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INLEIDING

Overeenkomstig de hoofdtitel van dit boek zal de inhoud in zeer algemene zin be
trekking hebben op de verhouding tussen het heilige en de mens. De precisering 
“religie als richtingbepaling” houdt daarbij in dat de menselijke betrokkenheid op 
het heilige, die als ‘religie’ of als ‘het religieuze’ aan te  duiden is, bij voorbaat 
richtingbepaling vooronderstelt en het richting-kiezen op het heilige het hoofd
thema van deze studie zal zijn.

Religieuze werkelijkheidsbetrokkenheid heeft de mens van oudsher voor het 
probleem gesteld, dat deze als persoonsgebonden geloofsrelatie voor het denken 
nauwelijks grijpbaar is. Tevens blijkt de religieuze werkelijkheidsrelatie naar ‘de 
velen’ toe bijzonder moeilijk overdraagbaar te zijn. Deze ongrijpbaar- en onover- 
draagbaarheid heeft de mens steeds weer voor de noodzaak gesteld, om het re
ligieuze enerzijds via theologie en dogmatiek voor het denken hanteerbaar, ander
zijds via het priesterlijke onmiddellijk aanschouwelijk en in handelen concreti- 
seerbaar te maken. Mijn onderzoek wil o.m. een bijdrage zijn to t de theologie; 
het beperkt zich niettemin to t de tweede problematiek, die van de religieuze wer
kelijkheidsbenadering in verhouding to t de priesterlijke, zodat de theologische 
geen thema wordt en vrijwel geheel buiten beschouwing blijft.

De beperking to t het tweede deel-thema van de religieuze problematiek houdt 
verband met een prioriteit van het visuele waarnemen. Visualisering heeft het re
ligieuze to t dusver bijna steeds in het spoor van het priesterlijke en van daaruit 
naar de afgoderij gedreven en is zeker mede op grond hiervan in het Jodendom 
uitzondering gebleven. Hoewel het Jodendom zich van oudsher op het horen en op 
het te horen en te spreken woord heeft geconcentreerd, kan er geen twijfel aan 
bestaan, dat Abraham, Mozes en Jesaja nog werkelijk vorm, gestalte en situatie 
hebben gezien. Het zal een taak van deze in het bijzonder op het Jodendom be
trokken studie zijn, om het zien weer voor het religieuze toegankelijk te maken 
en aan te tonen, dat dit angstvallig gemeden zien evenzeer als het horen uitdruk
king kan zijn van religieuze werkelijkheidsbetrokkenheid en to t het totstand
komen van deze betrokkenheid een niet te verwaarlozen bijdrage kan leveren.

Als een studie over religieuze o f priesterlijke vorm stelt het boek twee them a’s 
aan de orde. Het eerste thema is dat van de frontaliteit; een fundamentele en om
vattende, op horizontaliteit en op toewending berustende richtingsbepaling, die 
to t éénwording en presentie leidt en vanuit velerlei gezichtshoek een kenmerk van 
het religieuze blijkt te zijn. De onderscheiding van de frontaliteit is een onder
scheiding uit de visuele sfeer, die met name ook in de kunst van betekenis wordt. 
De religieuze kunst is in deze studie buiten beschouwing gebleven1, maar het is 
wel op grond van verrassende en soms zelfs overweldigende ervaringen in de ge
bieden van de kunst, dat ik thans tevens getuigenis kan brengen van frontaliteit 
in een vanouds bekend stuk oernatuur; de door de traditie met feilloos situatie- 
besef als plaats van openbaring herkende, alleen ten onrechte als ‘heilige plaats’ 
gefixeerde situatie aan de Sinai, die voor het inzicht in de verhouding van het
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nicht er selbst ist” uitgaande fenomenologie van de mens, waarin ik mijn eigen 
richtpunten en vraagstellingen steeds weer terug kon vinden. Overigens blijkt bij 
Hengstenberg achter een filosofie van horizontaliteit een theologie schuil te 
gaan, die het religieuze verpriesterlijkt en identificeert met verticaliteit, maar 
waarvan de konsekwenties in dit meest centrale werk verborgen blijven.

De tegenstelling tussen horizontaal en verticaal herinnert ons wat mijzelf be
treft, aan de prioriteit van het visuele en de in eerste instantie hierop teruggevoer
de beperking ten aanzien van de theologie, die voor de filosofie evenzeer in het 
geding te brengen zou zijn. Mijn werkwijze is eigenlijk noch die van de theologie, 
noch die van de filosofie, maar — ook waar het niet om visuele aanschouwelijk
heid ging — veeleer in verhouding to t beide vakdisciplines een fenomenologische 
geweest. Deze werkaanpak of benaderingswijze, die een intense en tevens subtiele 
persoonlijke werkelijkheidsbetrokkenheid impliceert, gaat er van uit dat ik bij 
mijn waarnemen en in mijn denken voortdurend heb af te tasten, hoe dit of dat 
‘op mij werkt’ en af te wegen, in hoeverre dit o f dat het al dan niet ‘doet’. Als 
waarnemer, denker en schrijver was ik dus voortdurend met mijn gehele persoon 
mee in het spel — waarbij het dan toch mijn taak moest blijven, om de zaak 
te doen spreken en mij niet in subjectieve speculaties te verliezen.

Ook ten aanzien van de doelstelling betekende menselijke betrokkenheid, dat 
ik als waarnemer, denker o f schrijver geenszins ‘neutraal’ kon zijn-, van thema to t 
thema heb ik positie gekozen, was ik in voor en tegen duidelijk partij en bleef ik 
van meet af aan getuigen van en voor de werkelijkheidsrelaties, die voor mij de 
essentie zijn van het menselijk bestaan. Overeenkomstig deze fundamentele plaats
bepaling is het tenslotte niel slechts de prioriteit van het visuele, maar in een zeer 
veel ruimere zin steeds, weer de directe werkelijkheidsbetrokkenheid geweest, die 
mij to t de fenomenologische benaderingswijze heeft geleid en filosofische o f theo
logische distantiëring konsekwent van mij heeft afgehouden.

Filosofische of theologische abstracties heb ik dan ook bij voorkeur vermeden. 
Bij de termen ‘ethisch’ en ‘religieus’ ben ik echter genoodzaakt geweest, om mijn 
weerstand op te geven. In beide gevallen moest ik er mee volstaan deze begrippen, 
zover dit mogelijk was, fenomenologisch te verduidelijken.

Hoewel het woord ‘religie’ thans naar veler gevoel te zeer met kerkelijkheid is 
geassocieerd en bijv. ook bij Buber een streven bemerkbaar wordt, om in de rela
tie van de mens to t God over ‘geloof’ te  spreken, ben ik er van uit gegaan, dat de 
termen ‘religie’ en ‘religieus’ weliswaar van kerkelijke of priesterlijke aspecten on
derscheiden, maar dan inderdaad gehandhaafd moeten worden.

Het streven, om de term ‘religieus’ door ‘profetisch’ te vervangen, is met na- 
druk af te wijzen. Bij het verschijnsel ‘profetie’ is steeds in aanmerking te nemen, 
dat het historisch bepaald, aan het bijbelse Israël gebonden en reeds in bijbelse 
tijd to t een einde gekomen is. Het begrip ‘profetie’ kan van daaruit niet veralge
meend worden, zonder aan werkelijkheidsgehalte in te boeten en to t valse preten
ties of verwachtingen aanleiding te geven. Misbruik van de term overtrekt onze 
menselijke mogelijkheden en ontneemt aan het religieuze zijn eenvoudige reali
teit.
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De bepaling van het religieuze als betrokkenheid op het heilige geeft echter 
geen antwoord op de vraag, wat nu onder ‘het heilige’ moet worden verstaan. 
Niettemin zal het duidelijk zijn, dat hiermee zeer algemeen op een ‘laatste werke
lijkheid’ wordt geduid, ook al blijkt deze werkelijkheid voor de religieuze bena
deringswijze geenszins met het heilige van de priesterlijke visie identiek te zijn.

Bij het priesterlijke zèlf heb ik geen omschrijving of definitie voorop kunnen 
stellen, maar ben ik eenvoudigweg uitgegaan van het bijbelverhaal, waarin Aharon 
naar voren komt als de oergestalte van het priesterdom. Overigens is ten aanzien 
van het priesterlijke bij voorbaat vast te stellen, dat in de gegeven samenhang 
slechts bepaalde aspecten ter sprake kunnen komen en noch aan de institutionali
sering in het algemeen, noch aan de figuur van ‘de priester’ als persoon, voldoende 
recht wordt gedaan.

Tussen priesterlijkheid en institutionalisering wordt in deze studie niet of nau
welijks onderscheid gemaakt. De verticalisering, materialisering en concretisering 
van het heilige in een geheiligd object en de representatie van het heilige in een ge
heiligd persoon zijn echter bij uitstek als priesterlijk op te vatten; de verplichting, 
de ordening, de herhaling en de regelmaat zullen daarentegen voor een belang
rijk deel aan de institutionalisering toe te schrijven zijn. Niettemin werkt het pries
terlijke doorgaans zodanig op de institutionalisering terug, dat in een algemene 
zin ook de laatstgenoemde als ‘priesterlijk’ kan gelden.

De menselijke betrokkenheid op het heilige, die dan toch rechtmatig als ‘re
ligie’ of als ‘het religieuze’ wordt aangeduid, geeft tenslotte het gezichtspunt 
aan, dat ondanks alle in het oog lopende verscheidenheid van them a’s de veelheid 
to t een eenheid samenbindt. De eigenlijke drijfveer, de zweep, die mij bij de to t
standkoming van dit werk heeft voortgedreven, heeft daarbij in een vraag van 
éénwording gelegen: de vraag van de éénwording van het heilige en het profane, 
die de mens in de crisis van deze tijd meer dan ooit voor een dilemma stelt.Ener
zijds dreigt blijkens alle ervaring het religieuze steeds weer in verpriesterlijking 
(en in vertheologisering en verdogmatisering, maar die blijven, zoals gezegd, in 
deze samenhang buiten beschouwing) dood te lopen, anderzijds blijkt het religi
euze zonder het priesterlijke slechts voor een elite — de enkelen — toegankelijk 
en naar de velen toe (en wie van ons behoort werkelijk uitsluitend to t de elite 
en niet óók to t de velen?) in feite onoverdraagbaar te zijn.

Het is een dilemma, dat niet slechts de vraag oproept, binnen welke grenzen 
de priesterlijke werkelijkheidsbenadering (evenals wellicht de theologische) 
ondanks alle bedenkingen als rechtmatig te beschouwen kan zijn, maar bovenal 
de vraag naar de mogelijkheden van wezenlijk religieuze vormgeving en de reali
teit van het religieuze op zichzelf.
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I. AAN DE SINAI



1. VOORGESCHIEDENIS: OPENBARING EN ONTMOETING

Het verhaal van Abraham, de eerste van de drie vaderen en de eerste mens die in 
de bijbel ‘profeet’ wordt genoemd (Genesis 20,7), begint met een openbaring, die 
hij als opdracht en wegwijzing hoort. Het woord, dat hij hoort, verwijst echter 
reeds bij voorbaat naar hetgeen hij ter plaatse te zijner tijd zal zien:

Geh vor dich hin...
in das Land, das ich dich sehn lassen werde. (12,1)

Bij het zien van het land ziet Abraham ook de God, die hem op weg gezonden 
heeft en hem ‘dit land’ voor zijn nageslacht geeft; hij ziet God, als hij het land 
overziet, dat nu in alle concreetheid vóór hem ligt.

e r  liess von Abram sich sehen und sprach:
Deinem Samen gebe ich dieses Land. (v.7)

Hebe doch deine Augen und sieh von dem Ort wo du bist 
nordwarts, südwarts, ostwarts, westwarts: 
denn alles Land das du siehst, dir gebe ich es und 

deinem Samen auf Weltzeit. (13, 14-15)

Auf, ergeh dich im Land, die Lange und die Breite, 
denn ich gebe es dir. (v.17)

De horizontaliteit van het zien in alle richtingen wordt nog bekrachtigd door die 
van het gaan (v.17) en door de vergelijking (v.16) van zijn nageslacht met het stof 
van het toegezegde land. Het tellen van de sterren met de verwijzing naar omhoog 
volgt pas in hoofdstuk 15, als hij wordt toegesproken “in der Schau” (v.I.), d.w.z. 
bij een innerlijk schouwen, dat de directe zintuigelijkheid mist.

