De ‘wérkelijkheid’ van Christus reikt hóóger en vérder dan
de ‘scháduw’ van het Oude Verbond. Schaduwen zijn altijd ármer dan de
werkelijkheid, die er door afgebeeld is. Beteekende zaak is meer dan ‘teeken’; zij
is schat-met-eigen-schathouder.
Hierom móest de Christus zijn bloed géven; persoonlijk, bewust, ámbtelijk, als
Middelaar en Borg. Oók daarin behoort Hij den ‘kopos’ te voldragen, die Hem als
tweeden Adam op de hand gezet is. Die ‘kopos’, ‘arbeid’, wás: den bloedstroom
weer te onderwerpen aan den evangelisch-schiftenden, met zijn genade-

9)

Niet ‘angelicus’ dezen keer, strikt genomen. Joh. 6; vgl. 3:13.
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dienst allen oordeelenden wil Gods, om met ‘Góds menschen’ - nu begrepen in den
tweeden Adam - te komen tot de eeuwige jeugd, door de kracht en de voldoening
van Christus Jezus.
Zóó blijft de onrust in het bloed van Christus een afzonderlijk element in het lijden,
mits nooit gescheiden van den arbeid van zijn geest. Bloed-en-geest-historie! Geen
eros-hysterie.
Bloed én geest. Die beide.
In 't bloed moet Hij de offerwet geheel vervullen; de ómmegang des bloeds, die
moet bij Hém tot in den eindeloozen (‘eeuwigen’) dood toe worden afgeleid en
smóren in de grondelooze diepte van den volslagen dood. Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten? - daar wordt nu op gewácht. Hij moet óók naar en in
het blóed nederdalen ter helle. In zóóverre is zijn bloedstorting lijdelijkheid, offer,
schuldbetaling.
Maar omdat óók in zijn bloedstorting de krácht-tot-‘kopos’ zich spánnen moet uit
kracht van zijn eeuwigen Geest, daarom moet het dogma van zijn lijdelijke
gehoorzaamheid in de bloedstorting ook altijd weer verbónden blijven met het dogma
van zijn dádelijke gehoorzaamheid. Zijn bloed werd genómen, o zeker, maar Hij
zelf gééft het ook, Hij stórt het uit, Hij drijft het uit, ethisch-ambtelijk vruchtdragend,
krachtenvol, krachtdadig. Hij doet dat door zijn wil, door zijn persoonlijken,
welbewusten, wil. Hij werkt zichzelf nu, met zijn bloed, dat wil zeggen: met het bloed
van Hem als tweeden Adam, dus vóór en in en mét het bloed van heel zijn kerk, in
en mét de beweging van het leven van al de zijnen, óp, naar de hoogte van de
eeuwige jeugd, en van de eeuwige kracht; de hoogte van den bloedloozen, wijl
bóven het bloed uitgaanden en ópstuwenden hemel. Dat is óók de zin, dien Paulus
grijpt in den geweldigen term: de tweede Adam is de levendmakende geest (1 Cor.
15:45; Gen. 2:7).
Hierom willen wij het moment van Christus' eerste bloedsuitdrijving onder de
geeselslagen van Pilatus, den wereldlijken rechter, niet verdoezelen. Pilatus geeselt,
maar - Gód geeselt. Pilatus neemt het bloed, maar - Gód neemt in en door Pilatus
Jézus' Christus-bloed. God vráágt naar 't bloed van dezen tweeden Adam. Als straks
de eerste bloeddroppels spatten uit den geploegden rug van onzen Heere Jezus,
dan worstelt God in den tijd zichzelf en ons dóór naar paradisale rust; dan wringt
en perst al Paaschleven zich door de nauwe engten van den dood, die
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te woelen slaat door Christus' gezwollen aderen. Dan komt op onzen Middelaar af
de verschrikkelijke realiteit van dat lijden, dat Hem teekent niet alleen als offer, niet
alleen als Priester, maar óók als altaar, óók als tempel. Want, naar het teekenende
10)
en wél gedachte woord van iemand , is de offerwet in Christus, om zoo te zeggen,
11)
volkomen gecomprimeerd. De ‘offeridée’ is bij Hem zóó ‘gecomprimeerd’, omdat
Christus niet alleen offer is, en ook niet alleen offeraar, en ook niet alleen altaar, en
tempelhuis, doch deze vier tegelijkertijd in zich besluit. Offer is Hij - want zijn bloed
moet in den dood. Offeraar is Hij, want Hijzelf moet zijn bloed in den dood jagen.
Altaar is Hij, want de eenheid lijf-ziel-geest-vleesch-bloed is onontbeerlijk substraat
voor de nu komende, en in de geeselslagen (gelijk in 't bloedzweet) al gekomen
perforatie en niet-mystieke mactatie. Tempel is Hij, want Hij heeft den Geest niet
met mate, en moet daarom door den eeuwigen Geest - gelijk de bijbel zelf ook zegt
- zichzelf aan God onstraffelijk opofferen. In drie dagen: Hosea 6:1 en 2: perforatie
én hechting, verscheuring en verbinding, mactatie en verrijzenis. Hoor toe, Herodes!
Heden, morgen, overmorgen! (Luc. 13:32).
Dit laatste intusschen, dat Hij óók de tempel is, daarin predikt de Schrift ons, wat
boven op haar gezag werd uitgesproken, toen wij zeiden, dat Christus' bloedgang
niet gesepareerd mag worden van zijn geestesstrijd; dat in zijn bloedgang heel de
worsteling van zijn geest aanwezig is. Twee manieren zijn er om dezen heiligen
tempel Gods te schenden. De eerste hebben wij reeds aangewezen: dat is de wijze
van hen, die alleen maar spreken over Christus' bloed, en niet, of minder bewust,
reppen van zijn geest, die worstelt in en door het bloed. Maar de tweede manier,
ja, dié zouden wij zelf vertoonen, indien wij, wijzende op Christus' geestelijke
worsteling - denk aan den exlex, de negatie, den hoon op den ambtsberg, den
vicieuzen cirkel en zijn braak, den masjaal, het zwijgen - Zijn bloed niet zouden
vloeien zien uit ambtelijke noodzaak, naar 't bevel, en de belofte, van zijn Trinitarisch
Pact. Neem Christus' geest niet uit zijn bloed, doch Christus' bloed niet uit zijn geest.
Geef aan die beide aandacht.
En laat ons dán terugkeeren naar het begin. Daar wezen we er op, dat in de drie
perioden van Christus' lijden (den ingang

10)
11)

Zie: Dr A. Kuyper, Van de Voleinding, deel I, bl. 47.
Het ellendige woord ‘idee’ hebben we in dit boek in thetisch spreken doorloopend vermeden;
maar indien het hier blijft staan in den zin van ‘gedachte Gods’ mag het zijn plaats wel houden
een enkele maal.
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den doorgang, den uitgang) het bloed telkens naar voren komt. Maar, met verschil
in wijze en werking.
Want juist, omdat geen enkele acte van Christus' lijdensgang kán wezen zonder
geestesstrijd of zonder bloed-schade, zal bij verschil in geestelijke complicatie er
ook verschil in bloedeffusie zijn. En omgekeerd. Zoolang Christus nog ongebonden
is, en Hij kan op en neer gaan, móet Hij zijn lijden volbrengen in geest-en-bloed,
die ‘eenheid’. Daarom moest in het eerste deel de gansche lijdens-worsteling
12)
geestelijk zijn ‘én bloedig’ (Zondag 15 Heid. Cat.). Dies perste God, en God alleen ,
dat bloed uit Christus toen. Thans is de Christus wel gebonden; en zóó den rechter
vóórgeleid. Weer wordt zijn bloed van Hem genomen - nadat Hij eerst den strijd
volbracht heeft naar den geest. En straks zal Hij gekruisigd zijn. En ook dat kruis denk aan zijn zeven ‘woorden’, denk aan dien nood van ziel-en-geest om de
verlátenheid - ook dat kruis is een geestelijke worsteling, uitloopend in de offerande
van het bloed. De harmonie is telkens wel volkomen: geest-en-bloed, offerande in
het onzichtbare en in het zichtbare, alles, álles. - De gansche Christus. Met zijn
‘gansche’.
Maar wat nu dat verschil betreft:
13)
In Gethsemané offert Christus bloed alleen maar door een gezicht op de
mogelijkheid van het kruis. Hij móest theoorein, krachtdadig zien. Dat ‘zien’ als
lijdensacte van den geest drijft 't bloed van binnen uit. De éénheid!
Op Golgotha offert Hij bloed in de bittere werkelijkheid van het kruis. Van ‘zien’
kwam Hij tot ‘ondervinding’, deze synthesis, dit nieuwe element, bóven 't ‘zien’.
14)
Tusschen die beide in staat hier de geeseling: waarin de kruisdood tusschen
mogelijkheid en werkelijkheid schijnt te zweven.
We zagen immers: Pilatus gaf den indruk, dat hij door de geeseling een aanvang
15)
maakte met de executie, en heeft toch ook - zoowel in zijn eersten voorslag als
ook in het vervolg -

12)
13)

14)
15)

Zie deel I, bl. 436.
Offeren, let daar op. Men zou kunnen vragen: heeft Bonaventura geen gelijk, als hij (Vitis
Mystica, cp. 18, Obras de San Buenaventura, Madrid, t. II, 1946, p. 716) de eerste
bloedvergieting in de besnijdenis stelt? Antwoord: de besnijdenis was een plaatsing onder
de wet, maar het óffer van den ambtsdrager is een gaan lijden (in bewustheid) onder de wet.
Genomen bloed is wat anders dan gegeven!
Daarom is in deel I, bl. 434, ook Golgotha gesteld tegenover Gethsemane. De geeseling staat
tusschen die beide in, vormt den overgang.
Kastijden en loslaten, bl. 465 van deel II.
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de geeseling althans mogelijk geacht als een middel tot afwending van den kruisdood:
het kruis bleef theoretisch - want álles wordt door Christus' geest ‘gezien’ - nog maar
mogelijkheid, gesproken ‘naar den mensch’. Christus' bloed - en Hij weet dat - valt
hier op de grensscheiding tusschen leven en dood, tusschen terugkeer naar het
leven of heenleiding tot den dood.
Dies heeft de Christus ten-bloede-toe gestréden, ook, om uit de mogelijkheden en dan staande op haar grens-scheiding - de eigen, en ambtelijke, en goede keus
te doen, de keus der gehoorzaamheid aan God, der borgtochtsliefde voor zijn volk.
Is dat dan ook niet groot geweest?
O, een goede keus te doen onder het besef: het kan niet anders, - dat is wel
moeilijk, maar het is het zwaarste niet.
Zóó was het in Gethsemané: Hij zág en ondervond daar Gods geweld, en werd
verpletterd; Hij móest, móest. Zoo is het straks op Golgotha. Hij zag daar het geweld
van stieren en bokken, een gansch groot ‘muitgespan’, en werd verbrijzeld: Hij
móest, móest.
Maar nu voor die soldaten...kán Hij terug? In Pilatus' oogen lás Hij die onzekerheid;
Hij kán dien man trouwens in elk oogen-blik vermurwen. Hij vóelt het nu, wat dat
beteekent: bloed kwijtraken aan - menschen, aan - honden. De Christus, wil Hij nog
terug? Het moeten en het nog-niet-moeten, ze liggen naast elkaar, gesproken ‘naar
den mensch’; - wil Hij Pilatus nog bewegen? Valt soms dit uur nog mee? Hij zelf
heeft eens gezégd: de geeseling is vast en zeker het begin, de inzet van de kruisiging
(Matth. 20:19). Nu blijkt het, dat de geeseling ‘misschien’ nog blijken kan, eerst
uitstel, daarna afstel van het kruis. Ook hij ‘ziet’ als mensch,
tegen-de-dingen-aan-kijkend, schoon niet ‘naar den mensch’. Valt het uur soms
mee? Die wilde oogen van Pilatus, en zijn angst! Te leven is zoo zoet. Zal soms
16)
Pilatus zeggen tot de Joden: kom aan, daar is een wet, die zegt: pars pro toto ;
hier is een deel van zijn bloed, kijk 't ligt al op zijn huid, geronnen, laat ons nu maar
tevreden zijn; neemt 't deel voor álles aan: ecce homo - en laat hem nu maar gaan,
schenk hem de rest zijns bloeds? Pilatus aarzelt nog; God laat door dien romein
den Zoon hier staan op de grens van moeten en van nog-niet-moeten: wij spreken
naar den mensch. Eén woord, één inbreuk op Pilatus' ziel, en - de wereld draait
weer om een heelen slag! - Toen floot de zweep door de lucht. Het lichaam perste. Bloed

16)

