
Red hen die geen verweer hebben
 

EPA

Afrikaanse bootvluchtelingen komen
aan op het Italiaanse eilandje
Lampedusa. Bekering volgens de
Jezusbeweging: 'Alles deelden zij met
elkaar en niemand was in nood of leed
gebrek.'

Theoloog-dichter Huub Oosterhuis
ontvangt morgen tijdens de Nacht
van de Theologie een prijs voor zijn
gehele oeuvre. Daarom schreef hij
aan de hand van genummerde
gedachten het pamflet 'Red hen die
geen verweer hebben'. Een
voorpublicatie.

HUUB OOSTERHUIS

1.

In 1985, in de film 'La historia
official' (De officiële geschiedenis),
over de vuile oorlog in Argentinië,
de dwaze moeders, de vermisten,
zag ik een oude man huilen. Zijn
zoon collaboreert met de
machthebbers, en probeert dat
goed te praten, hij wil niet arm zijn,
hij zal wel gek zijn. Jullie, roept hij
tot zijn vader, hebben nooit je kans
gegrepen, ik doe dat wel. De vader
grijpt met zijn grote handen
vertwijfeld naar zijn hoofd en huilt
geluidloos. Zo huilt God, dacht ik
toen, denk ik nog.

2.

Theologen moeten luisteren naar
wat mensen zeggen over God. En
zich afvragen: wat werd toen en
toen en wat wordt vandaag 'God'
genoemd - en door wie? Sinds
mensenheugenis is er sprake van
God. En 'God' is het woord bij
uitstek voor wat in een samenleving
als het hoogste, belangrijkste,
eerste en laatste geldt, waar
mensen achteraan lopen en/of
onder zuchten, wat de dienst
uitmaakt. Theologen stellen de
vraag: wat of wie functioneert er in
deze wereld als 'God'. Het
antwoord luidt, vandaag en ik vrees
ook morgen:

Het Neoliberale Economische
Systeem, schepping van de
Russisch-Amerikaanse filosofe en
romanschrijfster Ayan Rand en de
wiskundige-econoom Milton
Friedman. Hun uitgangspunt is het
eigenbelang. Rand verheerlijkt
hebzucht en begeerte als
grondslagen van een 'nieuwe
wereld'. Friedman betoogt dat de
mens bestaat ter wille van zichzelf -
hij moet zich daarom ontworstelen
aan het altruïstische denken dat
alleen maar schuldgevoelens
oplevert. (..)

4.

De joodse Bijbel en de evangeliën
zijn vanuit heel verschillende stand-
en gezichtspunten te lezen. Ik lees
zoals ik dat geleerd heb van Rabbi
Hillel, die leefde van ± 50 vóór tot
10 'na Christus'. Hij was een
beroemd Thorageleerde in
Jeruzalem. Over hem is het
volgende overgeleverd: Op een
dag staat een Romeinse soldaat,
zwaar bepakt en bezakt, voor hem
en zegt: 'Leer mij uw Thora in de
tijd dat ik op één been kan staan.'
Antwoordt Rabbi Hillel: 'Wat jij niet
wil dat jou wordt aangedaan, doe
dat je naaste niet aan. Dat is de
hele Thora. De rest is commentaar.
Ga heen en leer.'

Of heeft hij gezegd: 'Wat jij wil dat

jou gedaan wordt, doe dat aan je
naaste', of 'Wat jij haat, doe dat je
naaste niet'? De overlevering kent
verschillende bewoordingen van
een en dezelfde 'gulden regel',
waarin de Joodse godsdienst de
kern van zijn levensleer formuleert.
De oorspronkelijke tekst van
Leviticus 19 vers 18: 'Heb lief je
naaste als jezelf', werd in de dagen
van Rabbi Hillel gelezen als 'Heb
lief je naaste die is als jij', met als
uitleg: die een mens is van vlees en
bloed, zoals wij allen 'vlees en
bloed' zijn, en dus elkaars gelijken.

Sinds die dagen werd in jodendom
en Jezusbeweging de liefde, in de
betekenis van 'solidariteit van mens
tot mens' (Hebreeuws 'chesed',
Grieks 'agapè') als het Grote
Gebod beschouwd, door Hillel en
Jezus. 'De rest is commentaar. Ga
heen en leer.' Ik volg deze raad van
Rabbi Hillel, en lees het Grote
Verhaal van de joodse Bijbel, en de
evangeliën en apostolische
geschriften, vanuit de woorden over
liefde-solidariteit.