Inmiddels had Abraham tevoren (14,18) reeds met Malki-Zedek kennis ge
maakt, de priester van ‘de Hoge God’. Zijn eigen Godservaring van horizontali
teit, die geheel op het aardvlak betrokken was en voor een belangrijk deel op 
richtingbepaling was gegrond, wordt nu uitgebreid met het priesterlijke Gods
beeld van verticaliteit, dat meer in het bijzonder het ontzagwekkende represen
teert. In feite is het dan ook pas na deze verruiming van Abraham’s Gods-erva- 
ring, dat de openbaring van hoofdstuk 15 kan plaatsvinden “in der Schau” .

Bij de volgende ontmoetingen waarin God zich door Abraham laat zien, wordt 
dit ‘zien’ aanvankelijk gevolgd door een oproep om in een meer algemene en fun
damentele zin zelfstandig te gaan (“Geh einher vor meinem Antlitz! Sei ganz!” , 
17,1), later door de komst van drie mannen, die “aufrecht vor ihm” staan (18,2). 
En tijdens het grote gesprek, waarin God de mens gerechtigheid gebiedt (“sie
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sollen wahrenMEiNEN Weg,/ Wahrhaftigkeit und Recht zu tun” , v.19) en de mens 
van God (“alles Erdlands Richter”, v. 25) gerechtigheid eist, blijkt Abraham nog 
steeds voor God te staan, in onmiddellijk vis-a-vis:

Abraham aber, noch stand er vor ih m . (v.22)

De mens, die als gesprekspartner voor Gods aangezicht staat, beseft als schepsel 
in verhouding to t zijn schepper slechts “Staub und Asche” te zijn (v.27). Dit be
sef van menselijke nietigheid verklaart nogmaals voor hoofdstuk 15 de verwijzing 
naar omhoog, waarbij reeds het ‘schouwen’ (v.1.) op verinnerlijking duidt en het 
vertrouwen (v.6) een centraal bijbels begrip introduceert, dat de essentie uitmaakt 
van het latere ‘geloof’. Abraham vertrouwt de ontzagwekkende; de God die hem 
‘schild’ is (v.1.), die hem oproept en op een toekomst wijst (v.4 en 5). Het ver
trouwen in een werkelijkheid, die de mens te boven gaat, vindt echter zijn beves
tiging in het zien van werkelijkheid, die hij onmiddellijk vóór zich heeft. Het ver
innerlijkte schouwen wordt geactualiseerd en bekrachtigd door het directe zien (in 
dit verband ook de verbondssluiting 15, 8-17, waarbij het verterende hemelvuur 
tenslotte tussen de offerstukken door trekt, onmiddellijk vóór Abraham langs).

Twee verhalen uit de Abrahamscyclus hebben betrekking op Hagar, de egyp- 
tische slavin van Sara. Het eerste verhaal bevat de aankondiging van de geboorte 
van een zoon en de opdracht om hem “Jischmael, Gott erhört” te  noemen (16, 
11). Het tweede vermeldt dan, hoe God de stem van het kind hoort en hij Hagar 
toeroept “vom Himmel her” (21, 17). Toch hebben wij in het eerste verhaal 
kunnen lezen, hoe Gods afgezant haar op aarde ‘vindt’, bij een bron in de woes
tijn (16,7). Hagar voelt zich door God gezien en vraagt zich af, o f zij degene die 
haar in haar nood heeft gevonden en gezien nog juist heeft kunnen na-zien:

Sie aber rief s e in e n  Namen, des z u  ihr Redenden:
Du Gott der Sicht!
Denn sie spraeh:
Sah auch wirklich ich hier 
dem Michsehenden nach? (v.13)

Het offer van Abraham, hoofdstuk 22, brengt tenslotte nogmaals het ‘gaan’ 
(“geh vor dich hin...” , v. 2, verg. 12,1) tesamen met een ‘zien’, eerst van de offer
plaats ( “und sah den Ort von fem ”, v.4), dan van het offerdier (v.13); Gods zien 
van het lam (“G ott ersieht sich das Lamm... v.8) voegt daar een wederkerigheid- 
van-zien aan toe, die in de naamgeving van de plaats bevestigd wordt:

Abraham rief den Namen jenes Orts: e r  ersieht. (v.14)

Abraham weet zich door God gezien op de plaats waar hij staat o f waar hij gaat. 
Zelf ziet hij, wat hij concreet voor ogen en onmiddellijk vóór zich heeft, De stem, 
die hij hoort, blijft daarentegen los van een object o f een plaats en klinkt nadruk
kelijk “vom Himmel her” (v. 11 en 15, evenals tevoren reeds 21,17). Bij het ho
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ren wordt de stem als van boven komend ervaren; het zien is richtingbepalend en 
kan niet anders dan strikt situatiegebonden zijn.

Als Jakob op weg gaat naar Charan (28,10) en hij nog in Kanaan moet overnach
ten, zoekt hij een passende, Vlakke steen voor zijn hoofd, legt zich te slapen en 
droomt.

Und ihm traumte:
Da, eine Leiter stand auf der Erde, 
ihr Haupt an den Himmel rührend, 
und da, Boten Gottes steigen auf, schreiten nieder an ihr.
Und da
s t a n d  e r  ü b e r  ih m  
u n d  s p r a c h :  
ic h  b in s ,
der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Jizchaks.
Das Erdland, auf dem du liegst,
dir gebe ich es und deinem Samen. (v. 12-13)

Terwijl Jakob ligt te slapen, staat God “über ihm”. God staat echter op de aar
de, zoals de ladder op de aarde s taa t3 , en hij belooft Jakob het land, waarop hij 
ligt en waarop God nu naast hem staat. Jakob ontwaakt uit zijn slaap en beseft, 
wat hier is gebeurd:

e r  west a n  diesem Ort,
und ich, ich erkannte es nicht! (v.16)

God is hier en heeft zich geopenbaard; de plaats, waar Jakob nu staat, moet de 
toegangspoort to t de hemel zijn, de poort van een huis, dat door God wordt 
bewoond.

Er erschauerte und sprach:
Wie schauerlich ist dieser Ort!
dies ist kein andres als ein Haus Gottes,
und dies ist das Tor des Himmels. (v.17)

Jakob neemt de steen, die hem als hoofdsteun heeft gediend, en zet hem als 
“Standmal” neer; de steen staat overeind, zoals de ladder hier stond en ook God 
hier bij hem op het aardland heeft gestaan.

Er rief den Namen jenes Orts Bet-El, Haus der Gottheit. (v.19)

In Jakobs droom heeft de openbaring vlakbij, op aarde plaatsgevonden, zoals voor 
zijn besef ook de hemelpoort zich op aarde bevindt, op de plaats, waar Jakob
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zelf nu staat. De hemel is weliswaar ‘boven’ geweest, maar dit ‘boven’ blijft on
middellijk op de aarde betrokken, nabij.

Jaren later, als Jakob terugkeert uit Charan en hij zich voorbereidt op de ont
moeting met zijn broer Ezau, aan wie hij destijds (hoofdst.27) door bedrog de 
zegen afhandig heeft gemaakt, ziet hij opnieuw “Boten Gottes” op zijn weg.

Wie Jaakob seines Wegs ging, 
trafen Boten Gottes auf ihn.
Jaakob sprach, als er sie sah:
Ein Heerlager Gottes ist dies! (32,2)

Het ontmoeten van deze “Boten Gottes” loopt uit op de worsteling met ‘een man’ 
(v. 25), blijkbaar een van deze “Boten” , die hem tenslotte de erenaam Israël ver
leent, als hij zich in deze allerpersoonlijkste confrontatie beproefd betoond heeft 
(v. 29). De benaming van de plaats brengt nu ook getuigenis van de persoonlijke 
ontmoeting:

Jaakob rief den Namen des Ortes: Pniel, Gottesantlitz, denn:
Ich habe Gott gesehn,
Antlitz zu Anlitz,
und meine Seele ist errettet. (v. 31)

Nadat in de worsteling met de ‘man’ Jakobs verhouding tot God beproefd en be
vestigd is, moet die to t de medemens eveneens hersteld worden. De ‘zegen’ 
heeft Jakob aan zijn broer ontnomen, een ‘zegensgave’ brengt hij hem nu terug 
(33,11). Ezau, tegen alle bange verwachting in zielsgelukkig in het weerzien van 
zijn broer, weigert aanvankelijk elke gave (v. 9). Jakob blijft echter aandringen:.

Denn ich habe nun doch einmal dein Antlitz angesehn, wie man Gottheits- 
antlitz ansieht, 

und du warst mir gnadig... (v. 10)

Op het aardoppervlak was Jakob “Boten Gottes” tegengekomen en nog diezelfde 
morgen had hij bij een van hen voor Gods aangezicht gestaan. Nu staat hij voor 
Ezau: In deze laatste, uiteindelijk beslissende levenssituatie, wordt Ezau’s aange
zicht hem als het aangezicht van God: in het aangezicht van de mens straalt de 
presentie van Gods aangezicht mee.
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2. MOZES EN AHARON, DE LEIDER EN DE PRIESTER

Het eerste optreden van Mozes (Exodus 2 ) heeft betrekking op drie opeenvol
gende ontmoetingen. Hij gaat uit naar de hebreeën, zijn ‘broeders’, ziet hun las
ten en ziet hoe een egyptenaar een van de hebreeën slaat; hij grijpt in en slaat de 
egyptenaar dood. Dan gaat hij nogmaals uit, ziet nu hoe twee hebreeën met el
kaar vechten, wil bemiddelen, maar wordt als gezaghebber of scheidsrechter 
afgewezen. Op de vlucht voor de Pharao komt hij tenslotte bij een bron, helpt 
herderinnen uit gevaar en geeft hun schapen te drinken. Twee dingen zijn nu dui
delijk geworden: hij komt op voor de rechten van hen, die verdrukt worden, en 
door de hebreeën, zijn ‘broeders’, wordt hij als leider niet aanvaard.

Op grond van het eerste, het actief rechtverschaffen voor de verdrukten, 
wordt hij bij het brandende braambos (Exodus 3) door God opgeroepen om terug 
te gaan en het volk — “mijn volk” , zegt God a.h.w. bij voorbaat! — uit Egypte 
te leiden:

nun geh,
ich schicke dich zu Pharao,
führe mein Volk, die Söhne Jissraels, aus Egypten! (v. 10)

Gezien zijn ervaringen met het volk, aarzelt Mozes echter om deze opdracht aan 
te nemen:

Wer bin ich,
dass ich zu Pharao gehe,
dass ich die Söhne Jissraels aus Agypten führe! (v. 11)

In het volgende benadrukt God, dat hij bij Mozes aanwezig zal zijn, en in aanslui
ting hieraan openbaart hij zijn naam in de betekenis van de present-zijnde (“so 
solist du zu den Söhnen Jissraels sprechen: ic h  b in  d a  schickt mich zu euch”, v. 14). 
Mozes brengt nu echter evenzeer met nadruk zijn eigen onvermogen in het geding:

Ach, mein Herr,
ich bin nicht ein Mann von Reden,
...ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. (4,10)

Bij de toezegging, dat God hem zèlf zal wijzen wat hij te zeggen heeft, krijgt hij 
niettemin de opdracht om te gaan:

...nun geh!
Ich selber werde dasein bei deinem Mund 
und dich weisen, was du reden solist, (v. 12)
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Als Mozes zich ook dan nog wil onttrekken, horen wij voor het eerst van zijn 
broer Aharon, en die blijkt al op weg te zijn, Mozes tegemoet. Van Aharon, 
zegt God, staat bij voorbaat vast dat hij zal spreken:

ich weiss, dass er beredt reden wird,
und da zieht er schon dir entgegen,
sieht er dich, wird er in seinem Herzen sich freuen.
Dann rede zu ihm,
lege die Rede in seinen Mund!
Ich selber werde dasein bei deinem Mund un bei seinem Mund 
und euch weisen, was ihr tun sollt. (v. 14 en 15)

En God preciseert dit dan als volgt:

Er also rede für dich zum Volk, 
und so seis:
er, er sei dir zu einem Mund und du, du seist ihm zu 

einem Gott. (v. 16; verg. 7,1)

De verhouding van Mozes to t Aharon zal zijn als die van God to t zijn profeet. 
Daarmee is van meet af aan de positie van Aharon ten opzichte van Mozes bepaald 
en in Egypte is het dan inderdaad veelal Aharon, die het woord voert, zoals 
het ook Aharon is, die (7,9 en 10) de stok hanteert, om er de ‘wonderen’ mee 
te doen.