Een deel in plaats van het geheel.
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en bloed en opengereten vleesch. Een tweede slag. Een derde. Een man noteerde
hoeveel.
Maar onze Archeeg heeft óók op deze grens van 't land van vrijheid en van dwang,
óók op het grensgebied van 't kúnnen wederkeeren én van het móeten dóórgaan,
ten bloede toe, én naar-den-Geest, gestreden. En Hij heeft énkel ja gezegd, ja tot
zijn God, en tot de ziel der schapen. Zij námen; Hij gàf.
En nu Hij, staande vóór de ‘mogelijkheden’ - die altijd prikkelend zijn voor
menschen-fantasie - ook ‘uit’ die mogelijkheden de éénig góede keuze doet, in
bewuste pérsing van zijn bloed - want in zijn ‘kopos’, zijn weeën van
geboorte-uit-dood, perst Hij echt méé - nu is Hij groot en wonderbaarlijk. Uit
mogelijkheden Gode werkelijkheden scheppen, uit fantasiebeelden kiezen met
behoud van Gods Recht en met aanvaarding van Gods wil - dat is als mensch zijn
volkomene gehoorzaamheid. Hier is zijn boven-menschelijke kracht. Temidden van
de mogelijkheden schept Hij Gode werkelijkheden - wat is dat anders dan Gods
Zoon te zijn, het eeuwig, scheppend, vleeschgeworden Woord? Het wordt hier warm
op 't binnenplein - de luchten breken, ik weet, dat ik hier sta dicht bij mijn Heer en
God. Het knalt - hier wordt geschápen. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het
staat er. Het zwiépt, maar Hij is ieder van die beulen altijd vóór; Hij is de zweep altijd
dien éénen slag wéér voor. Die mán daar telt: hoeveel? Maar Hij telt eerst. Mon
Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi et de ton pauvre peuple, laat Ons ons houden,
Vader, aan Ons trinitarisch Pact. Daar stáát zóó maar een kruis. De mogelijkheid
van zijn van eeuwigheid bedachte kruis maakt Hij tot werkelijkheid; het eerste
bijbelwoord is overtroffen. Wat zal een geeselslag Hem doen? Hij maakt zijn engelen
vlammen vuurs, en ze rijden op vliegende paarden en over een geeselzweep. Berg
mij - hier wordt geschápen. De hel beplakt haar poorten met stellingen over:
17)
‘mogelijkheid’-als-kategorie; en over: Pontius Pilatus, den cunctator . God zij
gevreesd: noch de poorten, noch de ideeën van de hel hebben Hém ooit overweldigd.
Ook haar ideeën niet; Hij vond ze even zwaar als poorten. Als ik het goed begrijp,
is dát ook in mijn God geweest, toen Hij de wereld schiep. Ideeën waren als
gedáchten in Hem zóó concreet, zóó vast, en zoo reëel als poorten: Hij spreekt
toch, en het is er? Een idée kan Christus niet verschalken, een ‘moge-

17)

Zinspeling op ‘Fabius cunctator’, Fabius, den draler, die niet goed weet, welken kant hij uit
moet.
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lijkheid’ Hem niet afleiden van de werkelijkheid - Hij heeft ze beide in zijn geest
verbonden, want Hij kent alleen als mógelijk, wat God als werkelijk stélt. Hij heeft
ze als Schepper mêe gestéld.
Pilatus, wat hebt gij aan Hém een uitzicht-loozen ‘kopos’, o zoo steriele moeite.
De duivel zit in uw vrouw, of is 't een demon? Het tocht vandaag in uw paleis - er
waait een wind, het is de wind van den oer-dag, meen ik. Anders heb ik geen geloof
meer, geloof ik, als ik het zóó niet zeg...Ga nu maar weg, Pilatus, en Claudia, en
alle duivels - Hij is volmaakt in Schepperskracht, mijn Heere en mijn, o Thomas...kom
toch niet te laat. Volmaakt in levens-kunst is Hij mijn Leeraar en Exempel; dát is de
uitwerking van het God-zijn in zijn mensch-zijn. Levenskunst - dús is er stervenskunst:
zijn kunst is die van ámbtelijk belaste. Sterven wordt straks schéppen: de wereld
tolt, maar de Logos wérd ook vleesch. Augustinus en de profetenschaar en een
kleine catechismus en de als 't paradijs zoo oude theologie. Weest nu maar allen stil: noch de poorten van den hémel, noch de ideeën van
de hél hebben Hem ooit niet overweldigd: het zijn de profeten, die spreken: Gij hebt
mij overmocht. Hij is gegrepen van zichzelf en van zijn eigen trouw-besluiten. Dáárom
houdt Hij zoo standvastig vol: de Zoon des menschen moet den heidenen
overgeleverd worden en gegeeseld en dan gekruisigd worden (Matth. 20:19). Pilatus
- probéér maar niets meer: gij kunt tegen God toch niet op. Gij hebt vandaag nu
eenmaal geen levende ziel maar den levendmakenden geest onder uw handen.
Schepperskracht. De Schepper houdt aan zijn gedachten, zijn theorémen, dat is:
gezichten, vast; Hij zal Zijn eer geen anderen geven, noch ook zijn lof ooit aan
gesneden beelden; die zijn maar ficties, die van zijn theorémen wijken, die ze
verdringen.
Ik geloof, dat ik nu weet, wat wel een paradox is: als deze Christus God is,
Schepper, handhaver van zijn eigen ver-gezich-ten, wel, dan wordt de zin: ik zal
mijn eer geen ander geven, vandaag getrouw vertaald in dezen anderen zin: ik zal
mijn schande aan geen ander geven, mijn kruis niet aan Claudia's gesneden beelden.
Ik geloof, dat ik nu begrijp, waarom Hij de tanden zoo op elkaar zet: ik heb den Wil
zien werken. In den beginne schiep Deze hemel en aarde. De dag is woest en ledig,
maar er kómt nog heel wat. Het verhaal is nog niet uit. Zijn bloed is nog niet klaar
met den omloop van de wereld en van u en mij. Er komt nóg meer. ∗
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Hoofdstuk XXVIII
Christus in de wereldkarikatuur
Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het
rechthuis, en vergaderden over Hem de gansche bende. En als zij Hem
ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; en eene kroon
van doornen gevlochten hebbende, zetten zij die op zijn hoofd, en een
rietstok in zijne rechterhand, en vallende op hun knieën voor Hem,
bespotten zij Hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op
Hem gespuwd hebbende, namen zij den rietstok en sloegen op zijn hoofd.
Mattheüs 27:27-30.
ONS vorig hoofdstuk hebben wij besloten met een heenwijzing naar den Christus
als den getrouwen uitwerker van zijn eigen vér-gezichten.
Welaan: omdat dit zoo heel ernstig is, reeds om 't te zéggen, en omdat het nog
meerder ernst voor Christus was, om het te ondervinden - het kostte geeselslagen
en het zoog een kruis op uit den grond - omdat het zoo heel ernstig is, daarom wordt
die groote ernst zoo dadelijk geprofaneerd door den ruwen spot: - Christus komt in
de karikatuur.
Vermijd dit woord maar niet, zoo zou ik met name tot mijzelf wel willen zeggen.
Vleeschwording-des-Woords, verberging Gods, - dat zijn nu eenmaal dingen met
uiterste consequenties. Karikatuur - misschien denkt iemand aan wat wij daaronder
doorgaans samenvatten. Wij denken dan aan platen, aan schotschriften, en wat
dies meer zij, en dan zeggen we: neen, neen, dat woord hier niet. Maar vergeet
niet, dat de eeuw van Augustus en van Tiberius wemelde van karikaturisten, en
knappe ook. En al wás het eens niet zoo geweest: de eeuw, waarin de Christus is
geboren, gebruikte haar eigen vormen, om ook Hem te werpen in haar spel van
spot en hoon. Wie dat ‘op zich betrekken’ wil, die is verplicht, de grondgedachten
van de vijandschap zich in te denken, zóó, als ze zouden worden uitgedrukt in de
voorstellingsvormen van zijn eigen tijd. Daarom denk ik, als ik soldaten-van-Pilatus
om en aan den Heiland bezig zie, aan mijn eigen wereld,
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haar drukpers, haar ‘Notenkrakers’, haar ‘Simplicissimi’. Ik denk aan de karikatuur
als wápen van een welbewust God-loozen staat; en ik verwonder mij niet meer, als
niet maar in den reformatietijd, doch reeds op Goeden Vrijdag de Zoon van Jacob
eerst bij ‘Ezau’ (Herodes) en daarna ook voor het wereldforum (Pilatus) verschijnt
1)
in 't gewaad van de karikatuur, als Jezu-iet en Ezauiet door één geworpen worden
op dit laatste plekje: het wereldforum. Wie spreekt over den Eeuwige-in-verberging,
vergrijpt zich niet gauw aan een ‘anachronisme’, als hij de spotbeelden, die
2)
heidensoldaten teekenden op een kazerne-muur tégen hun christen-collega in de
eerste eeuwen, plaatst naast de karikaturen van de 20e eeuw. Een verwijt van
anachronisme ware hier zélfs on-wetenschappelijk, wil ik maar zeggen.
Zoodat vandaag dit oude soldaten-spel met Jezus zich afspelen zou in de pers,
en op het tooneel, en in de revue, het cabaret, de volkskrant. Het gebeurt trouwens
weer, vandaag. ‘Staat-lich’.
Alzoo: de Werker van zijn eigen ver-gezichten komt in de karikatuur. De Bórg in
‘Klein-Kunst-Bühne’.
Dit moet een stekende pijn geweest zijn voor zijn geest. De karikatuur, door
vijandschap ingeblazen, is érg. Die welke dáár al over héén zich dácht gewerkt te
hebben, is nóg erger.
Die majesteit, waarmee ons vorig hoofdstuk Christus Jezus onder de roede zag
doorgaan, gaat dus schuil achter karikatuurvormen. Ook dit is borgtocht; ook hierin
strijdt het Woord tegen het valsche woord; en wordt Gods uitgedrukte Beeld bedolven
onder figuren van karikatuur. Een póppekast - ja, zeg het maar. Het pinksterfeest
met zijn ‘ze zijn vol zoeten wijns’ haalt er niet bij. Ze waardeeren in 't Oosten
‘dronkenschap’ (met die flitsen van sprankelend vernuft) anders dan wij dat doen,
als we aan een volkskroeg denken. Borg-tocht, dat thema houdt men buiten geen
énkelen spreekstijl; anders is het geen borg-tocht.
Neen, 't was niet de eerste keer. Het is gebeurd in het Sanhedrin: de profeet is
daar in karikatuur gebracht als verongelukte waarzegger. Maar 't Sanhedrin
ontaardde in een ‘landelijke’ aangelegenheid; het miste internationale verbinding.
Dáár komt

1)

2)

Vgl. de karikatuur op bl. 10 (‘aller Jesuiten oder Esauiten rechtes, eigentliches und natürliches,
mit Schild und Helm geziertes Wappen’) in: F. Wendel, Die Kirche in der Karikatur. Berlin
1927 (vrijdenkers-kring).
Ergens is ontdekt 'n teekening: een kruis, waaraan een ezel - en daaronder:....bidt tot zijn
God. Trouwens, 't is nog de vraag of 't alleen maar spot was: een ezel was een ὑποζύγιον,
een lastbeest, en dus van waardij, Deissmann, Licht vom Osten, Tübingen, 1923, 129.
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0Christus niet meer in wéreld-karikatuur. Tóen kwam dat tusschenspel bij
Herodes-Ezau; ook door hém is Christus gekarikaturiseerd. Maar ook Ezau bestrijkt
de wéreld niet: zijn blinkend kleed komt niet op de wéreld-tentoonstelling, tenzij...
Ja, tenzij het door Rome wordt doorgezonden naar zijn wereldtheater. Want Rome
is het wéreldrijk; wij spraken daar al vaker over. En op de Saturnaliën lallen slaven
met de bazen mee.
Christus wordt dus door de soldaten van de wéreldmacht, den wéreldstaat, het
wéreld-politeuma, welks keizer Heer-en-God-en-Heiland heeten wil, in karikatuurkleed
gestoken. Mischien hebben zij óvergenomen het kleed van Herodes? En áf-gekeken
van hém? Hoe 't zij, als Christus nu in het binnenhuis van den vertegenwoordiger
der wéreld-macht op deze wijs bespot wordt, dan komt Hij in de wéreld-karikatuur.
Dit is natuurlijk onzin voor wie zegt: een soldaat is maar een soldaat. Maar wie de
profetie ziet werken in den lijdensgang van Christus, die spreekt anders. Saturnaliën
zijn karikatuur van 't jubeljaar.
Dit spelen met karikatuur, het was Góds érnst. Het dwaze der menschen is de
wijsheid Gods, hun spot zijn ernst, hun karikatuur zijn trouwe leekeboekje.
Want, wat dien ernst betreft: het bloed van Christus werd, gelijk wij zagen, heden
uitgeperst. Eerst in Gethsemané, - thans hier. In Gethsemané heeft Gód het bloed
van Jezus uitgeperst in den volkomen ernst van 't oordeel; en alle engelen zwegen
toen, en bedekten het gelaat. Nu tháns het bloed van Christus door de menschen
wordt genomen en uitgedreven, - vervolg van wat in den hof begon - nu klinkt er
hoongelach, om den Exlex van de oecumene. Den ‘raka’ van het hof-der-hoven.
Dus is het bloed van Christus éérst geplaatst onder den druk van God; tháns
wordt het opgediend aan de tafel van Satan; men drinkt elkander er mee toe. En
inmiddels komt Hij, die tweede Adam heet, naar zijn kruis toe, waar Hij zijn bloed
zal géven aan God en menschen, en het leggen zal voor Satans oogen in de
ófferschaal van Gód.
Toen Christus door Pilatus was overgegeven voor de geeseling en de ‘straf’
voltrokken was, wilden de soldaten nog wel eens hun leut hebben aan dezen
gevangene. Uit het feit-van-den-dag is wel een grap te halen. Verachting, zoowel
van de Joden-in-'t-gemeen als van dezen bepaalden ‘Jood’, staat op hun
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gezicht te lezen, nu zij een scène arrangeeren, waarin de spotternij aan dezen
gewaanden koning zich verzadigt. Ze roepen bijeen de ‘heele bende’, d.i. niet de
cohorte, of de manipel, maar het totaal getal van de toevallig op dat oogenblik ter
plaatse aanwezige soldaten. 't Gezelschap is sterk genoeg voor een
inventie-met-pluriformiteit. Men zal van den gewaanden koning een karikatuur gaan
maken; karikaturen zijn niet duur. Het plan is opgeworpen, den nazareenschen
kroonpretendent als koning uit te rusten. En waarom juist als koning? Omdat men
in het proces dáár telkens van gehoord heeft; zóó 'n woord blijft hángen, bij soldaten,
die den Caesar kennen als ‘basileus’ - als Koning van de koningen, als Heer der
Heeren, en zijn hof als hof-der-hoven. Het verhoor, de aanklacht, de apologie van
Christus, alles heeft het kóningsambt van Christus telkens weer naar voren gebracht.
Een mooi gegeven: een gevangene, die koning had willen zijn, en kijk, hij is één
brok ellende. Ze weten er alles van.
Let op, daar komt er één aandragen met een rooden mantel, een soldatenmantel.
3)
En dan niet ‘een nieuwe, frischgeverfde mantel’ , maar waarschijnlijk ‘een
afgedragen, door de zon verschoten en vuil geworden mantel’, waarvan de kleur 4)
purperachtig of scharlakenrood - zoo niet meer te herkennen viel . Het ruwe
soldatenkleed, een fijne imitatie van een koningsgewaad: met wat fantasie maakt
men daar zóó een purperen koningskleed van.
Maar, 't is waar ook, een koning moet een kroon hebben. Er groeien - waarschijnlijk
op het plein, en in elk geval in de buurt - wel struiken met distels; die kan men wel
gebruiken. Niet onwaarschijnlijk is het, dat men zich bediend heeft van ‘een laag,
van doornen voorzien, struikgewas, hetwelk op ons heidekruid gelijkt, en wat in zulk
een menigte op den onbebouwden bodem van Palestina groeit, dat men het thans
en vroeger als brandstof gebruikt. Op deze wijze wordt wel duidelijk gemaakt, hoe
5)
de soldaten die doorntakken onder hun bereik hadden’ . Van deze struiken nu vlecht
iemand - voorzichtig man, het mocht de hand eens pijn doen - vlecht iemand, zeg
ik, fluks een kroontje. Dat wordt Hem op het hoofd gedrukt. De bedoeling is daarbij
niet allereerst, ‘Jezus pijn te doen, maar om Hem te hoonen door deze weergave
6)
van de koningskroon’ .