Daarmee zijn de honderden vragen
die ik te stellen heb met de
letterlijke bijbelteksten niet alle
beantwoord. Maar ik weet van
waaruit en waarheen ik lezen moet.
Dank aan mijn joodse
leermeesters.

Zij hebben mij ook dít inzicht
bijgebracht: als je de weg kwijt bent
in die 'heilige' geschriften, ga terug
naar de eerste regels van het
eerste hoofdstuk van het eerste
boek, Genesis, Boek der
Schepping. Lees die regels als een
'ten geleide' bij heel dat grote
verhaal. 'In den beginne... God
sprak: Er zij licht.' Vergeet nooit dat
het met licht, en om het licht,
begonnen is. Tegen alle duisternis
in. En dan nog dit: of God, die van
In den beginne, bestaat of niet...
wat is, 'bestaan'? Is er bestaan dat
wij niet kunnen denken -
ondenkbaar God? Kan er bestaan
zijn boven alle verbeeldingskracht
uit - onbeeldbaar God? Ik zal wel
zien. Ik heb mijn vermoeden, mijn
hoop.
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Maar hoe dan ook, door wie dan
ook, die God van In den beginne
staat geschreven - bestaat
geschreven. Er zijn woorden over
liefde en solidariteit, recht en
onrecht, goed en slecht, over arme,
weduwe, wees en vreemdeling, zij
staan geschreven, en zijn in alle
talen van de wereld vertaald. En in
hun geschreven 'status' hebben zij
mensenlevens veranderd, mensen
bekeerd tot elkaar. In die woorden
ligt de 'levensleer' (Thora) besloten,
inclusief het politiek program,
waaraan wij, zomer 2012 en nog
vele komende jaren, schreeuwende
behoefte hebben.

16.

Het evangelie van Lucas benadrukt
dat Jezus van Nazaret één van
geest was met zijn joodse
profetische, visionaire traditie. Hij
werd geraakt door de profetische
prediking van Johannes de Doper,
die een 'einde' voorvoelde, en tot
een nieuw begin opriep: De bijl ligt
aan de wortel - wat moeten wij
doen? - wie twee hemden heeft
moet delen met wie er geen heeft,
en wie te eten heeft, moet hetzelfde
doen (Lucas 3:11). Dat is
'waarachtige omkeer'. Dat is je
afkeren van de mammon.

Zoals alle profeten vóór hem, ziet
Jezus van Nazaret de heersende
bezitsverhoudingen, met alle
uitbuiterspraktijken en
bonusculturen die daarbij horen, als
doodsverhoudingen:
maatschappelijke, politieke
constellaties waarin mensen ten
dode gedoemd zijn. En als hij
oproept tot omkeer - bekering -
zoals alle profeten voor hem, dan
bedoelt hij: Breek met deze
doodsverhoudingen en keer je
leven om naar solidariteit, kies voor
een 'systeem' waarin de woorden
over gerechtigheid volbracht
kunnen worden, in politieke praktijk
gebracht.

En niets anders heeft de
Jezusbeweging nagestreefd, en uit
haar begintijd kennen wij dat
utopische bericht: dat zij alles
deelden met elkaar en niemand
was in nood of leed gebrek. Dat is

dus 'bekering'.

Maar in alle kerkelijke theologieën,
in iedere catechismus, overal ter
wereld, betekent dat woord al vele
eeuwen iets heel anders, en
niemand denkt bij dat woord meer
aan een keuze voor een andere,
rechtvaardiger wereldorde.
'Bekering' is gaan betekenen dat je
gaat geloven in Jezus die jouw ziel
zal redden voor het hiernamaals,
die 'als enig zoenoffer ons lichaam
en onze ziel van de eeuwige
verdoemenis verlost' (Heidelbergse
catechismus zondag 15).

De betekenisverschuiving van het
woord 'bekering-tot-de-armen-hier-
op-aarde' naar 'bekering tot geloof
in een hiernamaals', en de
betekenisverschuiving van
'Koninkrijk van God' als een
samenleving zonder onrecht naar
een spiritueel 'koninkrijk'-in-Jezus
waaraan mensen via 'sacramenten'
deel krijgen: die ontwikkeling tekent
de geschiedenis van het
christendom vanaf de vierde eeuw
tot op vandaag.

Huub Oosterhuis: Red hen die
geen verweer hebben. Uitgeverij
Ten Have. ISBN 9789025901905;
48 blz. €4,95.

Kerken krijgen de mogelijkheid om
het pamflet tegen een speciale prijs
in te kopen. Bij bestelling van
minimaal tien exemplaren € 29,70
i.p.v. € 49,50 per tien exemplaren.
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