Mosche ging und Aharon,
sie luden alle Altesten der Söhne jissraels,
und Aharon redete alle die Reden, die e r  z u  Mosche geredet hatte, 
und er ta t die Zeichen vor den Augen des Volks.
Und das Volk vertraute. (4,30 en 31)

Het beeld van Mozes is duidelijker geworden. Hij is weliswaar een man, die zich 
actief inzet voor de onderdrukten, maar als leidsman wordt hij niet aanvaard. 
Dit wordt, wat het volk betreft, als volgt toegelicht:

...sie hörten nicht auf Mosche
vor Geistes Kürze und vor hartem Dienst. (6,9)

Wat het volk betreft houdt het niet-aanvaard-worden zowel verband met de toe
stand van ontreddering, die in de woorden “vor hartem Dienst” to t uitdrukking 
komt, als met een tekort aan geestesgaven, dat niet tot deze actuele situatie be
perkt hoeft te zijn. Tekorten bij Mozes zèlf spelen echter eveneens een rol. Hij er
vaart zich als “ schwer von Mund und schwer von Zunge” (4, 10) en als “vorhautig 
an Lippen” (6, 12, 30); hij weet dat hij aarzelt en dat zijn woord niet overkomt.
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ich aber stand zwischen ih m  und euch zu jener Frist,
euch s e i n e  Rede zu melden... (Deut. 5,5)

Een voorafgaand verhaal (Numeri 12) vertelt ons, dat God ‘van mond to t mond’ 
met Mozes spreekt (v. 8) en in verhouding to t God is Mozes inderdaad de mens, 
die aangesproken wordt en antwoord geeft en die staat voor zijn zaak. Naar de 
mensen toe is hij echter de man, die als ‘wetgever’ toch eerder schrijft dan spreekt. 
Daarbij roept de positie tussen God en de mens ongetwijfeld de vraag op, naar 
het aandeel van deze éne mens en van de eenmalige, door tijd en plaats bepaalde 
situatie, in datgene wat ons als Gods woord en als ‘w et’ wordt voorgelegd, Dit 
neemt echter niet weg, dat hij in het bovengenoemde verhaal als “sehr demütig” 
wordt gekarakteriseerd (12,3), “mehr als alle Menschen, die auf der Flache des 
Erbodens sind”. Hij is deemoediger dan wie ook, omdat hij weet, dat hij van zich 
uit niet weet; hij weet, dat hij geen zekerheid heeft en geen kennis bezit, maar 
vertrouwt, dat hij hetgeen hij weten moet, op zijn tijd te weten krijgt; - hij weet, 
dat hij slechts leiding geeft, omdat hij leiding ontvangt.

Aharon, de oergestalte van het priesterschap, is de man die spreekt en doet en 
bij wie het er slechts op aankomt, dat hem de juiste woorden te spreken en de 
juiste handelingen te doen gegeven zijn. Hij gaat er vanuit — en moet er naar zijn 
aard blijkbaar van uit gaan! — dat hij weet, dat hij kennis en zekerheid bezit en op 
grond daarvan het juiste zegt en doet. Hij twijfelt niet en aarzelt niet — en zo is 
hij de man, die men a.h.w. bij voorbaat vertrouwt. Ten opzichte van Mozes blijft 
hij niettemin van meet af aan een ondergeschikte figuur. Als hij zich éénmaal 
tegen Mozes heeft gekeerd, haast hij zich om te erkennen, dat hij “dwaas” heeft 
gehandeld (Numeri 12,11); overigens is hij in de handen van Mozes een bijna 
willoos object, dat (Leviticus 8) door (of bij) Mozes naderbijgebracht en gewas
sen (v. 6), aangekleed (v. 7) en met passend ornaat toegerust wordt (v. 8), om 
naar behoren zijn functie te kunnen uitoefenen. Dat hij steeds met zijn zonen 
tesamen wordt genoemd, onderstreept het onpersoonlijke, het niet-persoons- 
gebondene van deze functie.

In de deuteronomische terugblik verduidelijkt Mozes zijn positie als volgt:
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3. O E R B E L E V I N G  EN O E R B E W E G I N G  BIJ HE T P R I E S T E R S C H A P

Bij de tegenstellingen tussen Mozes, de leider, en Aharon, de priester, is na het 
voorgaande nog op te merken, dat het optreden van Mozes (evenals dat van Abra
ham) vanaf het eerste moment gekenmerkt is geweest door gaan. Hij gaat uit 
naar zijn broeders en to t aan zijn dood heeft hij het volk op zijn omzwervingen 
begeleid. Het beloofde land mocht hij tenslotte vanuit de verte nog zien, maar het 
zich vestigen is niet meer zijn taak geweest. Voor Aharon is daarentegen de in
stitutionalisering, het gevestigd-zijn, karakteristiek. Wel lezen wij, als het Aharon 
betreft, steeds weer hoe Mozes de opdracht krijgt om hem, al dan niet met 
zijn zonen, naderbij, d.w.z. bij zich te brengen; zo bijv. (Exodus 28) reeds in de 
volgende aanhef:

Nahe du dann, dir zu,
Aharon deinen Bruder und seine Söhne mit ihm 
aus der Mitte der Söhne Jissraels, 
dass er mir priestere... (v. 1)

Of hij krijgt de opdracht, om hem bij het draagbare heiligdom, de tent, te bren
gen:

Und Aharon und seine Söhne
solist du nahn zum Einlass des Zelts der Begegnung. (29,4)

Hetzelfde woord ‘naderbijbrengen’ vinden wij echter bij de offerdienst, waar 
(Leviticus 1,2, verg. het gebruik van deze term in het verdere hoofdstuk) nader- 
bijbrenging, hebreeuws korban, in de vertaling ‘Nahung’ of ‘Darnahung’, de algemene 
term Voor ‘offer’ is geworden. Wie het offer brengt, legt zijn hand op de kop van 
het offerdier en identificeert zich daarmee. En zo wordt in aansluiting aan Exodus 
29 in de op Aharon betrekking hebbende hoofdstukken van Leviticus (hfst. 8-10) 
beschreven, hoe Aharon de voorgeschreven offers brengt. Twee van zijn zonen, Na
dab en Abihu, brengen echter “ungehöriges Feuer, das er (Gott) ihnen nicht 
geboten hatte” en sterven “vor s e in e m  Antlitz” door uit de hemel neerdalend 
vuur (10, 1-3).

Het naderbijbrengen van naderbijbrengingen (‘offers’) en het zelf bij de tent 
naderbijgebracht worden zijn zózeer hoofdmotief en leidraad in alle op de priester 
betrekking hebbende hoofdstukken, dat wij ons hebben af te vragen, welke oer- 
beweging of oer-beleving hieraan ten grondslag kan liggen. De vraag leidt ons 
naar het visioen van Mozes en de zeventig oudsten op een hoogte van het Sinai- 
gebergte, waar ook Aharon en twee van zijn zonen Gods presentie hebben aan
schouwd (Exodus 24,10). Mozes en de oudsten hebben Gods verschijning, zoals 
nog nader te verduidelijken zal zijn, als een tegelvloer of -wand (“Werk aus... 
Fliesen”) beleefd, die zij ‘aan Gods voeten’ in toewending en horizontaliteit
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vóór zich hebben gezien. Overeenkomstig de verticaliteit bij Malki-Zedek’s ‘Hoge 
God’ (Gen. 14,18), hebben Aharon en zijn zonen echter vanuit geheel tegenge
stelde verwachtingen hun blik doen doordringen to t in de diepte van het hemelse 
blauw (“Kern des Himmels”); zij hebben de oneindige diepte als oneindige hoogte 
ervaren en zijn voorts gefascineerd geweest door de smetteloosheid (“Reinheit” ) 
van het blauw, de onaantastbare zuiverheid van de volstrekt onmateriele materie, 
de saffier.

Tegenover de beweging van toewending en richtingbepaling staat wat het pries
terlijke betreft tweeërlei oerbeweging, die overbrugging van distantie beoogt. 
De ervaring van de oneindige hoogte leidt to t het verlangen om omhoog te zien 
en omhoog te reiken; om het verre van onderaf naderbij te komen. De identifi
catie van het verre heilige met de oneindige zuiverheid van puur lichtende materie, 
leidt op aarde to t het streven om dit hoge heilige naar onder toe naderbij te halen 
en in een geheiligd object of een geheiligd persoon beschikbaar te houden; om het 
op centrale punten samen te trekken en vanuit deze middelpunten naar buiten toe 
te representeren, uit te stralen en aan te reiken. De oerbeleving van de oneindi
ge zuiverheid vindt zijn uitdrukking in de associatie van priesterschap met edel
stenen en goud.

Ook als wij voor de oerbeleving van het priesterschap — natuurlijk niet in histori
sche zin, maar naar de idee! — teruggrijpen op het genoemde hemelse visioen van 
Exodus 24, zal de feitelijke grond van deze beleving niet te zoeken zijn in open
baring van hoge heiligheid, maar in zelfbesef van de op aarde levende mens. 
In de op Aharon betrekking hebbende hoofdstukken 28 en 29 wordt de boven 
reeds geciteerde aanhef van 28,1, met de opdracht om Aharon en zijn zonen na
derbij te brengen, gevolgd door de aanwijzing (v. 2):

Mache Gewander der Heiligung für Aharon deinen Bruder 
zu Ehrenschein und zu Zier...

Voor het uitoefenen van zijn functie zal de priester niet slechts in de kostbaar
ste stoffen gekleed moeten gaan, maar hij krijgt bovendien het “Gewappen 
des Rechtspruchs” te dragen (v. 15-30) met twaalf edelstenen voor de twaalf 
stammen van Israel.

So trage Aharon
die Namen der Söhne Jissraels
an dem Gewappen des Rechtspruchs
auf seinem Herzen... (v. 29)

Ln dit “Gewappen” bevindt zich ook het orakelgerei van de “Lichtenden” en de 
‘Schlichtenden” (v. 30), dat nogmaals onderstreept hoezeer in het priesterlijke 
arnaat het heilige vertegenwoordigd wordt door edel materiaal.

Na de beschrijving van het verdere, langs de onderranden ten overvloede met 
jouden belletjes versierde gewaad (de priester moet niet slechts in al zijn glans
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gezien worden, maar “sein Schall werde gehört, wann er kommt ins Heilige vor 
ih n ... das er nicht sterbe” , v. 35) volgt de vermelding (v. 36) van een blad van 
zuiver goud, waarin de woorden “Heiligung ih m  ” worden gegraveerd en dat aan 
de voorzijde van de hoofdtooi bevestigd zal zijn “zu Begnadung ihnen vor ih m  ”  
(v. 38).

So trage Aharon
den Fehl der Darheiligungen, welche die Söhne Jissraels 

darheiligen... (v. 38)

De woorden “Heiligung ih m  ” hebben de bedoeling een begenadiging op te roe
pen voor een niet nader gepreciseerde “Fehl” van het volk aan de “Gaben ihrer 
Darheiligungen” . Het gaat hier om euvelen of tekorten, die blijkbaar aan alle 
mensenwerk inherent te achten zijn en waarvoor het opschrift in Aharon‘s ornaat 
bij voorbaat om “Begnadung” vraagt.