3)
4)
5)
6)

Groenen, a.w. 382.
l.l.
a.w. 383.
Grosheide, a.w. 347, die verwijst naar Dalman, Orte u. Wege, 210.
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Nóg is de koning niet compleet. Bij een koning hoort een scépter. Het beeld zou
zonder hem niet lijken. Dus: ook die scepter nagebootst. Ze drukken hun offer een
riet in de hand: een nette koningsscepter! Sommigen meenen, dat dit riet juist door
zijn slapheid de bespotting vervolmaakte: een héusche scepter is juist stévig.
Anderen denken, dat een soort van zeeriet gebruikt is, dat bizonder stevig is, - in
tegenstelling met het ons bekende moerasriet. Het feit, dat later de soldaten Jezus
met dat riet hebben geslágen, maakt deze laatste onderstelling waarschijnlijker.
De karikatuurkoning is gauw ‘afgewerkt’. De beun is vrij voor de soldaten. Ze staan
al in de houding, en défileeren op commando. Ze buigen 't hoofd, als zij voorbij Hem
komen, brengen den militairen groet, en zeggen, met een wee vertoon van eerbied
in de stem: wees gegroet, gij Joden-koning. Ave Caesar, moriturum te salutamus.
Dit is, Joden voor u het eerst een nederlaag. Nauwelijks hebt gij 't spel ‘gewonnen’,
of de vreugde haalt haar zweep over uw gezicht: die soldaten hoonen wel den
Nazarener, maar in Hem uw eigen volk. Uw verstootene wordt er tóch maar
bij-gerekend.
Doch Christus, - hoe vindt Hij zijn Vader onder deze moordenaren? Hoe zal zijn
hand naar het altaar tasten, wanneer zijn hoofd door doornen wordt gewond, en in
zijn hand een rietstok is gedrukt?
Er is wel eens gezegd, dat Christus den rietstok niet vastgehouden heeft, immers
‘alleen Mattheüs deelt mede, dat men Jesus het riet als scepter in de hand gaf,
terwijl Marcus slechts van een riet spreekt, waarmede men den Heer slaat. Ook
hierin behoeft men geen zakelijk verschil tusschen beide voorstellingen te zien. Men
zal getracht hebben den Heer dat riet in de hand te geven, maar Hij zal het niet
hebben willen vasthouden, want in geen enkel opzicht kon Hij actief deelnemen in
de bespotting Hem aangedaan...De weigering des Heeren om dat riet vast te houden,
zal dan de soldaten er toe gebracht hebben om Hem daarmede op zijn hoofd te
7)
slaan’ . In deze voorstelling is wel iets, dat aantrekt; te meer, waar ze ons laat zien,
dat Christus' actieve gehoorzaamheid Hem dadelijk weer brengt tot de pas-

7)

Groenen, a.w.
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sieve. Want als Hij het riet niet in de handen houdt, dán wordt Hij er mee geslágen.
In dit brengen van den Heiland in de wereldkarikatuur komen alle draden van het
proces samen.
Hier is Heródes weer: tenminste eenige soldaten hebben het spel afgezien van
Herodes; en soldaten - kameraden! - vertéllen elkaar zoo graag. Herodes trouwens
heeft Jezus laten gaan, terwijl het spotkleed nog om Hem hing. Zoo sluiten de
soldaten van Rome zich aan bij den hoon van Herodes; en daarom komt in deze
spotternij de ‘vergadering’ van Ezau mét den vijand samen tégen Jacobs hoofd
(Hand. 4:27).
Een tweede ding: de idée van den Christus exlex wordt nu, nadat ze eerst door
den rechter officieel is uitgewerkt, thans overgenomen door de soldaten. Pilatus
had dit nooit mogen toelaten; discipline had de militairen in bedwang moeten houden.
Maar Christus is nu eenmaal buiten de wet gesteld, en soldaten doen niet anders
dan alle anderen. Zoo begint Christus' proces met den hoon van één bediende (van
Annas), die Hem op de wang slaat; maar aan het eind wordt die ééne bediende
gemultipliceerd: de slagen ook.
In de derde plaats: hier is weer dat ‘verzwegen hoofdstuk’, waarover wij reeds
spraken. De soldaten weten slechts te reppen van Christus' kóningschap.
Konings-kwesties liggen eerder in hun lijn dan profeten-woorden of
priester-bemoeienissen. Zij hechten zich aan wat voor oogen is. De Christus is voor
hén alleen maar een mislukte koning: meer hebben zij van Hem wel niet begrepen.
Weer wordt van Christus' drievoudig ambt alleen maar 't koningschap genoemd.
De probleemstelling van het Sanhedrin, dat de messiaansche kwestie heeft
uitgewerkt in politieke richting, heeft wel funéste gevolgen. Maar dat is: Hem uiteen
rukken, Hem geeselen naar den geest.
Hiermee hangt een vierde samen: in den spot der soldaten wordt de universeele
Christus in den sectarischen hoek gedreven. Wie is 't in werkelijkheid, die hier de
slagen opvangt? Een tweede Abraham? Een tweede Jacob? Een tweede David?
Een tweede Melchizedek? Een tweede Jozua? Neen, neen - Hij is de tweede Adam.
Universeeler kan het niet, meer ‘kosmisch’ ook niet. Hij wil tweede Adam zijn: Hoofd
van de nieuwe menschheid, koning, niet van een groepje, niet van een secte, niet
van een club, maar van de wéreld, koning van de nieuwe menschheid. Maar dit
alles
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kan toch niet beletten, dat Hij zélfs in de wereld-karikatuur voorkomt enkel maar als
koning-van-de-Jóden. De wil van God-in-Christus tot het universeele koninkrijk is
belachelijk gemaakt, door wie Hem degradeeren tot een mislukten potentaat over
wat Joden in ‘de provincie’. O, zóó aan 't komende Pinksterfeest vast te houden,
en aan zijn breed-uitziende afscheidsredenen! O, nú te wéten van het Trinitarisch
Pact!
Dan, in de vijfde plaats: hier was Christus' eerste bloeds-uitdrijving. In ons
voorgaande hoofdstuk noemden wij die eerste uitdrijving van het bloed van Christus
aanvang van die goddelijke overweldigingsdaad, die den gang des bloeds zal
omzetten en terugleiden van dood naar leven. Het bloed van 't Lam begint te vloeien;
- dit is het knooppunt aller tijden - het keerpunt aller eeuwen. Maar in dit knooppunt
der tijden, en in dit kruispunt aller wegen, van natuur zoowel als geest, vindt Christus
het gezelschap van psalm 35: dronkaards, spotters. Toen dit bloed begon te
stroomen, toen waren daar de wijzen, de herders, een ster. Nu zijn er van rondom
slechts duivelen; er wordt gegrinnikt; de God van sterren zwijgt. Welaan, waar is
uw God? Er is gezegd: ‘de geeselslagen onteeren Jezus, ze drijven Jezus ook uit
de gemeenschap der menschen. Onwillekeurig denken we aan den engel, die Adam
8)
en Eva uit het paradijs joeg’ . Maar, als Adam hier geweest was, dan zou hij tot den
tweeden Adam hebben gezegd: het is beter, in de handen Gods te vallen, dan in
die der menschen. Toen Adam door een engel uit het paradijs verjaagd werd, toen
spotte er niet één; grimmige ernst lag op het gelaat van hemel en aarde; de wolken
droegen een geheimschrift: mene, mene, tekel, ufarsin: gewogen, geteld, te licht
bevonden: de scheur, de breuk. Maar vandaag, nu de tweede Adam uit het paradijs,
ja, zelfs uit de woestijn, opgejaagd wordt, nu Hem in het huis der oecumene de deur
gewezen wordt, en nu Hij nog veel dieper en over breeder front vernederd wordt
dan de eerste Adam, - nu dreigt de hemel niet, en de wolken jagen niét; wel neen:
de zon schijnt op haar best, ze is vroolijk om het pad te loopen; en 't is vandaag nog
Paschen bovendien. De ernst, waarmee de eerste Adam weggezonden wordt, doet
ons weldadig aan bij het spel van zotternij, waarmee de tweede Adam begeleid
wordt bij zijn uitvaart naar den dorren dood. Zeker, die geesel is verlengstuk van
het uitgetrokken zwaard, dat de poort

8)

Grosheide, a.w. 346.
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van 't Paradijs verdedigt. Maar dit verlengstuk is in het gif gedoopt van Satan en
van Kaïn. Die pijlen zijn óók één voor één in gif gedoopt.
Nu moet Hij in dien geesel 't zwaard van God ontdekken. Hier op die binnenplaats,
waar men Hem heen geduwd heeft, moet Hij zichzelf belijden als den grooten
Simson, worstelend tegen den engel-van-de-paradijswacht, met 't uitgetrokken
zwaard, en zijn hand tóch leggen aan de poort van het Paradijs, salvo honore Domini,
salva iustitia divina. Hier in de binnenplaats moet Hem de levensboom weer wénken:
anders vergeet Hij onzen honger en kommer. Hij moet er heen als tweede Adam,
om zelf te eten, en, om aan ons te géven van zijn vrucht.
Dus is voor Christus het geloof nu noodig, ook om zich te bekennen als Middelaar,
als tweeden Adam. O, ja dát te gelooven, als er geen Dooper is, die zegt: ik durf
niet doopen; als er geen woestijn is, waar de Satan zegt: wij moeten eens ernstig
praten; waar geen engelen en geen dieren komen om Hem te dienen; waar geen
Simon Petrus satanische interrupties plaatst, waar geen Mozes en Elia op een berg
verschijnen. Te gelooven, dat Hij is de tweede Adam, de centrale mensch, het
wereldteeken, de meerdere van Abel, en het pleroma van al wat ‘substantieel’
geweest is in al de eeuwen, die voorafgegaan zijn, - dat is oneindig zwaar, wanneer
er alleen maar is een karikatuur; en wanneer alle profeten-, priesters- en
koningsbergen en alle vervloekte en verdorde vijgeboomen wijken uit het gezicht,
geschrokken bij zúlk een meta-morfose - in het diepe dal. Dat Jezus Christus het
geloof aan zijn eigen importantie, en aan de geweldigheid van het kruis, heeft moeten
losvechten van deze botte karikaturisten, dat is óók smartelijke arbeid geweest:
dadelijke gehoorzaamheid onder lijdelijke.
Maar daarom zeggen wij ook van dezen Borg en Middelaar: ‘ecce Deus’. Want
waarlijk, Hij heeft God toch als één met Hem gezién, en de engelen, en het paradijs,
en de vlakke velden, de bergen en dalen van Genesis I en III, toen Hij daar op dat
binnenpleintje door wat soldaten werd bespot. God daar als één-metzich nóg zien,
dat kan alleen maar God. Ik kan dat niet bewijzen; gelukkig niet, ik kan het enkel
maar gelooven. Hij spreekt en zwijgt, hetgeen Hij heeft gezien en gehoord; Hij is
mijn God (Joh. 3).
En ik kan slechts gelooven, dat Hij zichzelf gezien heeft in zijn
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geestelijke ontkleeding. Hij heeft zichzelf als God geloofd, toen Hij daar door Pilatus'
soldaten minder werd gemaakt dan Abel, eersten doode. Hij is de Eerste. Het was
Hem trouwens aangezegd, dat zijn bloed minder wezen zou dan Abels bloed. Hij
wist dat wel, en knikte met het hoofd: Hij is ook minder nog dan Abel hier geworden.
Met Abels bloed houdt God nog zijn bemoeienissen; wel, wel, daar kan nog een
theofanie van komen. - Rijke Abel, gunsteling van God, práchtige doode. Abel, Abel,
de Réchter ter begrafenis, een lijkrede van den hemel en stramme ernst. Maar hier
de Borg? Stilte als-t-u-blieft, attentie voor het karikaturistenspel. Mijn God, mijn God,
waarom verlaat Gij mij? Stil, zeg het nog niet: ‘mijn mond zal ik niet open doen,
terwijl de goddelooze tegenover mij is; maar een vuur ontsteekt dan ook in mijn
binnenste, de smart wordt verzwaard’ (Ps. 39).
Toen ‘greep’ de Christus ‘eenen moed’: den moed van zijn borgtochtelijk hart. Ik
kan dat niet bewijzen, gelukkig niet, ik kan het enkel maar gelooven. Hij greep den
moed van zijn borgtochtelijke hart en stelde zich zijn volk voor oogen. Hij wist, dat
slechts op voorwaarde, dat dit uur eens komen zou, het Trinitarisch Pact een bed
voor Adam had gespreid, en hém niét op een bed van doornen wilde leggen. Hij
wist het wel ter dege. Toen droeg Hij welgemoed zijn doornen, en zweeg
verschrikkelijk: Hij zou den rechtsgrond schuiven gaan onder dit bestél van vrede
in Gods vrederaad. En tevens onder de vloeren van de hel.
Hij verdroeg het alles. Hij stond daar heel verlaten binnen het armzalig bestek
van een slordig binnenpleintje, waarop de zon te branden stond, - toen schreed Hij
in den geest door heel de wereld en haalde voor zijn geest de groote separatie: de
doornestruiken werden in zijn verren droom uit alle rozenbedden uitgetrokken; dáár
bleven enkel rozen over. En zélfs klaprozen werden aan den anderen kant van 't
wereldveld gerukt en uit ieder stóppelveld; dáár bleven enkel doornen over. Met
grimmigen ernst joeg Christus een schisma door alle werelden heen; Hij deed het
met zijn wil en naar Gods Woord. Hij maakte van het gemengde gebied van onzen
tijd en onze ruimte, 't gebied van de symphyse (Luc. 8:7!) van doornen en van graan
en roode rozen - een hel en ook een hemel, een ónvermengde hel en ook een
ónvermengden hemel, plaatsen van louter distels én van louter rozen, van hemelsch
brood en tranenspijze.
Toen had Hij grooten haast, om naar zijn kruis te komen;
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Pilatus had Hij niets meer te zeggen. Hij voelde zich sterk. Hij had de zijnen immers
weer gezién? Hij wist, dat ook zij straks spótkoninkjes zouden worden; en dat dit
hun ‘paideusis’ (bl. 465) wezen zou, om hen eraan te herinneren, dat zij uit den
eersten Adam waren opgekomen als dwaze rebellen tegen God, gerééde
karikatuur-objecten voor den Satan. Hij zei het met het oog op hen:
Ja, gij kost mij die slagen,
die smarten en dien hoon.
Gij doet dat kleed mij dragen,
Dat riet, die doornenkroon.