De voorgeschreven kledij wordt tenslotte (v. 42) gecompleteerd door “Wickel- 
hosen von Linnen, das Fleisch der Blösse zu hüllen” , opdat de priesters zich bij 
het vervullen van hun taak “nicht Verfehlung eintragen und sterben” (v. 43). 
Hier zijn het onmiskenbaar euvelen aan het lijflijke bestaan van de priester zèlf, 
die aanleiding geven to t omhulling en to t objectivering van de persoon in ornaat 
en materiaal.

Het volgende hoofdstuk (29) betreft nu “die Handlung” , die Mozes aan Aharon 
en zijn zonen verrichten moet, “sie zu heiligen, dass sie mir priestern” (v.1.). 
In aansluiting aan de bijzondere ‘naderbijbrengingen’, die Aharon te brengen heeft 
voordat hij in functie treedt, komt in dit hoofdstuk om te beginnen het altaar, 
de “ Schlachtstatt” ter sprake; de plaats, waar de mens het heilige het meest na
bij zal komen, als hij met zijn gaven de laatste distantie van onder naar boven 
overbrugt. Een week lang zal men (v. 36) iedere dag

...einen Farren als Entsündung bereiten noch zu den 
Bedeckungsgaben

und entsünden die Schlachtstatt, indem du bedeckst über ihr.

Deze aanvankelijke ‘naderbijbrengingen’ hebben de bedoeling om de eerst als 
‘Fehl’ en nu ook als ‘Sünde’ aangeduide euvelen aan het mensenwerk af te dekken 
en door afdekking teniet te doen. Het is pas de van zijn ‘zondigheid’ ontdane 
“Schlachtstatt” , die als “Heiligung für Darheiligungen” fungeert, zodat, evenals 
alles wat met de “Schlachtstatt” in aanraking komt, ook de gaven van de mens 
“verheiligt” zullen zijn (v. 37).

Op de “Schlachtstatt” zullen voortaan dagelijks ‘naderbijbrengingen’ worden 
gebracht:

Feuerspende ih m  ,
stete Darhöhung für eure Geschlechter,
am Einlass zum Zelt der Begegnung vor ih m  . (v. 42)
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“ Zelt der Begegnung”, tent van de ontmoeting’ heet het verplaatsbare heiligdom 
van de zwerftocht door de woestijn. Dankzij de voortdurende verbinding tussen 
onder en boven is het hoge heilige nu in het heiligdom tussen de mensen nabij.

Ich heilige
das Zelt der Begegnung 
die Schlachtstatt,
Aharon und seine Söhne heilige ich, 
dass sie mir priestern.
Einwohnen will ich
in der Mitte der Söhne Jissraels. (v. 44-45)

Het is de nabijheid van het heilige, die aan het priesterschap zijn volmacht en zijn 
gezag verleent en overeenkomstig het priesterlijke ornaat wordt ons ook de een
voudige leiderstent van Mozes (verg. 33,7-11)4 voor ogen gesteld in beschrijvin
gen van kunstvaardigheid, pronk en pracht (Exodus 25-31; 35-40).

De schittering van edele, kostbare materie is echter niet slechts een essentieel 
aspect van deze voorgestalte van de tempel in Jerusalem, maar blijkt evenzeer van 
betekenis te zijn bij de vervaardiging van het gouden kalf. Aharon was wellicht 
nog niet eens volgens de voorschriften in functie getreden, toen Mozes op de berg 
bleef en men niet wist, wanneer hij terug zou komen (Exodus 32). Het volk 
verzamelde zich om Aharon en riep:

Auf, mach uns Götter... (v.1.)

Uit sieraden maakte Aharon het gouden kalf en bouwde er een altaar bij, om of
fers te brengen:

Darhörungen höhten sie,
Friedmahler trugen sie heran,
das Volk setzte sich zu essen und zu trinken,
dann standen sie auf, sich zu ergötzen. (v. 6)

Inmiddels was Mozes met de stenen tafelen van de berg gekomen. Toen hij zag 
wat er gebeurd was, wierp hij in woede de tafelen uit zijn handen (v. 19) en ver
nietigde het kalf. Op de vraag van Mozes, waarom hij “so grosse Versündigung” 
over het volk liet komen, antwoordde Aharon:

Nimmer doch entflamme der Zorn meines Herrn!
Du selber kennst das Volk, wie es im Argen ist... (v. 22)

En inderdaad:

Mosche sah das Volk, dass es fessellos war, 
denn entfesselt hatte es Aharon... (v. 25)
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Aan zichzelf overgelaten en op zijn eigen initiatief aangewezen had Aharon op 
de aandrang van het volk vanuit zijn priesterlijke visie naar een antwoord gezocht. 
Nu bleek zijn eerste vrije en op eigen verantwoordelijkheid verrichte daad een fun
damentele misstap te zijn. Een misstap niet alleen omdat hij via de voorstelling 
van het ‘ka lf d.w.z. van de jonge stier, op de baaldienst was overgestapt en de 
God die hen nog kort geleden uit Egypte had bevrijd met de vruchtbaarheidsgo
den van het baalisme had geïdentificeerd, maar bovenal omdat hij daarmee het 
volk had overgeleverd aan het zich-uitleven (“sich ergötzen”) in vruchtbaarheids- 
riten; aan de sacrale ontucht, die het bestand en de innerlijke structuur van het 
zojuist geformeerde volksgeheel in de kern dreigde aan te tasten.

Merkwaardigerwijze wordt deze fundamentele misstap aan het volk zwaar aan
gerekend, maar gaat Aharon zelf vrijuit: het is alsof zijn handelen hoe dan ook 
ethisch neutraal blijft en hij, vanuit zijn positie, inderdaad alleen ondergeschikt, 
maar op generlei wijze persoonlijk verantwoordelijk kon zijn. Dit wordt nog be
vestigd in het latere verhaal (Numeri 12) van het verzet van Mirjam en Aharon 
tegen Mozes, dat Mirjam aangerekend wordt en waarbij Aharon nogmaals vrijuit 
gaat. Als wij dan ter vergelijking nog eenmaal terugkeren to t de dood van Nadab 
en Abihu, de na hun eigenmachtig optreden door hemelvuur getroffen zoons van 
Aharon (Leviticus 10, 1-3, zie boven), dan wordt het verschil duidelijk. De beide 
zoons bleven binnen het gebied van hun opdracht en hun competentie, het gebied 
van de specifieke priesterlijke voorschriften; zij gingen daarin mis en werden 
daarin gestraft. De verhalen van het gouden kalf en het verzet tegen Mozes ver
tellen daarentegen hoe Aharon zich buiten dit hem toegewezen gebied begaf; bui
ten de priesterlijke sfeer kon hij niet meer persoonlijk verantwoordelijk zijn en 
werd hem zelfs een grove misstap op generlei wijze aangerekend. — Het onder
scheid noopt to t nadere bezinning.

Bij het ‘zien’ van God leidde de eerste priesterlijke oerbeleving to t het ervaren 
van het diepe blauw als oneindige hoogte. Deze beleving vond zijn uitdrukking 
in het verlangen van de mens, om zelf via naderbijbrengingen het heilige nabij te 
komen; een verticale oerbeweging, waarbij de regelmaat van de herhaling de waar
borg zou zijn voor de bestendigheid en de institutionalisering de grondslag van de 
op de volksgemeenschap en op elke enkeling over te dragen vorm. De naderbij
brengingen bedoelden gerichtheid op een situatieloze, zich ‘boven’ bevindende 
God; zij stonden echter buiten de criteria van goed en kwaad en bleven zonder 
meer ethisch neutraal.

De tweede priesterlijke oerbeleving kwam overeen m et die van het diepe 
blauw als oneindige zuiverheid. Deze bevestigde eveneens een verticale oerbewe
ging, door het verlangen om de hoge en onaantastbare, hemelse heiligheid omlaag 
te halen en op aarde nabij te houden. Vanuit deze primaire verticaliteit ontplooit 
zich echter secundair een horizontale beweging; een streven, om het heilige via 
edele, onstoffelijke materie in middelpunten vast te leggen, de gerichtheid van de 
velen naar binnen toe op middelpunten samen te trekken en vanuit deze centrale 
punten het heilige naar buiten toe te representeren, uit te stralen en aan te reiken.
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Ook hier heersen plicht en voorschrift, herhaling en regelmaat en in het hebben 
van heilig bezit blijft de priester eveneens ethisch neutraal.

In de verering van de edele materie liggen om te beginnen het ‘materialisme’ en 
het ‘naturalisme’ van het priesterdom. Via de voorstelling — die van de jonge 
stier — leidde het ‘kalf’ van Aharon to t het zich uitleven in de sacrale ontucht en 
via de materie — het blinkend goud — leidde het to t de zekerheid van het bezit; 
beide aspecten van naturalisme bedoelden de mens vrij te stellen en het heilige 
voor hèm beschikbaar en aan hèm en zijn natuurlijke begeerten ondergeschikt 
te maken.

De verering van de edele materie levert echter de grondslag voor het priester
lijke gezag. Het priesterlijke optreden, dat Aharon tegenover Mozes stelt en het 
afgodsbeeld tegenover de tafelen van het verbond (32, 19 en 20 volgt de vernie
tiging van het kalf onmiddellijk op die van de tafelen), stelt ook de schittering 
van tooi en ornaat tegenover de nadrukkelijke ontoereikendheid van de menselijke 
persoon. Het gezag komt aan bod, als de velen, die “vor Geistes Kürze” (6,9) niet 
willen luisteren, door een tekort aan geestesgaven voor een directe benadering 
via het woord ontoegankelijk blijven. Hier blijkt het religieuze op zichzelf machte
loos, het priesterlijke echter kritiek- en ‘geweten’-loos te zijn. Toch rijst de vraag 
of priesterlijk gezag niet een onontbeerlijk stuk vóórwerk verricht en rechtmatig 
een functie vervult, daar, waar het woord niet zonder meer overkomt en het re
ligieuze zonder het priesterlijke faalt.
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4.  P R I E S T E R L I J K  EN R E L I G I E U S  W E R K E L I J K H E I D S B E S E F

a. Naderbijbrenging: reinheid en vergeving

Het priesterlijke zelfbesef heeft ons geconfronteerd met fundamentele euvelen aan 
de menselijke persoon, die niet slechts aan de priester zelf, maar aan de mens in 
het algemeen bij voorbaat inherent zouden zijn. Alle mensenwerk is met een 
“ Fehl” of “Sünde” behept en de priester is degene, die deze ‘zonden’ draagt:

So trage Aharon
den Fehl der Darheiligungen, welche die Söhne Jissraels darheiligen... 

(Exodus 28,38)

Een latere tekst (Numeri 18, 1, verg. v. 22 en 23) brengt hiervan nadrukkelijk be
vestiging:

e r  sprach zu Aharon:
Du und deine Söhne und das Haus deines Vaters mit dir,
ihr sollt den Fehl am Heiligtum tragen,
und du und deine Söhne mit dir,
ihr sollt den Fehl an eurer Priesterschaft tragen.

Aansluitend op het bovenstaande worden de Levieten aangewezen als degenen, die 
Aharon en zijn zonen als hulpkrachten terzijde zullen staan:

Sie sollen deine Verwahr wahren und die Verwahr all des Zelts,
jedoch den Geraten im Heiligen und der Schlachtstatt sollen sie nicht nahen,
dass sie nicht sterben, so sie, so ihr. (v. 3)

Als einen Gabe-Dienst gebe ich euer Priestertum, 
aber der Unzugehörige, der naht, muss sterben. (v. 7)

“Der Unzugehörige” , — dat is hier óók de Leviet! De nabijheid van de goddelijke 
presentie in heilige objecten blijkt — behalve voor de priester zèlf — dodelijk be
dreigend te zijn en de vroeg-priesterlijke beduchtheid voor deze al te directe in
werking van het ontzagwekkende treedt ook in latere verhaaltekst nog aan het 
licht (zie bijv. bij het terughalen van de Ark door koning David, II Sam. 6, 6-8).