Nu, ik bén het dan ook wezenlijk geweest, die Hem dit gekost heeft. Om mij is Hij
gehoond; ónze karikaturen, die heeft Hij verdragen. Die waarvan wij object zijn?
Ook die andere, waarvan wij subject waren. Dié hadden de schuld van de geboorte
van die andere.
Nu gaan de liefde en liet geloof, en ook de hoop in de wolken het teeken schrijven
van den Zoon des menschen. Dit is dat teeken: datzelfde hoofd, dat nú een
doornenkroon, diezelfde rechterhand, die nú een rietstok draagt, zal eens een
gouden kroon, Zijn hand een scherpe sikkel dragen (Openb. 14).
Tot zoo lang willen wij Hem houden in gedachtenis, Hem en zijn doornenkroon,
en schreien en lachen: Zijn spot geeft ons de eerekroon. Rabbi, wij zullen aan Uw
doornenkroon, de karikatuur, waarin gij object zijt (gij waart van gééne subject)
straks denken, als wij zingen: wij steken 't hoofd omhoog, en zullen d'eerkroon
dragen, door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen. Wij willen lachen, niet met
de soldaten, maar met den geloovigen Abraham; want
9)

10)

Terwijl Herodes Hof vast juicht in lofgeruchten ,
11)
12)
Daar zich een slaaf in gout en vorstlijk purper vleit ,
Wiens grootheit in 't gewicht van zijne zonden leit,
13)
Die een verrotte dood beruikt met amberluchten .

9)
10)
11)
12)
13)

staag.
lofgeroep, lofgeklank.
nl. Herodes.
zich behagelijk dekt, kleedt met (waarsch. bedoelt D.: vlijt).
d.i. die zijn gruwelijke verdorvenheid hult in de kostbaarste weelde (beruikt: parfumeert).
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14)

15)

Gaat mijne ootmoedigheit rondom het wachthuis zuchten,
16)
Daar een baldadig rot, o schrikk'lijk onbescheit!
Den vrijen, den Gezalfde, en God der eeuwigheit
17)
Met zulk een toestel hult, die d'armoe zou doen vluchten.
18)

Maar staf, maar purpre slet , maar doornekroon, maar bloet,
19)
Hoe kust U mijne liefde, en eert U mijn gemoed,
Schoon ik een wreed gespuis met U zoo boos zie leven!
20)

21)

De Heiland heeft die snoode , als mij, niet ingestort ,
22)
Dat hem de rijkste pracht geene achtbaarheid kan geven ,
23)
En dat de nedrigheid door hem aanzienlijk wordt.

Wij moeten nu maar rustig blijven bij de lectuur van Paulus: wij zijn, zegt hij, een
theáter geworden voor wereld, engelen en menschen. Wij, apostelen, richters van
Israël, dat uit den Geest is; nimmer stérk als Simson, en toch óók gedirigeerd naar
het théater der filisters voor hún pret.
Die Paulus schreef ons het vervolg: de overblijfselen van Christus' lijden onder
24)
de karikatuur. Een theáter, zegt hij, werden wij . Maar wees getroost: God heeft
de régie. Hij had ze ook bij die soldaten achter den frontgevel van Pilatus'
wereldforum. In December was hun de carnavalspret van de Saturnaliën in hun
vaderstad ontgaan: ze dienden in bezet gebied, en een reisje naar Rome kost geld,
't verlof duurt kort. Maar vandaag, in Maart, hadden ze tóch nog wat leut gehad:
een béétje carnavalsgijn in de Jodenstad, nog wel op hun mooie feest van vijftien
Nisan. Een joodsche zot, een Waarheidsvriend-in-carnavalscostuum, in koningslarve.
Schrijf het aan je meisje. Theater in Jeruzalem.
En toch: God had de régie. Hij heeft ze óók vandaag. Hij heeft ze óók nog mórgen,
als wij mee moeten in een optocht. ∗

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

ga ik in diepen ootmoed.
wachtgebouw.
driestheid, uitspatting.
uitrusting, opschik.
lomp, vod.
ziet U met eerbied.
dien booswichten.
door genade de kennis verleend.
geen aanzien kan toebrengen.
de onaanzienlijkheid, het geringste, het laagste, als rietstok, afgedragen soldatenmantel en
doornenkroon. Dit vers is afgedrukt in Dr J. Wille: Heiman Dullaart. Zeist, Ruys 1926, bl. 182.
De verklarende noten zijn alle van Dr Wille.
1 Cor. 4:9; zie daarover K. Schilder, ‘Ter Inleiding’ in H. Knoop, Een Theater in Dachau, Goes,
1945, 9-15. Over de ‘overblijfselen’ van Christus' verdrukking, artikel K. Schilder, ‘De
Reformatie’, Goes, 24e jrg., no. 29, bl. 238 v. (16 April 1949).
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Hoofdstuk XXIX
Christus peremptoir verdoemd
Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot hen: Zie, ik breng hem tot
ulieden uit, opdat gij weet, dat ik in hem geene schuld vind. Jezus dan
kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus
zeide tot hen: ‘Zie, de mensch.’ Als Hem dan de overpriesters en de
dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem! Pilatus zeide
tot hen: Neemt gijlieden hem en kruist hem; want ik vind in hem geene
schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben eene wet, en naar onze
wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelven Gods Zoon gemaakt. Toen
Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd, en ging wederom
in het rechthuis, en zeide tot Jezus: Vanwaar zijt gij? Maar Jezus gaf hem
geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: Spreekt gij tot mij niet? Weet
gij niet, dat ik macht heb, u te kruisigen, en macht heb, u los te laten?
Jezus antwoordde: Gij zoudt geene macht hebben tegen mij, indien het
u niet van boven gegeven ware; daarom, die mij aan u heeft overgeleverd,
heeft grooter zonde. Van toen af zocht Pilatus Hem los te laten; maar de
Joden riepen, zeggende: Indien gij dezen loslaat, zoo zijt gij des keizers
vriend niet; een iegelijk, die zichzelven koning maakt, wederspreekt den
keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit, en zat neder
op den rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos, en in het
Hebreeuwsch Gabbatha. En het was de voorbereiding van het Pascha
en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Zie, uw koning. Maar
zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis hem! Pilatus zeide tot hen: Zal ik
uwen koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geenen
koning dan den keizer.
Toen gaf hij Hem hun over, opdat Hij gekruisigd zou worden.
Johannes 19:4-16a.
HET drama loopt nu op zijn eind. We komen tot de laatste handeling van het
rechtsgeding, dat het Lam Gods voor de aasgieren wierp, en dit op denzelfden dag,
waarop ál maar lamsvleesch werd gegeten in Jeruzalem.
In ons voorgaand hoofdstuk merkten we op, dat in het spottooneel van die soldaten
vrijwel alle leidende gedachten, die 't rechtsgeding beheerschten, tegelijkertijd terug
te vinden waren.
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Zoo is het ook nu. Er is recapitulatie: de hoofdsom van de dingen, waarvan, waaruit
wij spreken, wordt ons nog ééns gelezen. Onder de soldaten eerst; voor den réchter
nú.
Ja, zeker, recapitulatie - voor den rechter. En als die rechter, in zijn laatste
officieele handeling, nog eens komt recapituleeren, is dat voor Christus een
verzoeking. Hij is zeer uitgeput; zijn bloed is uitgedreven; zijn ziel zoekt tastend naar
een steunpunt, - en vindt het slechts in God, die zich aan Hem onthoudt. Toch moet
Hij álles nóg weer ‘met het gehoor des oors’ doorleven. De bittere spijze wordt
herkauwd. Is hier de Satan, die verzoeker, niet? En is hier God niet, die Beproever?
Zij hebben wel hun reden voor verzoeking en beproeving van den Christus. Er zijn
er, die wel in eerster instantie een verzoeking van Satan, een beproeving van God,
doorstaan, maar die het strijden opgeven, en bezwijken, als de kwelling in herháling
komt. Wie een krachtmensch bréken wil, probeere 't vrij: hij recapituléére. Hij houde
aan. Gutta cavat lapidem. Hij geve na de eerste ronde een tweede, na de tweede
een derde, en: stééds de kérn. Ware Christus slechts van eindige kracht, dan zou
Hij, ook nadat Hij in eerster instantie den aanval van hel en duivel had doorstaan,
toch nu, waar alles nog gerecapituleerd wordt, voorzeker zijn bezweken. Al was 't
maar in ver-dooving. De staat-van-verdooving is heel vaak gevolg van een ácte van
zélfonttrekking. De doofheid begint dan in den geest, die de poort gaat sluiten: de
invalspoort van 't oor.
Maar Hem, - Hem zullen wij zien: tot het laatst standvastig: wachter bij al de
poorten van zijn huis, het huis van ziel-en-geest-en-lijf, die eenheid. Hij houde de
ooren open, God heeft ze niet voor niets ‘doorboord’ of ‘uitgegraven’ (Ps. 40:7; Hebr.
1)
10:5) . Wat dácht ge wel: hij is voor God niet doof: de rechterlijke recapitulatie onder
't oog van God en Satan zal Hem niet ontgaan.
2)

Pilatus heeft zich teruggetrokken , en in dien tusschentijd den soldaten de vrije
hand gelaten. Maar of hij 't rustig had? Die vrouw, die droom? Ook sloeg hem zijn
geweten. En dan - wij zeiden het reeds - het is ook mogelijk, dat hij het plan over-

1)
2)

Vgl. artikel: ‘Het lichaam andermaal toebereid’, De Reformatie, Goes, XXIe jrg., bl. 223.
Bij de constructie van Powell, Pickl, etc. is dit wel te veel gezegd; maar over de kwestie der
volgorde spraken we al. Wie de spotternij der soldaten ziet als een toegestaan, ja door den
rechter ‘gebruikt’ onderdeel der bevolen geeseling zal aan een permanent in touw blijven van
Pilatus eerder kunnen denken. Zekerheid is er niet.
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woog, om na de geeseling nog éénmaal op de zaak terug te komen, en een laatste
3)
poging te wagen om den Nazarener te redden. Iemand laat hem broeden over zijn
toekomst: ‘Het zou geen nut hebben, Tiberius (den keizer) uit te leggen, dat de
Beschuldigde ontkend had, koning te zijn in den zijn, dien de Joden bedoelden,
maar zei, in een anderen zin koning te zijn. Een heidensche keizer zou die verklaring
nooit accepteeren. Ja, hij zou zich niet kunnen verdedigen, en hij zou het lot deelen
van alle hooge Romeinsche ambtenaren, die in ongenade waren gevallen bij den
keizer. Hij zou bevel krijgen zelfmoord te plegen, om zijn misdaad uit te boeten.’
Vermoeid komt hij terug (18:29). ‘Hij is daarin den Joden weer ter wille om zelf
uit den nood te komen....Ik breng hem naar buiten voor u, dat is: ik stel de zaak in
4)
uw handen’ . Hij grijpt zijn laatste kans. De Joden zijn gebleven om den afloop af
te wachten, en, zoo nóódig, nog in te grijpen; ze waren nog onzeker, en wilden niet
gelooven, dat hun toeleg was gelúkt, eer zij het zouden hebben gezién.
Het zag er nog verdacht uit. In den regel werd iemand, die gegeeseld was, dadelijk
daarna naar de executieplaats geleid. Maar in dit geval gaat het anders. De
Nazarener wordt opnieuw naar buiten geleid. Nog is Pilatus niet vastbesloten, Hem
mee te geven met de beulen. Nóg is de Romein niet murw gemaakt. Hij komt naar
buiten mét den beklaagde, en stelt Hem ten toon in al zijn ellende. Hij laat de kleeren,
die de soldaten Hem aangetrokken hebben, Hem aanhouden. Zóó als Pilatus Hem
vond, neemt hij Hem mee naar buiten.
Daar kómt de Koning van de Joden: het spotkleed om het lichaam, de
doornenkroon op 't hoofd, gebróken onder de geeselslagen. Waarom die spotkleedij
niet afgenomen, - die toch een testimonium is van willekeur in het rechthuis? Och,
Pilatus hoopt nog voordeel te behalen uit een onbevangen prijsgeving van zóóveel
ellende aan de blikken van de massa. Hij wil den beklaagde in al zijn naaktheid
laten zien, en spreekt het overbekende woord: ecce homo, zie, daar is nu de mensch.
Wat wil Pilatus?
De één zegt: hij wil medelijden wekken; een publiek theater met dit stuk realiteit
zal olie op de golven werpen...
Anderen denken minder mooi over Pilatus. Zij meenen, dat hij