Wat nu de “ Schlachtstatt” zelf betreft: voordat deze in gebruik genomen wordt 
moeten, zoals wij reeds zagen, gedurende een week dagelijks “ Farren als Entsün- 
dung” worden gebracht (Exodus 29, 36); gaven, die “entsünden die Schlachtstatt, 
indem du bcdeckst übcr ihr”. De gaven bewerken een ‘afdekking’ van het aan 
mensenwerk inherente euvel, dat zowel het door de mens vervaardigde object als 
zijn eigen lijfelijk bestaan blootstelt aan vernietiging.
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Het ‘afdekken’ van de ‘zonden’ komt (Leviticus 16) éénmaal per jaar op de ‘dag 
van de afdekkingen’, jom  hakkippoerim, in het middelpunt te staan, waarbij het 
allereerst om het priesterschap gaat en Aharon voor zichzélf een ‘naderbijbren- 
ging’ brengt (v. 6):

Aharon nahe dar den Farren der Entsündung, der der seine ist, 
er bedecke um sich und um sein Haus.

Vervolgens slacht Aharon “den Bock der Entsündung, der des Volkes ist” (v. 15):

Er bedecke
über dem Heiligtum
vor den Makeln der Söhne Jissraels
und vor ihren Abtrünnigkeiten,
all ihren Versündigungen,
und ebenso tue er
dem Zelt der Begegnung
des, der einwohnt bei ihnen
inmitten ihrer Makel. (v. 16)

Het menselijke euvel, dat in de priesterlijke werkelijkheidservaring als “Fehl” of 
als “ Sünde” geldt, krijgt in deze woordkeus een ethische geladenheid, die oneigen
lijk aandoet en daardoor te zwaar zou kunnen zijn. Een passender en zakelijker 
begripsbepaling biedt het woord “Makel” , dat echter niet als ‘onreinheid’ te verta
len en als een tekort aan reinheid op te vatten is, maar als euvel van het behept- 
zijn met ‘smet’. De uitdrukkingen ‘rein’ en ‘smet-behept’ leveren inderdaad de te
genstelling, die hier wordt bedoeld, en in deze tegenstelling is de ‘tent van de ont
moeting’ nu ook de plaats, waar het hoge heilige en volstrekt reine telkens weer 
tussen de mensen ‘woning neemt’ en “inmitten ihrer Makel” nabij zal zijn.

De betekenis van de ‘dag van de afdekkingen’ wordt tenslotte in v. 30 als volgt 
samengevat:

... an diesem Tag 
bedeckt man über euch, 
euch zu reinigen: 
von all euren Sünden 
vor i h m  werdet ihr rein.

Alle mensenbestaan is smet-behept, met “Makel” belast, maar voor het priesterlij
ke werkelijkheidsbesef blijft reinheid het doel. Het optreden van de priester zal 
reiniging steeds weer mogelijk maken.

Het sluitstuk van de priesterlijke visie zou psalm 51 kunnen zijn. De mens is, 
zoals wij hier horen, ‘in zonde’ ter wereld gekomen en de bede om reiniging staat 
nu geheel en al centraal:
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Wohl, wurde gekreisst ich in Fehl,
empfing brünstig mich meine Mutter in Sünde,

entsündige mich mit Ysop, 
dass ich rein werde, 
wasche mich,
dass ich weisser werde als Schnee! (v. 7-9)

In deze psalm is het niet de edelsteen, maar de verse, puur-witte sneeuw, die ons 
het beeld van smetteloosheid verschaft. Het is echter geen uiterlijke reinheid, die 
de psalmist in zijn smeekgebed beoogt, maar een reinheid-van-het-hart, die samen
gaat met een vernieuwde geest:

Ein reines Herz schaffe mir, Gott,
einen festen Geist emeue in meinem Innern! (v. 12)

Voor de van meet af aan zondige mens is de reinheid een wezenskwaliteit; het is 
de kwaliteit van de als verse sneeuw vernieuwde materie van de geest.

Op de ‘dag van de afdekkingen’ is er een tweede bok, eveneens “zu Entsündung” 
(Leviticus 16, 5), die niet geslacht maar weggezonden moet worden en die het 
reinigen-van-zonden nog op een bijzondere wijze aanschouwelijk maakt.

Aharon stemme seine beiden Hande auf den Kopf des lebenden Bocks, 
er bekenne über ihm 

t alle Verfehlungen der Söhne Jissraels und all ihre Abtrünnigkeiten, 
alle ihre Versündigungen...
Der Bock trage auf sich
alle ihre Verfehlungen
nach einem abgeschiednen Land. (v. 21-22)

De ‘zonden’, die Aharon als priester zowel voor zichzelf als voor het volk ‘draagt’, 
heeft hij nu overgedragen op de bok, die ze wegdraagt en hem daardoor ontlast.

Ofschoon hier ogenschijnlijk aan de ethische onderscheidingen het grootst mo
gelijke gewicht gegeven wordt (“Verfehlungen... Abtrünnigkeiten... Versündigun
gen”, v. 21), kan er nauwelijks twijfel over bestaan, dat het hier uitsluitend om 
priesterlijke, buiten alle ethische waardering liggende euvelen gaat, die onder de 
categorie van de “Makel” , het ‘smet-beheptzijn’ worden samengevat. Ethische 
tegenstellingen komen daarentegen aan de orde in een complex van voorschriften, 
dat de priesterlijke werkelijkheidsbenadering ook buiten de priesterlijke sfeer tot 
gelding wil brengen en van een direct-praktische sociale instelling getuigt.

In de op ‘naderbijbrengingen’ betrekking hebbende hoofdstukken 1-7, met 
welke het boek Leviticus begint, handelen de hoofdstukken 4 en 5 over “Irrun-
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gen” , die weliswaar ook overtredingen van priesterlijke voorschriften kunnen be
treffen, maar toch in hoofdzaak aan voorbeelden uit de ethische sfeer worden 
geïllustreerd. Zo bijv. 5, 4, waarin met “ Uebel- oder Wohlergehn” (letterlijk: 
“ Böse- oder Gutergehn” !) direct op de ethische tegenstelling van goed en kwaad 
wordt geduid:

... wenn ein Wesen schwört, im Lippenplappern, auf Uebel- oder Wohlergehn, 
was alles der Mensch plappre mit Schwur, ...

en vervolgens in het bijzonder v. 21-22:

Wenn ein Wesen sündigt und Trug trügt an iH M ,
indem er seinem Volksgesellen verheit ein Verwahrnis oder eine Handeinlage 

oder einen Raub, 
oder er presst seinem Gesellen etwas ab, 
oder er fand einen Verlust und verhehlt ihn,
und schwört über einer Lüge, über eins von all dem, was der Mensch tun 

mag, sich damit zu versündigen...

De bedoeling van deze beide hoofdstukken is in tien punten samen te vatten:
1. Ein Wesen, wenn es sündigt aus Irrung:

4 ,2 , 13,22, 27; 5, 15, 18.
2. An all solchem was nach s e i n e n  Geboten nicht getan werde:

4, 2, 13, 22; 5, 17.
3. Es war ihm nicht bekannt (of, zoals de vertaling luidt: nicht bewusst):

4, 14, 23, 28; 5, 1, 3 ,4 , 17, 18.
4. Er ward schuldig-.

4, 3, 13, 22, 27; 5, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 23, 26.
5. Er tragt an seiner Verfehlung:
, 5 ,1 ,1 7 .

6. Er bekenne sich zu dem, wodurch er gesündigt hat:
5, 5.

7. Er bezahle es in seinem Hauptbetrag und sein Fünftel lege er drauf:
5, 16, 24.

8 . Seine Abschuldung aber bringe er ih m =
5, 15, 16, 18, 19, 24, 25.

9. Es bedecke über ihm der Priester durch den Widder der Abschuldung:
4, 20, 26, 31, 35; 5, 6, 13, 16, 18, 26.

10. Ihm wird verziehn-.
4, 20, 26, 31, 35; 5, 10, 13, 16, 18, 26.

De bovenstaande samenvatting maakt om te beginnen duidelijk, dat de eerste 
zeven punten ook in de ethische sfeer een algemene geldingskracht bezitten en 
zonder meer overtuigend zijn. Het specifiek priesterlijke aspect treedt naar voren 
in de punten 8-10, waarin de “Abschuldung” als variant van “Entsündung” kan
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gelden, maar het begrip ‘vergeving’ een nieuw element van afsluiting introduceert. 
Met dit to t negen maal toe herhaalde begrip wordt ondub'belzinnig op een eind
doel geduid: zoals de priesterlijke bemiddeling na het smet-beheptzijn een op zijn 
minst tijdelijke status van reinheid in het uitzicht stelt, wordt bij onopzettelijke 
ethische overtredingen een zekerheid-van-vergeving gegarandeerd, die in verhou
ding to t de betreffende “Irrung” als definitief wordt gesteld.

Latere wetgeving stipuleert (Numeri 15, 26-29), dat ten aanzien van “ Irrungen” 
tussen het volk Israël en de temidden van het volk verblijvende “Gastsassen” ge
nerlei onderscheid wordt gemaakt, maar bij met opzet begane overtreding van ver
geving geen sprake kan zijn (v. 30-31):

Das Wesen aber, das es mit erhobner Hand tut, ... 
ihn schmaht er,
gerodet wird dieses Wesen aus dem Innern seines Volkes,

gerodet wird, gerodet jenes Wesen, — sein Fehl auf es!

Het met opzet bedreven kwaad zal zonder meer uitgeroeid worden; de bedrijver 
zal nu zijn “ Fehl” moeten dragen.

b. Toewending: het dragen en de presentie

De ervaring, dat de mens die gefaald heeft zijn ‘zonden’ met zich mee blijft dra
gen, heeft in de priesterlijke visie enerzijds aanleiding gegeven to t een elementair 
gevoel van met-smet-behept, met-zonde-belast te zijn; het gevoel van een ingebo
ren euvel, waaraan de mens slechts door reiniging to t op zekere hoogte ontkomt. 
Anderzijds bedoelde de priesterlijke bemiddeling, die hiervoor veelal onontbeerlijk 
was, bij niet-opzettelijke overtredingen een zekerheid van vergeving te bieden, óók 
buiten de specifiek priesterlijke sfeer.

Het dragen van “Fehl” of “Sünde” had in de eerste plaats betrekking op Aha
ron, die mede voor het volk de “Fehl der Darheiligungen” draagt (Exodus 28, 38) 
en evenals zijn zonen “das Fleisch der Blösse” in “Wickelhosen” hult, opdat zij 
geen “Verfehlung sich eintragen und sterben” (28, 43). Ten behoeve van de men
sen krijgt echter ook de “nach einem abgeschiednen Land” weg te zenden bok 
“alle ihre Verfehlungen” te dragen (Leviticus 16, 22). Wie bij “ Irrungen” schuldig 
wordt, “tragt an seiner Verfehlung” (5, 17, verg. v. 1) to tdat hem vergeving ge
schonken wordt, maar degene die opzettelijk kwaad bedrijft blijft ten volle met 
zijn “Fehl” belast (Numeri 15, 31).

Voor de priester, die het heilige als het ontzagwekkende kent, maar wiens wer
kelijkheidsbenadering overigens niet wezenlijk op ontvangst van openbaring ge
grond blijkt te zijn, ligt de gedachte, dat God de zonden van de mensen draagt, op 
geen enkele wijze voor de hand. En op dit punt is het inderdaad de priesterlijke 
visie geweest, die van oudsher aan het onbevangen opnemen van de betreffende
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verkondigingen in de weg heeft gestaan. Toch wordt ons in de bijbel reeds naar 
aanleiding van de eerste zonde van de mens — niet de als zodanig bekende uit het 
paradijsverhaal, waar in feite van zonde nog geen sprake is en het woord dan ook 
niet wordt gebruikt, maar die uit de geschiedenis van Kain! — Gods dragen-van- 
zonden als werkelijkheidsgegeven voor ogen gesteld.

Nadat Kain (Genesis 4, 8) weliswaar met zijn broer Abel gesproken heeft, maar 
werkelijk gesprekskontakt toch naar het schijnt niet to t stand gekomen is, ging 
Kain slaan en heeft hij Abel doodgeslagen.