3)
4)

Powell, a.w. 146.
Grosheide, Komm. Joh. II, 479.
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alléén dáárom Christus in het openbaar tentoonstelt, om den Joden te verzekeren,
dat zij van dezen stákker toch nooit meer moeite hebben zullen. Wie zóó is
toegetakeld, die zal zijn leven lang geen indruk meer maken. Het moet nú toch maar
eens uit zijn, is het niet?
Tusschen deze meeningen kiezen? Welneen, de ééne sluit trouwens de andere
niet uit. Allicht heeft hij beide elementen in zijn gebaar willen leggen. De massa
denkt op meer dan één manier,
Maar, - hélpt het? Hélpt zijn: ecce homo?
In tegenstelling met anderen, die meenen, dat Pilatus zich heeft vergist in de
berekening van de kansen op uitwerking van zijn woorden, meenen wij, dat
aanvankelijk wel degelijk zijn gebaar de verwachte uitwerking had. Immers, hoofdstuk
19 vers 6 van Johannes' evangelie teekent precies aan, dát er waren, en wie het
waren, die zich aanstonds schráp zetten tegen Pilatus' oproep tot medelijden.
Blijkbaar móest dat. Het waren de hoogepriesters en de raadsdienaars. Deze
nauwkeurige aanduiding van het onderwerp van den zin, luidt anders, dan die wij
gelezen hebben in hoofdstuk 18:40. Daar is met nadruk gezegd: zij riepen allen
5)
wederom: niet dezen, maar Bar-Abbas . Toen was het dus het volk, dat, mét zijn
leiders, Jezus wilde prijsgeven. Maar nú schijnt het volk te zwijgen; men gevoelt
zich inderdaad ietwat onzeker worden. Met te meer haast grijpen daarom de leiders
- ze zien scherp, en kénnen hun publiek - naar het woord; hoogepriesters en
raadsdienaars. Het volk vertoont een zwakke neiging tot zwenken; hier en daar golft
een vlaag van medelijden door de menschen heen, de veranderde stemming teekent
zich af op de gezichten. De leiders, bang genoeg voor een zwenking in de
6)
volksopinie, reageeren dadelijk: zij roepen te heftiger: kruis hem, kruis hem . Maar
Pilatus laat zóó gauw zijn laatste kans niet glippen. Niet zonder pathos - want het
volk is er nu bij, en wie vólk meekrijgen wil, heeft met wat pathos en wat sentiment
gauw gewonnen, al is de kans er slechts een oogenblik. Niet zonder pathos verklaart
7)
hij nog eens met nadruk, dat hij in dezen Jozua geen eigenlijk gezegde schúld
vindt. Waarom nu toch met alle geweld naar een verdóemend vonnis? Laat deze
Jodenleiders dán

5)

Wij sluiten ons aan bij de meening van hen, die in Joh. 18:40 het woord: allen, dat in bepaalde
handschriften te lezen staat, meenen te moeten handhaven. Argumenten o.a. Zahn, Das Ev.
3 4

6)
7)

des Joh. , , 1912, S. 636.
Vgl. vs 15, waar de hoogepriesters het laatste woord hebben, en niet het volk. Over ‘laos’,
J.L. Seeligmann, Ex Oriente Lux, Jrb. no. 7, 1940, 390 a, b.
‘Ik’ en ‘schuld’ hebben den nadruk.
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liever zelf hun werk doen. Indien zij willen, nu, laat hén dan kruisigen. Natuurlijk wil
Pilatus daarmee niet zeggen, dat de Joden op eigen autoriteit Jezus wel kruisigen
mogen (de kruisiging was geen joodsche straf), doch hij wil de verantwoordelijkheid
niet dragen, waarvoor zij zelf schijnen terug te deinzen; en misschien ‘onderstelt’
hij nog, dat de Joden, krijgen zij de eindbeslissing, ‘niet tot het uiterste zouden
8)
gaan’ . De priesters en sanhedristen reageeren dan ook onmiddellijk; ze zeggen:
maar wij aanvaarden wel degelijk de verantwoordelijkheid. Al mogen wij hem niet
kruisigen, toch heeft hij iets gedaan, dat naar onze wet de doodstraf verdient: hij
heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. Zoo wil de keizer ook heeten: theou huios
(godenzoon, zoon-van-God) heet de keizer bij decreet evengoed als ‘Sôter’ (redder,
heiland). De Joden weten, dat die term zoowél theologisch (voor de Joden) als
politiek (tegenover Rome's keizer) beteekenend is.
Hier heeft de waarheid een triumf. Voor 't eerst wordt hier een feit genoemd met
zijn waren naam, al is het nog met vermijding van de hoog-noodige interpretatie.
Een eerlijke schriftgetrouwe interpretatie van den naam ‘theou huios’ zou de Joden
gedwongen hebben te verklaren: maar die naam is in zijn mond iets anders dan de
keizerlijke titel. Ze zouden dan althans in het negatieve hebben moeten gaan staan
tégenover den Romein met zijn Keizer naast hun volksbroeder Jozua-van-Nazareth,
die, naar zij zelf weten, zooal God (Kajáfas) dan toch niet den keizer heeft gelasterd
met zijn: ik ben Gods Zoon. Zij hadden dan óók moeten bekennen: zijn ‘God-zijn’
is niet van deze wereld. Ze zouden dan meteen gezegd hebben: zijn koninkrijk is
niet van deze wereld. O duivels, ze noemen een term, maar verzwijgen de
interpretatie: geraffineerde zonde tegen het negende gebod. Maar toch: dit ééne
woord is waar, al komt het pas in 't eind uit hun verdroogden mond. Wij zagen bij
den aanvang der onderhandelingen, dat de Joden tegenover den stadhouder hebben
gezwegen over de aanklacht van blasphémie, waartoe in de vergadering van het
Sanhedrin aanvankelijk was geconcludeerd. Toen hebben zij, het is bekend, de
zaak dadelijk over den politieken boeg geleid; en het messiasschap van Jezus van
9)
de eerste naar de tweede tafel der wet verlegd: de degradatie van den Heiland .
Maar nu Pilatus nog een laatste poging waagt, wordt eindelijk uit hun mond dan ook
hun laatste woord gesproken, en verschieten ze hun laatste

8)
9)

Grosheide, a.w. 481. Over ‘kruisiging’ noot 2a op bl. 528 hierboven.
Vgl. in dit deel bl. 355, 363, 401, 380, passim.
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pijlen. Thans heet het eindelijk officieel: nu ja, hij is dan ook volgens onze wet
schuldig aan blasphémie, en dat heet bij ons: doodzonde. De hypocrieten: hún wet
10)
schijnt 't edict des keizers bij te vallen : de heer-in-Rome is toch theou huios?
Let op: de naam ‘Gods Zoon’ wordt een bedriegelijk gehanteerde terminus medius
in een syllogisme-zwendel.
Dit is triumf der waarheid; inderdaad. Eer Jezus wordt verdoemd door de overheid,
wordt Hij toch weer ván de tweede tafel náár de eerste tafel van Gods wet
teruggebracht, al wordt de onderscheiding van de tafels in de wet verdoezeld voor
dien Romein, dien hónd. Ook voor het tribunaal van Pilatus komt op het laatste
oogenblik de erkenning, dat Jezus van Nazareth niet maar keizer-kwesties opwerpt,
doch den naam en de zaak en de eer en de openbaring van den levenden God
rechtstreeks aangaat.
Toch is die titel voor den Caesar: dus tóch een keizer-kwestie? De bijbel noemt
den Heere Christus: ‘Führer’, Archeeg (Hebr. 2:10; 12:2; Hand. 3:15; 5:13), Leider,
Heiland, en ook Sóter (Hand. 5:13). Wat zou een S.S.-man hebben kunnen bereiken
in de Hitler-periode, alleen maar door het niet nader geïnterpreteerd zeggen: ‘die
man noemt zich een Führer’? De overpriesters - en S.S.-methoden? Een blijdschap
voor den Christus? Maar dan toch een blijdschap met beving; want zij drijft Hem
zoo dadelijk in den dood. De duivel-lasteraar glipt overal doorheen; óók door de
nauwe steeg van ‘objectieve reportage’, van een ‘letterlijk citaat’ - waar 't Woord
niet aan te pas mag komen.
Dat blijkt dan ook aanstonds. Want: toen Pilatus dit woord hoorde, vreesde hij
des te meer. Waarom vreest hij? Uit zeker bijgeloof? Uit angst-voor-theologen, met
hun bekende rabies? Is hij nog eenigszins in zijn geweten gebonden aan het
romeinsche heidendom, dat nog aan goden en aan godenzonen geloofde? Lijkt hij
soms op den hoofdman-over-honderd, die straks zal zeggen van Jezus: waarlijk
11)
deze mensch was een godenzoon? Of ruikt hij Tiberius op een afstand - de keizer
wordt óók theou huios? En is het dus ál weer de nu versterkte vrees voor directe
gevolgen, en begrijpt hij, dat, als dit element in het geding komt, het fanatisme noch
van Joden, noch van de Caesar-cultus-drijvers aan het hof van Rome ooit nog te
breken wezen zal? Ambtenaren ‘in de bezette gebieden’ monkelen wel eens vaker
om de extre-

10)
11)

Haar ráken doet ze zeker, evenals Christus' koningschap in zijn consequentie alle koninkrijken
tenslotte raakt, zie bl. 366, 380, 382, 406, passim.
Zie Marc. 15:39, vgl.: Matth. 27:54; de vertaling godenzoon is juister dan die van de
Statenvertaling: Gods Zoon. Hierover later in het derde deel.
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misten in de Rijkshoofdstad, vlak om den Führer. Maar ze houden wijs den mond
potdicht. En óf ze er mee rekenen!
Wij wagen het niet een beslissing te nemen; Pilatus' ziel laat haar schuilhoeken
niet zoo fel belichten. Wij vinden het ook al weer niet nóódig; óók nu zeggen wij:
het ééne sluit het andere niet uit.
Let liever op de gevolgen, die Pilatus' geprikkelde belangstelling en nu verstérkte
vrees gaan hebben. Hij gaat nog eens naar Jezus toe, en vraagt Hem: vanwaar zijt
gij? Soms een rivaal van Caesar? Gij daar, heusch óók al uit een hemel neergedaald,
zooals wel meer beweerd wordt? Claudia, die dróóm...Toch zal de vraag niet geboren
zijn uit oprechte belangstelling; nog minder zal ze een poging zijn om voor eigen
persoon dien vreemden man te begrijpen, te aanvaarden. Neen, Pilatus tast even
naar den achtergrond van het conflict, dat tusschen Jezus en de Joden (en den
keizer?) hangt. Zij noemen hem ‘Gods Zoon’; hij zelf schijnt evenzoo te doen; Pilatus
wil daarvan het zijne toch wel weten. Hoe krijgt die man zijn invloed? Wat geeft hem
zijn ‘succes’?
Maar Jezus geeft hem geen antwoord.
Juist uit dat zwijgen van Christus weten wij, dat de vraag van Pilatus: vanwaar
zijt gij, niet geweest is de vraag van een heilbegeerig hart - dát komt bij God nooit
te laat - doch een verkenningsvraag van den rechter, die het bestaande conflict nog
eenmaal in zijn achtergrond tracht te doorzien, maar niet verklaren wil: een nieuw
gezichtspunt; de zitting wordt verdaagd, nieuwe opening der instructie wordt bevolen.
De vraag komt niet zoozeer ‘nu’, als wel ‘zóó’ te laat. Ze is geen vraag voor de
12)
instructie, voor de ‘cognitio’ , het ambtelijk-te-registreeren vaststellen van ‘de feiten’
in hun samenhang en achtergrond. Christus ként dien man (Hij ‘wist, wat in den
mensch was’, Joh. 2, slot). Hij hoort de vraag. Ze schijnt een poging tot cognitio;
maar ze is het niet. Zoolang Pilatus niet direct als rechter op de knieën valt, de
geeseling een goddeloosheid noemt, zijn onontvankelijkverklaring terugneemt, de
Joden wegstuurt, de zaak verdaagt, is deze vraag: vanwaar zijt gij? geen ‘cognitio’
doch

12)

F. de Visscher, Les Édits, a.w. 128, 208, passim. Bij een proces (edict van Augustus) is er
de διώϰων (demandeur), de ∊ὐϑύνων (accusateur), de ἀπαιτοὐμ∊νος (défendeur), de
∊ὐϑυνόμ∊νος (l'accusé). Cognitio onderscheiden van quaestio, 166/7 v., 187, 189. Et sans
doute, il est conforme à l'évolution générale que cette cognitio se soit exercée plus largement
au temps de Tibère (Tiberius!), qu'elle ait pesé toujours plus lourdement sur la décision
éventuelle des jurisdictions, 189.
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13)

absentie van cognitio . Hij moet naar den bodem afsteken. God en keizer
onderscheiden, én anders...
Doch Jezus zweeg stil. Deze rechter, die eerst liet geeselen, en tot een exlex
heeft gemaakt, moet niet achteraf nog eens een vraag gaan stellen: onderzoekt
men na de straf?
Dus zwijgt de Heiland: dit was geen verhoor.
En als Pilatus, verwonderd zich afvragend, waarom Jezus niet schuw op vragen
antwoord geeft, Hem erop wijst, dat zwijgen gevaarlijk is, omdat een procurator in
Judea de bevoegdheid heeft, Hem de vrijheid te hergeven, óf Hem te verwijzen
naar den dood, dan spreekt de Zoon des menschen tot dezen Romein zijn laatste
woord. En hoor: dat uiterst woord is een verwijzing naar boven. ‘Gij zoudt geen
macht hebben tegen mij, gij hebt zelfs, direct gesproken, geen enkele macht of
14)
bevoegdheid tegen mij, tenzij dan door de macht van God.’ Christus wijst hier God
aan boven de overheid. Of ik Gods Zoon ben? Ik wil erover spreken. Maar wees gij
dan eerst een zoon-van-God, een rechter, (naar Psalm 82:1). Wees rechter - God
heeft u hier gezet! Hoor, wat de Meester zegt: de overheid wijst Hij haar plaats als
dienares van God. Hij ziet de eerste oorzaak werken in en door de tweede. En
aanvaardt de consequenties van dit geloofsgezicht op God. En schrijft den aanvang
van het antwoord 38 van mijn catechismus vóór.
Dus is dit laatste woord van Christus tijdens het geding, vóór zijn verdoemenis, van
verlossende beteekenis. Dit woord over God als President (Ps. 82) - is het steunpunt
voor de bevende gedachten van Christus, den gegeeselde. En voor de onze. In de
verwijzing naar bóven legt zich zijn ziel-en-geest ons open. Dit richtend woord van
Christus is de fakkel van gerechtigheid, in dezen duisteren nacht van leugen.
En weer is hier die harmonie in al wat Christus doet, te midden van het
disharmonisch doen der menschen.
Want in ons eerste deel - Gethsémané - hebben wij Christus

13)

14)

De Visscher, 128/9 over l'absence de ‘cognitio’. En cas d'accusation capitale (een keizerlijken
titel usurpeeren!) le gouverneur est tenu (ὀφ∊ίλ∊ι) soit de connaître et de statuer lui-même,
soit de constituer un jury (vgl. hierboven, bl. 462)...Sous quelque forme, en effet, que l'on
concoive l'exercise d'une véritable justice ‘de droit’ de la part du gouverneur, il est facile de
voir que sa cognitio personnelle en constitue toujours l'élément essentiel et nécessaire, 128,
129. Het gaat hier over Helleensche gebieden, maar men krijgt toch iets te zien van de
romeinsche rechtsnormen.
Van boven: niet van 's keizerswege, doch: bij de gratie Gods.
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zien worstelen om het gezicht-op-God. Zoodra Hij in Gethsémané weer den boog
had kunnen trekken ván de menschen tót zijn God, was het met Hem weer goed,
15)
berustte Hij, vond Hij als mensch zijn steunpunt . Het was zooveel als: Vader, in
Uwe handen beveel ik weer mijn geest, nu aan den ingang van mijn lijden.
Thans in ons tweede deel zien wij Hem wederom wórstelen om het gezicht-op-God.
Na heel den krommen rechts-gang, van Annas naar Kajáfas, en van Kajáfas naar
Pilatus, en van Pilatus naar Herodes, en van Herodes naar Pilatus, en van Pilatus
naar het volk, en van het volk weer naar Pilatus, en van Pilatus naar de soldaten,
en van de soldaten weer naar Pilatus, en van Pilatus weer naar het volk, en van het
volk daar buiten weer naar Pilatus binnen - gij wordt toch niet ongeduldig, het is
toch uw bruidegom? - na al die kronkelwegen, zeg ik, besluit nu Christus heel de
handeling, en verklaart zichzelf en ons al zijn geduld, zijn spreken en zijn zwijgen,
in dit laatste woord, dat nu den boog trekt van al die menschen naar zijn God. Nu
is het weder goed, nu kan Hij wéér berusten, vindt Hij als mensch zijn steunpunt in
zijn God. Het is zooveel als: Vader, in Uwe handen beveel ik nog mijn geest, nu, in
den doorgang van mijn lijden.
Straks zullen wij ons derde deel vervolgen - het kruis. Oók daar zien wij Hem
worstelen, lijden, zoeken, zijn hoofd zien wij wroeten tegen den stuggen wand van
de verlatenheid, het oordeel. Maar ook dan zal Hij aan het slot weer steunpunt
vinden in zijn God, en roepen, met luider stem: Vader, in Uwe handen beveel ik
mijnen geest, thans in den uitgang van mijn lijden: want hoor: het is volbracht. De
stijl van Jezus Christus heeft Hem niet verlaten: de banier der ‘waarheid’ staat steeds
opgericht.
Zoo heeft Pilatus dien zoon-van-God rustig tegenover zich gezien. Rivaal van Kajáfas
(priester-koning, bl. 156, 160)? Rivaal van Caesar (gods-zoon, bl. 570 v., 477 v.)?
Pilatus weet niet meer; hem is zooeven God gepredikt. Wie God ziet boven allen,
die ziet daarna geen rivalen meer doemen in den nacht der eventualiteiten. Die rúst
van Jezus kwélt hem. Pilatus heeft met zijn: ecce homo, op de schare ingewerkt,
maar Christus heeft met zijn: ecce deus, zie, uw God, op Pilatus ingewerkt. Dus
zoekt Pilatus - nu voor 't laatst - nog Jezus los te laten. Die godenkwesties zijn

15)

Zie deel I, bl. 438 v., 453 v.
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soms een verterend vuur - als er een ‘god’ in Rome troont, en acht geeft op de
gouverneurs in de provincies...Laat hem gáán, maar dan als een geslagen man,
van wien geen caesar droomen kan: die man is mijn rivaal.
Maar 't kan niet meer. Zoodra de Joden Pilatus' aarzeling bemerken, stellen zij
hun laatste geschut op, en zeggen ronduit: wanneer gij dezen loslaat, zijt gij de
vriend van den keizer niet meer. De vriend van den keizer: dat was in die dagen
een gebruikelijke titel. ‘Als Christus zegt (Joh. 15:14 v.): gij zijt mijn vrienden, en
mijn slaven niet, herinnert ons - zegt iemand - de nevens-stelling van “slaaf” en
“vriend” eraan, dat ook de keizer naast “slaven” “vrienden” had; vriend-van-den-keizer
is een officieele titel, die teruggaat op de hoftaal van de diadochen’ - optredend na
den ‘grooten Alexander’. In Thyatire - waar Christus de ‘morgenster’ vergeeft, Openb.
16)
2:28 - vond men dien titel in twee inscripties, uit den keizertijd . De Joden willen
zeggen: wanneer gij dezen man, die, behalve den naam van onzen God, óók den
naam van uw keizerlijken god heeft aangetast, nú vrij geeft, dan toont gij daarmede
niet meer een oprecht keizer-vriend te zijn, en ook niet uw titel te verdienen; promotie
is uitgesloten - eerder volgt degradatie - ook wij kennen de wegen der diplomatie.
Hier wordt Pilatus dus formeel bedreigd: men zal een eventueele vrijlating van
den Nazarener niet laten passeeren, maar ze tegen hem uitspelen.
Nu zwicht Pilatus. Claudia wou hem beschermen - een mán beschermt zichzelf
wel. Ook Pilatus voelt weer grond, hij rekt zijn leden. De mánnentrots: diplomaten
zorgen wel voor zichzelf, Claudia. Uit den weg gaan is regeerkunst. Hij gaat al uit
den weg voor een officieel onderzoek - hij had trouwens wel meer gedaan, dat
eigenlijk niet er door kon. Dan moet één Galileër vallen, beter dan een voor velen
tellende Romein. De tanden op elkaar geklemd, maak aan dien dag een eind.
Nu gaat het gebeuren, menschen. Nu gaat het gebeuren. De rechter, dat is de
overheid, dat is Rome, dat is de wereld, dat is God, gaat nu voor goed, definitief,
ten aanzien van tijd en eeuwig-

16)

Adolf Deissmann, Licht vom Osten. Tübingen, 1923, 324 - φιλοϰαῖσαϱ, φιλοσέβαστος (die in
Inschriften häufigen Adjektiva), tegenover φιλόχϱιστος; σ∊βαστόγνωστος tegenover
ϑ∊όγνωστος - Amicus Caesaris, φιλόχϱιστος auch ins Volk gedrungen. Keizersvriend een
trapje lager dan ‘bekende van den keizer’. Litteratuur bij Deissmann.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

575
heid, zeggen: ik verdoem Jezus Christus. Nu gaat het gebeuren, engelen: de rechter,
God, zij vervloeken Hem. Mijn rechtvaardigmaking zal nu zoo dadelijk zijn
uitgesproken. Het gaat gebeuren, apostelen, patriarchen en alle Te-Deum-zingers,
het gaat nu gebeuren: de rechtvaardige wordt als onrechtvaardige bejegend en
veroordeeld, opdat de onrechtvaardige, en gansch verlorene, zou treden in de
vierschaar Gods als vrije, verloste, tegen wien de wet niets meer te eischen heeft.
Het gaat gebeuren.
Plechtstatig wenkt Pilatus om zijn rechterstoel, zijn tribunaal, en laat hem brengen
naar buiten. Mozes, Mozes, gij zijt een respectabel mensch nog in de wereld: Pilatus
wil den Joden gunst bewijzen, en laat daarom zijn rechterstoel naar buiten brengen,
omdat de Joden, vanwege Mozes' feesten, niet naar binnen mógen komen in 't huis
van een heiden-hond. Mozes, gij wordt ontzien, maar Jezus Christus niet. Verschik
uw stoel maar niet, Mozes, daar boven in den hemel, want alzoo betaamt het
daarginds ulieden, alle gerechtigheid te laten vervullen. Hebt gij het zelf al-zóó Hem
niet gezegd, op den berg-der-metamorfose? En bovendien, het lied-van-Mozes
móet vandaag immers gevolgd worden, of liever, vervolgd, door het
lied-van-het-Lam? Dus, Mozes, verdraag uw onverdragelijken vóórrang: wij willen
niet zingen het lied van Mozes-en-den-leeuw (dán kondt gij u stooten aan het
oogenblik, waarin Pilatus om Mozes zijn stoel naar buiten brengen laat, en daarop
Jezus uit respect voor Mozes gaat verdoemen), doch wij willen zingen het lied van
Mozes-en het-Lam. Moet het Lam soms niet geslacht worden? Ach neen, het Lam
moet in de wereld zonder gratie zijn: de troosteloosheid is zijn ambtelijke troost:
gestipuleerd in 't Trinitarisch Pact. Voor Mozes een eigen plaats, voor het Lam ook
geen andere plaats, dan zijn eigen plaats: het altaar van den dood: dat is zijn ‘idion’,
zijn ‘idiótaton’.
Nu komt er over de schrijvende hand van Johannes een zekere statigheid. Het
is het groote uur. De man, die indertijd zorgvuldig aangaf, op welk bepaalde uur
17)
Jezus voor het eerst ontmoet is door een paar verlegen zielen , teekent nu ook
aan, op welke plaats, en op welk uur, de Heiland is ter dood verwezen. Het is gebeurd
op de officieele plek, die in het grieksch heet Lithostrotos - misschien zoo genoemd
naar een mozaïekvloer, die vóór 't paleis gelegd was - en die in het arameesch heet
Gabbatha (Joh.