Vanuit de akkergrond, die nu doordrenkt is van het bloed, spreekt God to t 
Kain en roept hem ter verantwoording: Gods aangezicht en het aangezicht van de 
(mede)mens verschijnen Kain in éne met het aangezicht van de akker, op het mo
ment waarop hij zich zowel van God, als van de akker, als van de medemens in 
het algemeen, verdreven voelt. Nu komt Kain ook to t het besef, dat zijn “Verfeh
lung” (het woord ‘zonde’ was reeds bij voorbaat in v. 7 genoemd) wellicht te groot 
zal zijn, dan dat God deze nog zal dragen (v. 13):

Allzu gross zum Tragen ist meine Verfehlung.

En zo kan het ook niet anders, of al wie hem tegenkomt, zal hem aanzien op het
geen hij misdreven heeft en hem dood willen slaan.

Ondanks de verdrijving uit Gods directe presentie blijft God echter in het ver
borgene present:

Und e r  legte Kajin ein Zeichen an,
dass ihn unerschlagen lasse, allwer ihn fande. (v. 15)

Het genadeteken, dat Kain aangeboden krijgt en de medemens to t vermaning zal 
zijn, zal hemzelf de bevestiging van Gods presentie blijven-, — de bevestiging van de 
ook ten aanzien van Kain onaantastbare werkelijkheid, dat God de zonden van de 
mensen draagt.

In het Kainsverhaal blijft bij dit al een mogelijkheid van misverstand bestaan. De 
letterlijke tekst van v. 13 laat inderdaad de uitleg toe, dat — overeenkomstig de 
priesterlijke visie — de “Verfehlung” voor Kain zèlf te groot om te dragen zou 
zijn, ook al zouden bij deze duiding de diepte en de wezenlijke strekking van de 
verkondiging verloren zijn gegaan. Ondubbelzinnig duidelijk wordt de tekst daar
entegen in de geschiedenis van Abraham.

Het zesde grote openbaringsverhaal uit de Abrahamscyclus, Genesis 18, vertelt 
van drie mannen, die bij Abraham op bezoek zijn gekomen. Twee van hen begeven 
zich na afloop naar Sodom; Abraham echter, “noch stand er vor ih m ”  ( v . 22).

Na de aankondiging van een mogelijke algehele vernietiging van Sodom, ter uit- 
delging (v. 21) van het aldaar heersende kwaad, oppert Abraham voor God de mo
gelijkheid, dat er toch nog vijftig “Bewahrte” , in-waarheid-beproefden, in deze 
stad aanwezig zouden zijn en brengt hij vervolgens de vraag naar voren (v. 24):
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Willst dus dem Ort nicht tragen der fünfzig Bewahrte wegen in ihrer Mitte?

Nadat Abraham het beroep op de goddelijke gerechtigheid nog bekrachtigd heeft 
met de woorden (v. 25) “Alles Erdlands Richter, wird der nicht das Recht tun?” , 
luidt Gods antwoord inderdaad als volgt (v. 26):

Finde ich in Sodom fünfzig Bewahrte drin in der Stadt,
will ichs dem Ort tragen um ihretwillen.

Het tenslotte onvermijdelijke niet-dragen van de zonden en het uitdelgen van het 
kwaad, blijken in het geval van Sodom samen te hangen met het niet-aanwezigzijn 
van de minimaal tien “Bewahrte” , die nog op een kern van ware gemeenschap 
hadden kunnen duiden. Het uitdelgen van kwaad was overigens in het bovenstaan
de reeds ter sprake gekomen bij de met opzet bedreven euveldaad (Numeri 15, 30- 
31; zie het slot van hoofdstuk 4a). In de eerste, onmiddellijk op de Tien Geboden 
aansluitende rechtsaan wij zingen, wordt eveneens bij fundamenteel voor een ge
meenschap ontoelaatbare handelingen (zie Exodus 21, 15-17; 22, 18) gesteld, dat 
de bedrijver van het kwaad moet sterven; ook hier kan in eerste instantie van een 
dragen van de zonden door God geen sprake zijn. Dat het in al deze gevallen niet 
om een individueel te voltrekken ‘doodstraf’ gaat, maar om het uitdelgen van fun
damenteel en ontoelaatbaar kwaad, wordt bevestigd in voorschriften als die van 
Leviticus 20, 9-12, waar tussen een ‘schuldige’ en een mogelijk ‘slachtoffer’generlei 
onderscheid wordt gemaakt, maar beide hun “Verfehlung” of “Blutlast” hebben 
te dragen en beide moeten sterven.

De zonde van het gouden kalf (Exodus 32) wordt gevolgd door een gebeds-samen- 
spraak, waarbij Mozes zich inzet bij God om de verlorengegane verbinding tussen 
God en het volk te herstellen. Na een inleidend gedeelte (32, 7-14), dat nog geheel 
met het gebeuren zelf verweven is, “kehrt” Mozes “zu ih m  zurück” (v. 3 1 )  met de 
bekentenis “gesündigt hat dieses Volk / grosse Versündigung” , en met de verme
tele logica van de man, die Gods eigen zaak bepleit, laat hij hierop volgen (v. 32):

Nun aber,
wenn du ihre Versündigung trügst — !

Het beroep op Gods ‘dragen van de zonden’ wordt beantwoord (v. 34) met de 
toezegging “da,/ mein Bote wird vor dir hergehn” . Mozes is echter nog niet tevre
dengesteld; pas met het meetrekken van Gods “Antlitz” (33, 14 en 15), zijn lei
dinggevende en richtingbepalende presentie, zal de persoonlijke verbinding tussen 
God en zijn volk hersteld kunnen zijn.

Als God hem dan ook hierin tegemoetkoming belooft en Mozes, ter bekrachti
ging van deze toezegging, om zichtbaarmaking van Gods verschijning vraagt, krijgt 
hij ten antwoord (v. 19):
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Ich selber will vorüberführen
all meine Güte
an deinem Antlitz,
ich will ausrufen
d e n  n a m e n

vor deinem Antlitz:
dass ich begünstige, wen ich begünstige, 
dass ich mich erbarme, wes ich mich erbarme.

In het voorafgaande was de begenadiging, de “Gunst” (33, 12, 13, 16, 17) reeds 
het leidmotief; niet alleen voor Mozes zelf, maar ook voor het volk is het inder
daad begenadiging, waar het op dit moment om gaat. Overeenkomstig de verkla
ring aangaande Gods presentie in 3, 12 (“ich werde dasein, als der ich dasein 
werde”) stelt de verklaring aangaande begenadiging voorop, dat God begenadiging 
brengt (“dass ich begünstige”), maar volgt onmiddellijk een restrictie (“wen ich 
begünstige”), waarmee hij zichzélf het recht voorbehoudt om te bepalen, to t wie 
hij zich in deze richt en wanneer dit al dan niet zal zijn — zoals hij zich destijds 
het recht voorbehield om present te zijn op de plaats, tijd en wijze, die hij zelf ver
kiest.

De begenadiging verkrijgt vervolgens door het onder dezelfde restrictie toege
voegde “ Erbarmen” in bijzondere mate een persoonlijk accent, dat ook kwalita
tief nog nader preciseert. De aanhef van de geciteerde passage heeft daarentegen 
de betekenis van de ‘naam’ samengevat als “Güte” : een woord, dat precisering ver
mijdt en tegenover het nog ter sprake komende menselijke kwaad bij voorbaat van 
God uit het goede stelt. Bij dit al wordt de eigenlijke openbaring in dit gedeelte 
alleen nog maar aangekondigd en vindt de uiteindelijke verkondiging plaats, als 
Mozes op een vooruitstekende rotspunt staat en Gods verschijning voor hem langs 
gaat, onder het uitroepen van de ‘naam’ (34, 6-7a en b):

Vorüber fuhr e r  a n  seinem Antlitz 
und rief:
ER ER
Gottheit
erbarmend, gönnend, 
langmütig,
reich an Huid und Treue,
bewahrend Huid ins tausendste,
tragend Fehl Abtrünnigkeit Versündigung...

Het is duidelijk, dat het allerpersoonlijkste, het “Erbarmen” (de vertaling van een 
woord, dat op gevoelstoewending vanuit de ‘ingewanden’ duidt, verg. Gen. 43, 30, 
waar van Jozef verteld wordt: “sein Eingeweide glühte seinem Bruder zu”) hier 
vooropgesteld is, maar “Gönnend” onmiddellijk weer de begenadiging betreft. Het 
hoogtepunt van de verkondiging ligt in de woorden: “tragend Fehl Abtrünnigkeit
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Versündigung”. Dit kernstuk wordt echter gevolgd door een precisering ten aan
zien van de “ Fehl” , die juist dit ‘dragen’ verduidelijkt, maar al vroeg in misver
stand is geraakt (v. 7c):

straffrei nur freilasst er nicht,
zuordnend Fehl von Vatern ihnen an Söhnen und an Sohnessöhnen, am 

dritten und vierten Glied.

“ Zuordnen” is de weergave van een woord, dat hoe dan ook op ‘ordenen’ duidt en 
in dit geval betekent dat de “ Fehl” , waarmee de hier aangesprokenen, de ‘vaders’, 
Gods ordeningen verstoren, ter plaatse, namelijk bij deze ‘vaders’ (“ ihnen” ; de 
derde naamvalsvorm is hier duidelijkheidshalve in de vertaling toegevoegd) “zuge- 
ordnent”, weer in orde gebracht, wordt. Dit “Zuordnen” zal echter tevens de zo
nen en kleinzonen treffen to t in het derde of vierde geslacht; diegenen namelijk, 
die de schuldige nog tijdens zijn leven meemaakt en die bijv., zoals dit aan het 
voorbeeld van Sodom op meest directe wijze wordt geïllustreerd, in een algehele 
vernietiging mee ten onder gaan.

In tegenstelling to t v. 7a, het geenszins misverstand verwekkende, maar in feite 
zeer veel moeilijker in vertrouwen te aanvaarden “bewahrend Huid ins tausendste” , 
waarmee op het onbegrensd doorwerken van het (door de mens teweeggebrachte) 
goede wordt geduid, blijkt de nawerking van het (door de mens teweeggebrachte) 
kwaad weliswaar ook de zonen en kleinzonen te treffen, maar in principe to t het 
derde en vierde geslacht beperkt te blijven! Ook dit als zeer wezenlijk element van 
‘begenadiging’ — dat ons onmiddellijk op het ‘dragen’ van de zonden (v. 7b) terug
verwijst. Juist het beperkte doorwerken van het door mensen teweeggebrachte 
kwaad geeft ons zicht op de religieuze werkelijkheidsgrond, die begenadiging, als 
nadere toewending van presentie, mogelijk maakt.

Na deze to t ver buiten de directe actualiteit van de situatie reikende, centrale 
verkondiging aangaande Gods ‘hoedanigheden’, ‘haast’ Mozes zich (v. 8) met de 
woorden (v. 9):

Habe ich doch Gunst in deinen Augen gefunden, 
o mein Herr,
gehe denn mein Herr bei uns innen!
Ja, ein Volk hart von Nacken ist es — 
so verzeihe
unserm Fehl, unsrer Versündigung, 
eigne uns an!

Nu met de openbaring van de genade-aspecten van de ‘naam’ (het presentie-aspect 
van het “ ic h  b in  d a ”  was Exodus 3, 14 reeds voorafgegaan!) de verbinding tussen 
God en het volk opnieuw to t werkelijkheid gaat worden en God inderdaad met 
het volk (“bei uns innen”) verder zal trekken, — nu doet Mozes in een laatste bede
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een beroep op God, om de zonden (“unserm Fehl, unsrer Versündigung”) te ver
geven en het volk weer in eigendom aan te nemen.

Het antwoord op deze laatste bede ontbreekt. Ten opzichte van het ‘in eigen
dom aannemen’ kanv. 10 (“Da,/ ich schliesse einen Bund...”) misschien enigermate 
als bevestiging gelden, maar de bede om vergeving wordt niet door een positieve 
beantwoording gevolgd.

‘Vergeving’ impliceert: streep er onder!, en als wij rondzien in de bijbelse ver
kondiging blijkt het woord ‘vergeving’ zeldzaam te zijn en bovendien — althans in 
religieuze zin — vrijwel nooit op zekerheid van verkregen vergeving te duiden.