17)

‘En het was de tiende ure,’ Joh. 1:40.
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19:13), d.w.z. volgens sommigen: ‘hoogte’ en volgens anderen nog weer iets
18)
anders . En daar is toen de Heiland aan den dood prijs gegeven. Zoo tegen twaalf
uur des middags, op een bepaalden datum; sommigen zeggen, dat het is geweest
18 Maart 29; en als dat waar is, dan is het dus in het jaar, waarin dit boek geschreven
19)
is , juist negentien eeuwen geleden geweest. Niemand heeft toen of ooit gevraagd
om twee minuten stilte. Gelukkig had Gód er ook niet om gevraagd. Die vordert
‘slechts’ levenslange stilte.
En - daar op Lithostrotos, heeft Pilatus, hoewel reeds vast besloten tot den dood
van Christus, voor het laatst de Joden aangesproken. Al zijn gekrenkte trots, heel
zijn besef van nederlaag, zijn opgekropte woede, de diepe verachting, waarmee hij
de Joden met hun messias ten slotte verdoemt, ligt opgehoopt, hoewel ook
verbórgen, in het: zie, uw koning. Nieuw geloei van de Joden beantwoordt hij met
de vraag: moet ik nu waarachtig uw eigen koning kruisigen? En als daarna de
overpriesters - want God laat hún (dat is hun vreeselijk privilege) het laatste woord
- als dan de overpriesters ten slotte officieel een knieval voor den keizer doen, en
daarmee het toekomstbeeld van Zacharia (den priester-koning) prijs geven voor
den koning-priester (den keizer, vgl. bl. 476/7 v.) dan zwicht Pilatus. Een achteloos
gebaar, - een officieel besluit: de Heiland is gegeven om gekruisigd te worden.
Nu treed toe. En bid.
Hebt gij de klare onderscheiding opgemerkt, waartoe de geslagen Heiland nog
bekwaam is? Staande voor een rechter, voor een conglomeraat van rechters zelfs,
die geen van allen den wil tot klare onderscheiding hebben, heeft Hij voor zich
nauwkeurig onderscheiden, wat te onderscheiden viel. Hij heeft tot Pilatus gezegd:
Ik stel u wel aansprakelijk, maar die mij u heeft overgeleverd, heeft grooter zonde.
Hij onderscheidt heel scherp: God zij erom geloofd. Een rechter moet kunnen
onderscheiden, maar, doet hij het niet, dan blijft de priester over. En nu de Christus

18)

19)

Pickl, 207 (schetskaart, Vorburg oder Lithostrótos), grenzend aan de tribune en 't
Geschäftsprätorium, 217-218 - noordwesthoek van het tempelplein! Pickl wijst, 218, de
hypothese van den mozaiekvloer af. ‘Von der Wurzel an war der Fels ummantelt (umhüllt)
mit Platten von glatten Steinen zum Schmucke und um das Hinaufgehen oder Herabrutschen
zu verhindern.’ En wat Gabbatha bestreft: Kahlkopf, kahler Hügel. Zie ook Hand. 21:27; 22:22.
De plaats had een ‘ganz raffinierte Einrichtung’, die den Aufstand einer Versammlung auf
dem Lithostrotos geradezu unmöglich machte’, 219.
1929, eerste druk.
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Priester-Koning is, en onder furies, naar wier naam ik zelf genoemd ben, nu troost
mij zijn volkomen onderscheidingsgave. Hij stelt Pilatus' verantwoordelijkheid
tegenover die der Joden in het rechte licht; Hij kán geen oogenblik verzuimen, de
20)
terreinenscheiding voor Gods wereld-missie-werk zich voor den geest te houden.
Hij is zeer vreeselijk: het gruwelijkste kwaad kan Hem zijn pijnigende, ons
beschamende onderscheidingsgave niet verliezen doen. Heere, Gij doorgrondt mij,
en Gij kent mijn hart, en Gij weet, dat wat ik denk, niet is tot Uw eer. Ik heb U noodig
Heere: ontzondig mij, mij onderscheidenlijk, met hysop. Gij weet, hoe sterk de zon
op mij geschenen heeft.
Hij onderscheidt.
Dus neemt Hij waar in 't eind de ronding van den vicieuzen cirkel aller
machteloosheid-in-zichzelf, van die van Annas, en Kajáfas, en Pilatus, en nu ook
van dit plebs, dat naar mijn naam genoemd is. Pilatus heeft hun medelijden willen
wekken, - och arme: hij heeft het lijden, dat in 't middelpunt van aller werelden historie
staat, willen cureeren met mede-lijden, maar dan met zulk, dat den
onderscheidingswil der geesten dooft, de grenzen komt vervagen. Hij heeft gezegd:
ecce homo, want hij wou den tijd saneeren door den tijd, en hetgeen voor oogen
was door hetgeen voor oogen was, en 't hart door 't hart. Ecce homo, Heiland,
Meester, vergeef het hem, hij wist niet, wat hij zei. Ik wil maar zeggen, Heer, vergeef
het mij, ik weet niet, wat ik zeg. Want, ecce homo, dat is, van bóven af-geroepen,
de opperste rechtzinnigheid; maar, van beneden af-geroepen, bijtende hoon: het
werpt u in den krachteloosheidscirkel, en zie gij hádt hem reeds doorbroken door
21)
het Woord . Hoort gij het, menschen? daar zegt een sater: ecce homo; en hij
kommentarieert: wees maar niet bang voor hém-daar; van nu aan zult gij zien den
verloren zoondes-menschen nedervaren, in de zwakheid van zijn vleesch, tot in de
helleput der levende verdoemden. In dit woord: ecce homo, heeft men het
‘medelijden’ met U willen wekken, Heiland, Sóter, Zoon-van-God. Maar ach, dat
was het evangelie onderst-boven. Gij wilt geen voorwerp zijn van mijn compassie,
- maar wilt benauwd zijn in al mijn benauwdheid; de engel van mijn aangezicht, die
mag U niet vertroosten. Engelen-van-bewaring zijn vandaag alleen voor óns. Daarom
is ook dat hinderlijke: ecce homo, negatie van Uw vermógend priesterschap. En dat
Gij dit gedragen hebt,

20)
21)

Dordtsche Leerregels, I, 3; III-IV, 7; V.d.D. 5.
Zie hoofdstuk VII.
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en toen Pilatus hebt gezegd: wat gij doet, doe het haastiglijk, want Ik zie Gód hier
staan, dat is, mijn Heiland, mijn behoudenis: Gij hebt Uw bloed in 's Váders
offerschaal gelegd: Gij záágt den Praeses aller tribunalen, aller consistories.
Bewaar mijn tong nu, dat ze niet te luchtig dápper psalmen leze uit een gebonden
boekje. Ik zou zoo graag wel willen zingen van Uw gouden kroon, en van Uw scherpe
sikkel, en ik, dat is mijn rappe vleesch, ik zou zoo graag op rijm gaan zetten den
wraakzang van uw Paulus, die mij geleerd heeft, dat - op den Vrijdag van dit
Paaschfeest - de Christus wel in 't openbaar tentoongesteld is door den Satan, maar
22)
dat tenzelfden dage Hij den Satan en zijn broed in het openbaar tentoongesteld
heeft: de wrake in het heelal. Maar Meester, bind mijn tong, want ik moet eerst
belijden, dat ik U in het openbaar tentoongesteld heb, dat ik Pilatus ben, en die
23)
‘slechte hoogepriester’ , of zoo'n brutale raadsknecht, en het schuim, en ook
Bar-Abbas. Ik heb gezegd van U: hém durf ik wel verdoemen. Ik ben niet beter dan
Pilatus, Heer. Hij heeft U opgeofferd, om zichzelf te beschermen; en nog vandaag
zou ook mijn vleesch niet anders doen.
Heere mijn God, Gij kúnt niet meer verzocht zijn. En ook het medelijden van de
menschen, waarop Pilatus en zijn cunctatorenconctie nog altijd aanstuurt, of wel
appelleert, kán U niet meer verzoeken. Maar laat het niet in mij zijn, om U te kwetsen:
gij zijt mijn Héér. Verschrikkelijke dag: ik mag niet eens met ‘Jezus’ medelijden
hebben. Want dat noemt Hij negatie, dat noemt Hij: ecce homo zeggen, - maar dan
van den verkeerden kant. Eccehomo-zeggen - met de intonatie van Pilatus, 't zij óp
of ónder onze kansels, dát heet: aan Hem voorbij zien in zijn rechts-triumf. Hem
tegenstaan in zijn assumptie van mijn leed. Dus móet ik zwijgen voor de menschen,
en ik mág een loflied-van-de-liefde wékken in mijn hart; het wérken kwam van U.
Ach ja, daar is ook almacht noodig - mogendheid des Heeren, wat een groote
woorden - daar is ook álmacht noodig, om 't loflied in mijn geest te wérken. Ik hoor
een goede boodschap: er komt een stem uit Dordrecht, en die antwoordt mij, nu ik
hier sta op Gabbatha, en maar niet zingen kan, en toch tot zingen gesommeerd
word. Die stem komt mij vertroosten: de almacht werkt, er is wédergeboorte,

22)
23)

Colossenzen 2:15; zie over het ‘cheirographon-aan-'t-kruis of 't kruis-door-het-cheirographon’
Deissmann, a.w. 281-283 (met de voorzichtigheid die hij ook zelf betracht).
Vgl. hierboven bl. 259 v.
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nieuwe schepping, almachtige en onverwinb're daad van Christus' Heiligen Geest.
Veni, creator spiritus, en leer mij nú dat lied. Hij heeft mij noodig, zou ik zeggen, Hij
heeft een troostend lied wel noodig. Maar Hij schudt aldoor met zijn hoofd: ik heb
het noodig. Hij wil van mij nu wel verlaten zijn; Hij heeft geen troost meer noodig,
buiten deze troosteloosheid.
Toch wil ik zeggen, wat ik in Hem zie, eer Hij mijn oog met tranen vult, als Hij dat
kruis opneemt. Ik wil Hem zeggen, dat ik Hem zie, zóó groot als eens in die woestijn.
Dáár is Hij toen verzocht geweest, verzocht van Satan. En Satan wilde Hem den
lijdensweg voorbij doen gaan, en Hem zijn glorie doen bereiken, zonder den omweg,
nu ja, den ómweg van vandaag, en al die jaren vóór vandaag.
Vandaag is Hij - weest stil toch, menschen, gáát dan in vredesnaam maar kijkenvandaag is Hij nu weer verzócht. Op het laatste oogenblik verzocht, heftig verzocht.
Verzocht in het oogenblik der generale repetitie, der pijnlijke recapitulatie, waarvan
zooeven sprake viel. En toen Pilatus met zijn weeke stem zoo heel aandoenlijk ecce
homo zei, en toen al een paar vrouwen ja knikten, en enkele menschen zich al
schaamden, docht hun, en toen de schare zei: laat ons nog even zien, toen heeft
de Satan Jezus ingefluisterd: grijp nog dit laatste uur, wordt het nu toch nog goed?
Pilatus gaf Hem nog discours, de Meester kón gesproken hebben. Pilátus zelfs zou
bij een lang verhaal tot tranen zijn bewogen.
Doch Jezus zweeg stil.
Hij antwoordde niet. Hij profiteerde niet. Hij werd alleen maar tot profijt gemaakt,
en ook tot zonde; zijn laatste woord was: Ik zie Gód staan.
Nu weet ik het, Hij heeft de verzoeking, ook in het laatste oogenblik, toen Hij nog
iets kon dóen, weerstaan.
Ze loopen, Heere, allen weg, ze gaan het zien, ze gaan het kijken, ze vertellen
elkaar, dat het nog vandaag gebeuren zal. Ik sta alleen hier op het plein, en Gij, Gij
ziet niet eens naar mij. Gij denkt: hij zou geen goed woord voor mij hebben, als 't
hem van boven niet gegéven was. En waar zou Simon zijn? Ik zie hem nergens,
om mij te helpen, 'k bedoel maar, dat hij U niet helpt, hij laat U ook alleen. Ik denk,
dat Simon net als ik is: hij durft geen medelijden toonen; hij schaamt zich weg, en
is ook bang
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voor uw omfloerste oogen, denk ik; ik heb ze wel gezien, toen bij dat ecce homo.
Maar ik dwaal af: dit wilde ik maar zeggen, Meester, dat, toen Gij in die woestijn
verzocht geweest zijt, de engelen U kwamen dienen, en de beesten U kwamen
groeten, en er was een paradijs, een heel klein paradijs, maar 't was groot van
beloften. Nú zijt Gij andermaal verzocht, en hebt opnieuw getriumfeerd; maar alle
engelen blijven weg, en de wilde dieren zouden hier niet kunnen komen, die hebben
veel te trouwe oogen voor de menschen en veel te schuwe voor U. En het paradijs,
nu ja, wat zal men zeggen, wat doet men met dat mooie woord? Men timmert hier
uw kruis.
Gij gaat alleen. Zou 'k dúrven meegaan? Maar wat zal ik nu doen? Ben ik soms
remplacant van engelen of beesten? Wat zal ik nu achter U doen? De wilde beesten
hebben trouwe oogen, maar ik heb U zoo pas verdoemd. Heere behoud Hem, Hij
vergaat. Heere behoud mij, ik verga. Gij hebt vandaag tot mij gesproken, o Heere
God: die den goddelooze rechtvaardigt en den rechtvaardige verdoemt, die is den
Heere een gruwel. Hij kent dien tekst ook al. O wonderlijke zaak: Hij zei hem op, en
zocht mij met zijn oogen. Zijn oogen stonden zacht. Ik kan er niet meer tegen; ik ga
naar buiten. Simon..., bróeder...
De zon bleef schijnen. Het was heel warm. Zooeven schoof er een Jood voorbij, die
tusschen de tanden vloekte. 't Was op den middag: hij zweette. De soldaten vonden
den weg wel wat moeilijk; ze zeiden elkaar, hoe lang het was en hoe ver.
En Hij? Zijn hand greep naar dien balk. Die moest mee, den koningsweg op,
buiten de poort, straks. Eli, Eli, lama...
En in een opkamertje ergens in Alexandrië zat een student te blokken over de
nieuwe theorie van den geleerden Philo, joodsch wijsgeer, modernist. Die schreef
zoo glánzend over het begrip van ‘den koninklijken weg’. ‘Den koningsweg’. De
student had het óók al warm, - maar voor den koelen dronk was gezorgd. Die
24)
‘koninklijke weg’, midden op den middelsten weg. Nog even die teksten van buiten
leeren, Jesaja, en Numeri en zoo, en een paar heel móóie bij de Grieken. En dán
de straat op, tegen donker. Práchtstad, en veel licht.
∗

24)