Op de vraag of het begrip ‘vergeving’ zijn oorsprong vindt in de religieuze, dan 
wel in de priesterlijke sfeer, is vanuit de tekst geen duidelijk antwoord te geven. 
Het priesterlijke gebruik van het woord (Lev. 4 en 5) wekt niettemin een indruk 
van bijkomstigheid, terwijl het in de slotbede van Mozes (Ex. 34, 9) als essentieel 
religieus verschijnt en de latere verkondiging ten aanzien van Gods ‘veelvuldige’ 
vergeven (Jesaja 55, 7; verg. psalm 103, 3 en 130, 4) juist deze betekenis steunt. 
Noch de algemene verkondiging aangaande het vergeven, noch zelfs het gedeelte
lijk laten ‘passeren’ van een zonde (“vorbeischreiten” , zoals éénmaal II Sam. 12, 
13, bij koning David wordt gezegd) kan echter zonder meer met verkregen verge
ving gelijk te stellen zijn. Zekerheid om trent verkregen vergeving wordt ons — af
gezien van de dubieuze en onmiskenbaar secundaire toepassing in Numeri 14, 20 
— in de bijbel niet gemeld; in religieuze zin kan op dit punt geen zekerheid be
staan, aangezien de religieuze werkelijkheid een concretisering of objectivering in 
deze niet biedt.

Voor het bijbelse werkelijkheidsbesef blijkt van oudsher niet Gods vergeving, 
maar Gods ‘dragen van de zonden’ centraal te staan. Het ‘dragen’, waarvan reeds 
Kain getuigenis brengt, stelt de mens niet zonder meer vrij en houdt op zichzelf 
nog geen vergeving in; het biedt echter van God uit een fundamentele presentie- 
in-toewending, die zowel begenadiging als eventueel vergeving mogelijk maakt, en 
laat ook de zondige mens een stuk levensperspectief, dat hem in staat stelt om 
voort te gaan.

Het besef, dat in religieuze zin ook de mens aan de zonde van de medemens 
draagt, is ons als volstrekt vanzelfsprekend werkelijkheidsgegeven reeds bekend uit 
de Samuelsgeschiedenis, als Saul zich to t Samuel wendt met de bede “jetz t aber 
trage doch meine Versündung” (I Sam. 15, 25) en uit de Jozefslegende, als de 
broers uit naam van hun zojuist gestorven vader een beroep doen op Jozef, om 
hun “Abtrünnigkeit” en “Versündigung” jegens hem te ‘dragen’ (Gen. 50, 17; 
zelfs bij Buber-Rosenzweig echter nog onprecies vertaald). In beide gevallen wordt 
dit menselijke ‘dragen’ aan de zonden van anderen in verband gebracht m et Gods 
bemoeienis, maar de samenhang blijft nog onbepaald.

Het sluitstuk van de religieuze visie wordt ons geboden in de verkondigingen 
van ‘Deuterojesaja’, de grote profeet van de ballingschap, wiens woorden in het 
boek Jesaja opgenomen zijn (Jesaja 40-55; zie voor een uitvoeriger bespreking 
hoofdstuk 11). Strikt genomen wordt Gods dragen van de zonden bij Deutero-
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jesaja niet nogmaals uitgesproken; Israël heeft God “Dienst tun lassen” met zijn 
“Versündigungen” en hem “abgemüht” met zijn “Verfehlungen” (43, 24), maar 
Gods ‘dragen’ wordt hier (46, 1-4) uitgewerkt in andere verhoudingen. In reli
gieuze zin is het bij Deuterojesaja de Godsknecht, die ‘de zonden van de velen’ 
draagt; in de gestalte van de knecht is het nu de mens, die m et God mee draagt 
aan deze al-omvattende last. De koningen van de volkeren, die hieromtrent getui
genis brengen, zien deze gestalte voor zich als die van een lijdensman en vanuit 
hun ervaringen met het mensenbestaan komen zij to t het inzicht (53,4):

Unsere Krankheiten hat der getragen, 
unsere Schmerzen, sie hat er aufgeladen...

Met het mee-dragen aan de zonden volbrengt de knecht Gods ‘wil’ (v. 10) en Gods 
zinduiding aangaande de knecht eindigt hierbij als volgt (v. 12):

Und trug doch, er, die Sünde der Vielen, 
für die Abtrünnigen liess er sich treffen.

Voor de religieuze werkelijkheidsverkondiging wordt de openbaring aan Mozös 
om trent het de mens toegewende ‘dragen van de zonden’ door God, aangevuld 
met de verkondiging omtrent het God toegewende mee-dragen aan de zonden 
door de mens.

Éénmaal komt bij Deuterojesaja ook de vergeving ter sprake. Werkelijke verge
ving behoort echter niet to t de taak en de competentie van de mens; deze kan, 
evenals begenadiging, alleen aan God zelf voorbehouden zijn (55, 7):

Der Frevler verlasse seinen Weg,
der Mann des Args seine Planungen,
er kehre u m  z u  ih m ,
und er wird sich sein erbarmen,
zu unserem Gott
denn gross ist er im Verzeihn.

Het “ Erbarmen” grijpt nog op de openbaring aan Mozes terug; de bede om verge
ving heeft nu echter plaatsgemaakt voor een verkondiging (letterlijk: “denn viel- 
faltig ist sein Verzeihn”), die de vraag naar zekerheid omtrent verkregen vergeving 
geheel en al doet verbleken.

Het wordt nu duidelijk, dat op dit punt een antwoord aan Mozes inderdaad 
achterwege moest blijven. Het herstel van Gods presentie heeft daarentegen een 
nieuwe veraanschouwelijking vereist en na het gouden kalf is de Ark van het Ver
bond wellicht — zie Buber hieromtrent in zijn boek “Moses” — het antwoord op 
de nieuwe situatie geweest. Aan een beschouwing van de Ark zal echter een ver
wijzing naar de Tien Geboden vooraf moeten gaan.
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c. Toewending: het goede en de richting

Aan de Sinai worden zowel het opstellen van het gouden kalf als de bouw van de 
Ark van het Verbond voorafgegaan door de verkondiging van de Tien Geboden; 
een reeks van elementaire ordeningsvoorschriften, waarvan het eerste gedeelte be
trekking heeft op de relatie tussen God en mens en begint met de waarschuwing: 
“Nicht sei dir /  andere Gottheit /  mir ins Angesicht. /  Nicht mache dir Schnitz- 
gebild...” (Exodus 20, 3 en 4a). De God die hier spreekt en die zich in de aanhef 
(v. 2) gelegitimeerd heeft als de God, die Israël zojuist uit de slavernij heeft be
vrijd, waarschuwt het volk, om de lijn tussen de mens en God open en het zicht 
op de onzichtbare vrij te houden. Het fundamentele verbod om hoe dan ook 
‘ander godendom’ (of ‘andere goderij’) God voor het aangezicht te stellen, wordt 
in het volgende niet slechts bekrachtigd door het verbod om zich een afgodsbeeld 
te maken, maar bovendien door de verboden om enige natuurgestalte te aanbid
den (v. 4b en 5a) of het ‘waanachtig’-fictieve met Gods naam te beleggen (v. 7); 
de exclusieve en directe relatie tussen God en de mens sluit al wat er tussen zou 
staan bij voorbaat uit.

Met de totstandkoming van de Ark van het Verbond heeft tijdens de omzwer
ving door de woestijn éénmaal een aanschouwelijkmaking plaatsgevonden, die de 
richting op het heilige bij voorbaat openhield. Deze van plaats to t plaats mee te 
voeren ark bestond uit een van draagstangen voorziene schrijn voor de stenen 
tafelen en een afdekking, van waaruit aan beide uiteinden cherubijnen verrezen 
die, naar elkaar toegekeerd, met horizontaal uitgestrekte en elkaar aanrakende 
vleugels voor de onzichtbare een zetel bereidden. Na het vernietigen van het gou
den kalf zag Mozes zich voor de noodzaak gesteld, om het volk “legitim, d.h. dem 
Wesen JHWH’s entsprechend, das zu geben, was es sich illegitim, d.h. dem Wesen 
JHWH’s widersprechend, hatte verschaffen wollen: das Gerat, das ihm die Gegen- 
wart seines unsichtbaren Führers darstellt und verbürgt” . Hij kon dit niet effec
tiever realiseren, dan door de voor de tafelen bestemde schrijn uit te bouwen to t 
een permanent gereedstaande troon, die aan “ein stets erneutes Kommen, Erschei- 
nen, Gegenwartigwerden und Mitgehen”5 van de koning onmiddellijk uitdrukking 
gaf, zonder hemzelf in enig object te concretiseren of hem te fixeren op enig vast
liggend punt.

Het is duidelijk, dat de beeldloze troon (de cherubijnen telden als object van 
aanbidding niet mee; zij hadden als hemelse wezens uitsluitend de bedoeling, om 
ook aan de troonzetel het objectkarakter te ontnemen!), die de presentie van 
Gods verschijning verbond met de verplichting op Gods woord, weliswaar temid
den van de velen als richtpunt moet hebben gefunctioneerd, maar dat de richting 
bij voorbaat open bleef, door het ontbreken van enige voorstelling of van enig 
inhoudelijk object.

Het afgodsbeeld had weliswaar eveneens de betekenis van richtingbepaler, 
maar door het samengaan van de richtingbepaling met het aanschouwelijk-maken 
in een concrete voorstelling was het niet langer transparant. Het afgodsbeeld voer
de in de gestalte van zichtbaar, tastbaar en grijpbaar object, de pretentie van zèlf
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het heilige te zijn en als zodanig aan Gods zijde onmiddellijk tegenover de mens te 
staan — die zich juist daarmee de weg to t God blokkeert en het uitzicht op de on
zichtbare verspert. Het is de schijnzekerheid van het in het beeld verworven bezit, 
die hem het nabij- en present-zijn van God bij voorbaat ontneemt.

In tegenstelling tot de beide priesterlijke oerbewegingen, die to t de opstelling 
van het gouden kalf hadden geleid, was de oerbeweging die wij bij Mozes vertegen
woordigd vonden en die wij tegenover de priesterlijke als de religieuze mogen aan
duiden, die van de mens, die zonder de afstand to t het heilige te willen verkleinen 
of overbruggen, uitsluitend door toewending richting kiest.

De confrontatie aan de Sinai, de ontmoeting tussen God en het volk, waarin 
het volk Israël vorm en gestalte kreeg, was een uniek, volstrekt eenmalig en onver
gelijkelijk gebeuren. Ook de uit deze confrontatie tussen God en de mens voortgeko
men aanwijzingen voor hetgeen in de religieuze visie werd beoogd, de realisering 
en bestendiging van een heilige eenheid van God, volk en land, doelden niet pp 
herhaling en regelmaat, maar op toewending en op steeds weer nieuwe eenmalige 
ordening en beslissing. In tegenstelling to t de priesterlijke vormgeving, die het 
mensenbestaan, ongeacht alle voortgang en wisseling het stempel opdrukte van ge
lijkheid en continuiteit, beoogden de richtlijnen vanuit de religieuze visie alleen 
richting, — de richting, de betrokkenheid op God; zij bedoelden deze richting te 
bepalen en als zodanig vast te houden, maar overigens niet vooruit te lopen op 
het eenmalige van elke nieuwe situatie. Dit blijkt in de eerste plaats u it de ‘wet
ten’, die op de Tien Geboden onmiddellijk volgden (Exodus 21,1 - 23,19). In dit 
complex van “Rechtsgeheisse” of richtlijnen voor de sociale gerechtigheid wordt 
de richting verduidelijkt aan concrete voorbeelden uit alle gebieden van het toen
malige dagelijkse leven. Het zijn voorbeelden, die als voorschrift te beperkt zou
den blijven; zij schrijven niet voor, maar bepalen een richting. De ‘aankleding’ is 
plaats- en tijdgebonden en moet al naar de nieuwe situatie ‘vertaald’ en aange
vuld worden, maar de richting blijft. Als voorbeelden komen o.m. de volgende ge- 
vallen ter sprake: “Wenn du einen erbraischen Dienstknecht erwirbst... Wer jeman- 
den schlagt, dass er stirbt... Wenn Manner streiten... Wenn jemand eine Grube 
öffnet... Wenn jemand eine Jungfrau betört... Wer bei einem Tier liegt... Biege 
nicht das Recht eines Dürftigen... Bestechung nimm nicht an... Den Gastsassen 
quale nicht...”