Artikel Michaelis over δδός in Kittel, Wtbch., V, 62 f. - Num. 20:17; 21:22; Deut. 28:14; Jes.
40:3, 4; Aristoteles, Hesiodus, Pythagoras.
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Zoowel dit register als het tekstregister is samengesteld door den Heer W.G. de Vries, theol.
stud. Voor zijn zeer op prijs gestelden arbeid moge ik hem danken. K.S.
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Moor, Dr J.C. de, 512.
moordenaar, - aan het kruis, 285.
Mordechai, 422/3, 432.
Mozes, 16, 24, 49, 58, 93, 114, 144, 159, 254, 262-265, 317-321, 330, 521,
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- behandelt Christus als rechtelooze, 465-472.
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onderscheiden verantwoordelijkheid v. - èn v.d. Joden, 577.
Pinksteren, 64, 74, 79, 307-310, 312/3, 316, 349, 377/8, 383, 533/4, 560.
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Pniël, 297, 426-431.
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taak v.h. -, 484/5.
proces, ‘herziening’ v.h. - van Jezus van Nazareth, 394/5, 501.
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‘profanum vulgus’, 347.
profeet, Christus' legitimatie als -, 71-74.
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Proosdij, B.A. van, 135.
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198, 201, 204-207, 217, 225, 237, 314, 466.
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Christus voor het - aangeklaagd, 75-100.
Christus voor het - zwijgend, 101-126.
beteekenis van het -, 101/2, 320.
Christus voor het - sprekend, 127-145.
laatste vergadering v.h. -, 127.
belijdenis v. Christus voor het -, 146-170.
Christus door het - gehoond, 189-212, 385/6.
laatste morgenzitting van het -, 245/6, 337.
verhouding - en Rome, 256-260, 339, 340.
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Saulus, 354, zie: Paulus.
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Schilder, Dr K., 6, 72, 77, 89, 101, 159, 200, 327, 346, 369, 383, 407, 421, 426,
540, 564.
Schlatter, A., 188.
Schoetgenius, Chr., 62, 79, 158.
schoolvorming, - v. Christus een gevaar, 23, 24, 29.
Schotanus, Chr., 72, 78/9.
schuld, Pilatus vindt geen - in Christus, 460-472, 568/9.
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Schürer, 79, 106/7, 370, 485.
Sebna, 178, 365.
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Sem, 160.
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‘sigê’, - v.d. Logos, 412/3, zie: zwijgen.
Simeï, 242.
Simeon (zoon v. Jacob), 221, 261.
Simon, 9.
Simon ben Goria, 528.
Simson, 109, 192, 199, 212, 258, 409, 561, 564.
Sinaï, 129, 130, 262.
Sizoo, Dr A., 223.
‘skandalon’, 37, 39, 41.
Christus geen -, 115/6.
slaaf, 364, 486, 496, 534/5.
slangenzaad, - en vrouwenzaad, 419-426, 458, 526.
‘slentel der kennis’, zie: kennis.
sleuteldrager, Christus als - gehoond, 365.
sleutelmacht, 351-353, 366.
Slotki, 148, 254.
Smith, Sidney, 117/8.
Smoira, Dr, 395.
Snaith, Norman H., 423.
Sodom, 166, 248/9, 266, 349, 457, 483.
Solon, 69.
‘sooma’, 467.
Sophia, 199.
‘Sôter’, Caesar èn Christus, 569, 570.
spot, - met Christus voor Sanhedrin, 189-212.
id. voor Pilatus, 151, 195, 554-564.
id. voor Herodes, 455-459.
verschil tuschen - en hoon, 202-208.
- van God, 204-207, 211.
‘Spruit’, de Messias als -, 132-134, 476/7.
‘staat der rechtheid’, 542/3.
stad, ‘de groote -’, 254.
Stählin, G., 41, 544.
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Stefanus, 97, 178, 340.
stem, Gods groote -, 202.
Strack-Billerbeck, 77, 107, 158, 174, 328, 485, 507, 517.
subjectivisme, 66.
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synagoge, Christus i.d. -, 28/9.
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Synegor, Christus als - en Zijn qategorin, 101-126.
id. zwerende t.a. Zijn -, 127-145.
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Talmoed, 106, 110, 129, 137, 202, 204, 323, 485.
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teeken, vraag om - als bewijs van Christus' bevoegdheid, 78-84.
Herodes vraagt een -, 444-448.
wanneer Christus bevoegd een - te doen? 448-450.
Teelinck, Willem, 204.
telepathie, 218/9.
tempel, Christus komt tot Zijn - (Mal. 3:1), 16-19.
Christus in den -, 28/9.
grondwet v.d. -, 65-67, 311.
Christus als af-te-breken -, 84/5, 93-95, 109-126, 170.
Christus is Zèlf -, 549.
tempelgordijn, het - gescheurd, 307, 332.
tempelreiniging, 77-85, 92.
tempering, - v. genade en vloek, 168/9, 469.
Tertullianus, 214/5, 220/1.
‘theater’, Christus en wij een - voor de wereld, 564.
Thebe, 192.
Themis, 199, 521, 525.
Theocratie, - of hierocratie?, 19, 20.
Theophylactus, 530.
‘Theou huios’, 569, 570.
Thomas, 62, 553.
Thomas Aquinas, 234, 515, 525.
Thomas Malvenda Setabitanus, 270.
Thyatire, 574.
Tiberius, 189, 381-383, 397, 554, 567, 570.
‘timê haimatos’, 302/3.
‘toga candida’, 455.
tollenaar, Christus vriend èn vijand v.d. -?, 355/6.
tong, zonden der -, 231/2, 240.
Tonquédec, Joseph de, 514.
‘topos’, 288.
Tostatus, Alph., 424.
‘totus Christus’, - met het ‘totum Christi’, 550.
tragedie, 272.
Trinitarisch Pact, 335/6, 346-349, 427, 448, 468, 471, 492, 552, 562.
Christus onder de garanties v.h. -, 335/6, 346-349.
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‘tusschen de twee avonden’, bet. van -, 332.
‘tusschentoestand’, 281.
twaalftal, - der apostelen gebroken, 215, 219, 220, 244.
tweetal, - v. Christus en Barabbas, 480, 489, 491, 497-509, 527/8.
God op een -, 501/2.
twisten, het - van Levi, 260-267.
twijfel, 98.

U
Uria, 288/9.
urim en thummim, 265-267, 270.
uur, lengte van een - in de Mishna, 326.

V
Valensin, Auguste, 514.
valsche eed, 148, 186, 204.
valsche getuigen, 76-84, 93, 106-115.
‘van nu aan’, beteekenis v. Christus' -, 162/3, 172-174, 194, 228, 239.
Varus, P. Quintilius, 363, 393.
verantwoordelijkheid, - ontkracht door voorspelling, 113-116, 119, 120.
‘verberging’, de Logos in -, 426, 506/7, 554.
verblinding (soordeel), 34/5.
verbond, 472.
verbondswraak, 186, 204.
verborgen, schatten v. wijsheid en kennis in Christus -, 91/2.
verdoemd, Christus peremptoir -, 574-580.
vergeestelijking, gevaar van -, 306-309.
vergoddelijking, - v. koning en keizer, 380/1.
‘verhoogd’, Christus - 335/6, 339-349, 457.
verhoor, laatste - v. Christus, 454 v.
verkiezing, - en verwerping, 221, 244, 293/4, 419, 420, 428/9.
verlating, - v. Christus door God, 6, 242, 282.
- door Judas èn door God, 282-285.
verloochening, - v. Christus door Petrus, 213-244.
Gods Openbaring als Vader, Zoon en H. Geest bij Petrus' -, 233-242.
verlossing, - ‘in eigen kracht’ òf ‘door genade’, 507/8.
vernedering, - v. Christus, 493/4, 501.
- v. Christus èn v. Barabbas door hun tweetal, 499-501.
veroordeeling, datum v. Christus' -, 576.
verraad, - v. Judas èn v. Achitofel, 286-295.
verradersgeld, bestemming v. Judas' -, 298-316.
verzegeling, - v.d. Messiaansche Openbaring?, 35-41, 202.
verzoeking, - v. Christus voor het Sanhedrin, 119-126, 445/6.

K. Schilder, Christus in zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van zijn lijden (tweede druk)

- v. Christus voor Pilatus, 404/5, 445/6, 579.
- v. Christus voor Herodes, 445-454.
- v. Christus door voorspraak v. Pilatus' vrouw, 523-525.
- v. Christus tijdens de geeseling, 551/2.
- door Satan en beproeving door God, 524/5, 566.
‘verzwegen hoofdstuk’, - in Christus' proces, 479, 490, 496, 559.
vicieuze cirkelgang, - volgens Prediker, 51-59, 64-68, 97/8, 168-170, 545/6.
Villeneuve, Roland, 514.
Vinchon, Dr Jean, 514.
Visscher, F. de, 338, 340, 353, 355, 397, 462, 539, 571/2.
Visser, Mr F.W.A., 246, 395.
Vitellius, L., 187, 189, 353.
‘vleesch’, - en ‘Geest’, 387, 392/4.
kennen ‘naar het -’ èn ‘naar den Geest’, 266, 269.
vleeschelijk geslacht, - v. Abraham, 298/9, 306-309.
vleeschwording des Woords, 34, 432, 509, 552-554.
vloek, - v. God, 467.
- en genade v. God, 543/4, 546/7.
‘volheid des tijds’, 382/3, 541.
volk, tweeërlei woord voor -, 256, 355, 401.
vrees v.h. Sanhedrin voor ‘het-’, 337-340.
vrees v. Pilatus voor ‘het -’, 461/2, 529.
volkeren, antithese tusschen -, 419, 420.
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voorspelling, God geeft geen -, maar prikkelt verantwoordelijkheid, 113-116,
119, 120.
voorwetenschap, - iets anders dan ervaring, 468.
voorzegging, Christus' - over het kraaien v.d. haan, 217-221, 235/6.
voorzienigheid, - v. God, 233-238, 516, 541.
vorm, - en inhoud, 43/4.
‘vormendienst’, 329.
Vos, G., 145, 147.
Vossius, G.J., 47.
vrederaad, 210, 211, 233-236, 241, 330, 346, 472, 493, vgl. Trinitarisch Pact.
‘vreemden’, beteekenis v. -, 307-313.
de Joden en het kerkhof voor de -, 307-316.
‘vriend-van-Caesar’, 353, 574.
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Corrigenda
Bl. 24, regel 11 v.o. staat: Joh. 11. Lees: (Joh. 11:48; vgl. 12:19).
Bl. 27, regel 10 v.b. staat: Marc. 23:21. Lees: Marc. 13:21.
Bl. 31, opschrift, staat: Christus'. Lees: Christus.
Bl. 57, regel 6 v.o. staat: op. Lees: over.
Bl. 72, regel 17 v.o. staat: Hand. 18:39. Lees: Hand. 19:38.
Bl. 93, regel 15 v.o. staat: Marc. 15:48. Lees: Marc. 14:58.
Bl. 97, regel 13 v.b. staat: Matth. 26:61. Lees: Matth. 26:62.
Bl. 103, opschrift, eerste aanhalingsteekens vervallen.
Bl. 108, regel 10 v.o. staat: Matth. 27:61. Lees: Matth. 27:62.
Bl. 119, regel 1 van noot 14, staat: aan de de. Lees: aan op de.
Bl. 131, regel 10 v.o. in noot 4, staat: nooit: Lees noot.
Bl. 131, regel 7 v.o. in dezelfde noot, dezelfde fout.
Bl. 134, regel 8 v.b. staat: verheerlijkt. Lees: en, verheerlijkt.
Bl. 138, noot 13, regel 9 v.o. staat: be. Lees: he.
Bl. 140, opschrift, kort streepje, worde lang streepje.
Bl. 148, regel 4 v.b. staat: tijds. Lees: tijds’.
Bl. 158, noot 15, regel 4 v.b. staat: noot. Lees: noot).
Bl. 169, noot 28, staat: Marc. 13:44. Lees: Marc. 13:14.
Bl. 186, noot 14, regel 3 v.b. staat: in. Lees: is.
Bl. 203, opschrift, staat: aletheischse. Lees: aletheische.
Bl. 214, noot 1, regel 2, haakje sluiten achter eerste woord.
Bl. 218, vervolg van noot 4, regel 7 v.b. staat: ‘we. Lees: we.
Bl. 233, noot 18, regel 2, komma plaatsen achten Müller.
Bl. 239, regel 17 v.b. staat: 2 Petr. 1:1. Lees: 2 Petr. 2:1.
Bl. 243, regel 13 v.o. staat: zoon: Lees: Zoon.
Bl. 254, regel 5 v.o. in noot 5, staat: 13:10. Lees: 13:19.
Bl. 257, regel 11 v.o. staat: deze. Lees: dezen.
Bl. 274, regel 7 v.o. staat: onechtvaardigen. Lees: onrechtvaardigen.
Bl. 275, noot 3, staat: 16:14-31. Lees: vgl. Luc. 16:14-31.
Bl. 275, regel 10 v.o. staat: 13:19. Lees: 13:29.
Bl. 322, noot 7, regel 16 v.o. aanhalingsteeken achter Paaschoffergezelschap.
Bl. 323, noot, regel 2 v.o. staat: bij. Lees: ‘bij.
Bl. 324, opschrift, staat: anderen. Lees: andere.
Bl. 324, noot, regel 18 v.o. staat: ‘dan. Lees: dan.
Bl. 325, noot 8, regel 3 v.b. staat: dat. Lees: ‘dat.
Bl. 334, regel 4 v.b. staat: ‘wie. Lees: wie.
Bl. 336, regel 15 v.b. staat: 12:32, 3. Lees: 12:32, 33.
Bl. 352, noot 2, regel 2, staat: ne qui. Lees: qui ne.
Bl. 372, regel 1 v.b.: aanhalingsteeken vervalt.
Bl. 407, noot, regel 1, staat: Hoofdfeest. Lees: Hoogfeest.
Bl. 442 opschrift, staat: om soms. Lees: of soms.
Bl. 459, regel 2 v.o. staat: luit. Lees: luidt.
Bl. 464, regel 13 v.o. staat: altans. Lees althans.
Bl. 473, regel 1 v.o. staat: onder onder. Lees: onder.
1

Bl. 477, regel 5, staat: profeteerde. Lees: profeteerde ).
Bl. 484, regel 11 v.b. staat: geus, en. Lees: geus, een.
Bl. 485, regel 8 v.b. staat: of het feest. Lees: op het feest.
Bl. 513, regel 13 v.b. staat: zodra. Lees: zoodra.
Bl. 518, regel 3 v.o. staat: oppelleeren. Lees: appelleeren.
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Bl. 532, opschrift, staat: relatie. Lees: reactie.
Bl. 532, onderste regel, staat: Openb. 5. Lees: Openb. 6:9.
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