Om nu op één voorbeeld nader in te gaan het volgende:

Wenn du auf den Ochsen deines Feindes oder seinen Esel triffst, der umirrt, 
zurück bring ihn, zurück ihm.
Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Tracht erliegend siehst, 
enthalte dich, ihms zu überlassen —
herunter, herunterlassen solist du zusammen mit ihm. (23, 4-5)

Geen abstract gebod om vijanden lief te hebben, maar zeer concreet de aanwijzing 
om, als de ezel van degene die u haat onder zijn last bezwijkt, deze samen met 
hem af te laden, d.w.z. om niet alleen het van de mens afhankelijke dier in zijn
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nood te hulp te komen, maar althans voor het moment van deze acute hulpverle
ning met de ‘vijand’ to t eenheid te geraken.

Op enkele punten krijgen de voorschriften een bijzondere intonatie en een per
soonlijk accent:

Pfandest du, pfandest das Tuch deines Genossen,
eh die Sonne einging, erstatte es ihm zurück,
denn es allein ist seine Hülle,
es sein Tuch für seine Haut,
worin soll er sich schlafen legen?
so wirds sein, wenn er zu mir schreit,
will ichs erhören,
denn ein Gönnender bin ich. (22, 25-26)

Hier gaat het om de sociaal zwakkere, van de medemens afhankelijk geworden 
mens en worden ten opzichte van deze zwakkere de rechten van de sterkere be
grensd. Tevens wordt hier echter onderstreept, dat met name de positie van de 
sociaal zwakkere God op een bijzondere wijze ter harte gaat en het goede in de re
laties tussen de mensen niet losstaat van de éne gerichtheid op God.

Nog nadrukkelijker wordt de ethische verplichting met het gebod van richting 
samengevat in de Tien Geboden; een in feite uit tien verboden en twee geboden 
bestaande reeks van elementaire afbakeningen met betrekking to t hetgeen in elk 
geval vermeden of juist in acht genomen moet worden ten behoeve van de vor
ming en instandhouding van een rechtvaardige samenleving. De opbouw is strikt 
genomen als volgt:

Nicht sei dir 
Nicht mache 
Nicht neige 
Nicht diene 
Nicht trage 
Gedenke

Ehre
Nicht morde 
Nicht buhle 
Nicht stehle 
Nicht aussage 
Nicht begehre

De sociale gerichtheid spreekt met name uit de tweede reeks: het tweede ge bod en 
de laatste vijf verboden gaan over de relaties tussen mens en medemens en de ver
boden sluiten om te beginnen dat handelen uit, dat hoe dan ook gemeenschap te
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nietdoet of verstoort en de ethische verplichting tussen de mensen onderling aan 
de gerichtheid op God onttrekt.

De eerste vijf verboden hebben daarentegen betrekking op de relatie to t God 
en eisen van de mens, dat hij de richting op God toe open houdt. De mens mag 
zich geen godsgestalte, geen afgodsbeeld, maken — en het is hem verboden om 
enige, waar dan ook aan te treffen gestalte te aanbidden en te dienen:

Nicht sei dir 
andere Gottheit 
mir ins Angesicht.
Nicht mache dir Schnitzgebild, — 
und alle Gestalt,
die im Himmel oben, die auf Erden unten, die im Wasser unter der Erde ist, 
nicht neige dich ihnen, 
nicht diene ihnen. (20, 3-5)

Alleen het sabbathgebod is van een duidelijk andere aard. Het op-God-betrokken- 
zijn van de gemeenschap wordt weliswaar door dit gebod op bijzondere wijze ge
actualiseerd, maar het inachtnemen van de sabbath is noch persoonsgebonden, 
noch situatiebepaald; het gebod geldt — althans in de eigen gemeenschap — alge
meen en het is ethisch neutraal.

Ein Tagsechst diene und mache alle deine Arbeit,
aber der siebente Tag
ist Feier ih m , deinem Gott.

Denn ein Tagsechst 
machte e r

den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, 
am siebenten Tag aber ruhte er,
darum segnete e r  den Tag der Feier, er hat ihn geheiligt. (20, 9-11)

Het sabbathgebod berust niet op een religieus, maar op een priesterlijk project. 
Met de schepping, het zeven-dagen-werk, als ‘model’, tracht het sabbathgebod 
eens en voor al greep te krijgen op de onbepaaldheid van de tijd. Hier gaat het 
juist niet om eenmaligheid, maar dóór alle wisseling heen om herhaling, regelmaat 
en continuiteit. De sabbath is het kernstuk van een omvattende institutionalise
ring, die naar de intentie het religieuze in de gemeenschap steunt, maar op zichzelf 
geen direct-religieuze waarde bezit. Dit neemt niet weg dat de sabbathwn'wg, 
door het werk-verbod dat de sociaal zwakkeren in alle gradaties mee-omvat, een 
onvergelijkelijke mogelijkheid biedt, om vorm te geven aan sociale gerechtigheid 
en aan het op-elkaar-betrokkenzijn van God, volk en land.

Het sabbathgebod, dat in de bijbel in tal van varianten wordt herhaald, is het 
kernstuk geworden van wetsvoorschriften, die reeds in de tekst zelf als door God
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gegeven gelden en als bindend voor altijd. Juist ten aanzien van de wetgeving wor
den wij echter op een indirectheid gewezen, die de absolute geldigheid voor ons 
besef thans relativeert.

In het boek Deuteronomium worden de ‘wetten en rechtsvoorschriften’ uit de 
hoofdstukken 12-26 voorafgegaan door de meer beschouwende hoofdstukken 
4-11. Hierbij handelt Deuteronomium 4 met nam^ over het zien , dat steeds weer 
Gods daden, zijn optreden in het geschiedsgebeuren betreft; een ‘zien’, dat de 
mens in een omvattende zin to t ‘kennen’ leidt:

Du wurdest sehen gemacht,
zu erkennen,
dass e r  der Gott ist,
keiner sonst ausser ihm. (v. 35; verg. v. 9)

Zoals het ‘zien’ op het ‘kennen’ is gericht, staat aan het ‘horen’ het ‘leren’ ten 
doel:

Höre auf die Gesetze und Rechtsgeheisse, die ich euch lehre zu tun... (v. 1)

Op overeenkomstige wijze heeft het ‘Hoor Israël’ in de aanhef van hoofdstuk 5 
betrekking op de wetten en rechtsvoorschriften, die Mozes het volk ‘in de oren’ 
spreekt en leert, en het slot van dit hoofdstuk (v. 28) duidt eveneens op de wet
ten en voorschriften, die hij het volk moet leren.

De tussenliggende passage (5, 20-25; verg. Exodus 20, 18-21) wil ons doen be
grijpen, dat aan de Sinai het gezamenlijke horen, in tegenstelling to t het gezamen
lijke zien, als bedreigend ervaren werd. Op grond hiervan zou het op verzoek van 
het volk zijn geweest, dat de wetgeving niet rechtstreeks, maar langs indirecte weg 
plaatsgevonden heeft. Een samenvatting van deze suggestie staat reeds aan het be
gin: God heeft “Antlitz zu Antlitz” to t het volk gesproken (5, 4), maar in feite 
heeft Mozes tussen God en het volk gestaan, om Gods woorden over te brengen:

ich aber stand zwischen ih m  und euch zu jener Frist, euch s è in e  Rede zu 
melden, (v. 5)

De deuteronomische terugblik bedoelde destijds te zeggen, dat het letterlijk Gods 
woorden waren, die door Mozes aan het volk werden overgebracht, waarbij aan de 
gegeven totaliteit van de wetgeving niets afgedaan of toegevoegd mocht worden 
(4, 2, verg. 13, 1) en het niet slechts als “ Irrung” aan te merken kon zijn, als men 
iets doet, wat “nach s e in e n  Geboten” niet gedaan mag worden (Leviticus 4, 2,
13, 22; 5, 17; verg. hoofdstuk 4a), maar óók, als de mens “nicht all diese Gebote 
tu t, die e r  zu Mosche redete” (Numeri 15, 22)! — Wij, mensen van een veel latere 
tijd, beseffen thans wel, dat ook afgezien van verdere overwegingen het horen van 
openbaring uitsluitend persoonlijk kan zijn en de mens situationeel-persoonlijk 
onder verplichting wordt gesteld. Het is dan echter de vraag van onze tijd, of
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Sinai: de vlakte tussen de bergen (gezien vanuit de ingang van het dal)





openbaring werkelijk wetgeving — algemeen en voor altijd geldige wet — kan zijn. 
Het is voor ons thans een vraag, of niet datgene, wat Mozes als openbaring ontving 
en persoonlijk als gebod van het moment ervoer, juist door het ertussen-staan van 
zijn persoonlijke, sterfelijke menszijn en zijn persoonlijke, eenmalige situatie- 
gebondenheid, to t wetgeving is geworden of gemaakt; de vraag dus, of ‘de wet’ 
inderdaad als zodanig Gods wetgeving is, dan wel de verpriesterlijking in deze 
geobjectiveerde vorm door de openbaringontvangende mens.
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5. MOZ ES  AAN DE SINAI ;  O P E N B A R I N G  EN F R O N T A L I T E I T

Aan de Sinai blijkt God, als het een speciaal to t de enkeling gerichte openbaring 
betreft, naast hem (“neben ihn” , Exodus 34, 5) te komen en voor hem langs te 
gaan (“vorüber fuhr e r  an seinem Antlitz”, v. 6 ).  Het ‘van aangezicht to t aange
zicht’ horen en spreken (33, 11) en het al dan niet ‘zien’ van Gods aangezicht (v. 
20-23) worden hier voor Mozes persoonlijk onderscheiden en gepreciseerd. Ge
meenschappelijke ontvangst van openbaring wordt bij uitzondering (hoofdst. 24) 
beschreven als eenmalig gebeuren, waarin een mensengemeenschap God ‘ziet’ en 
bij dit zien een heilige handeling besluit.

Nadat Mozes, bijgestaan niet door priesters — die zijn er nog niet! — maar door 
de ‘jongelingen van Israël’, met een eenvoudig, maar zeer aanschouwelijk ceremo
nieel (v. 5-8), tussen God en het volk het verbond heeft gesloten, bestijgt hij de 
berg met vertegenwoordigers van het volk: de zeventig oudsten en Aharon met 
twee van zijn zonen. Zij staan daar op een hoog plateau en wat zij vóór zich zien, 
zien zij als de God van het zojuist gesloten verbond. Zij zien ‘de God van Israël’, 
maar wat Aharon en zijn zonen (zie hfst. 3) boven zich “wie der Kern des Him- 
mels an Reinheit” hebben ervaren, zien6 Mozes en de zijnen ‘aan Gods voeten’ 
vóór zich, als actualisering van het blauw in een wand van saffier:

Sie sahen
den Gott Jissraels: zu Füssen ihm
wie ein Werk aus saphirnen Fliesen.. (v. 10)

De tegelvloer aan Gods voeten is een saffieren wand voor degenen die daar staan. 
Schouder aan schouder staan zij daar, a.h.w. met de handen uitgebreid7 voor het 
wandvlak van blauw, — oerervaring en oerbeeld van frontaliteit.

Om naar de Sinai te komen, had Mozes het volk in het meest barre woestijnge
bied geleid; hij had het in een bijna onbegroeid, ongekend rauw en onherberg
zaam land gebracht en was toen in zuidoostelijke richting voortgegaan, to t aan een 
rondom door bergen omgeven hoogvlakte, waar het ‘tegenover de berg’, d.w.z. te
genover de smalle, aan de vlakte grenzende zijkant van het eigenlijke Sinaigeberg- 
te, zijn tenten opsloeg (Exodus 19):

Sie zogen aus Rfidim und kamen in die Wüste Ssinai, 
und sie lagerten in der Wüste.
Dort lagerte Jissrael, gegenüber dem Berg. (v. 2)

De aankomst bij de Sinai wordt in het bijbelverhaal gevolgd door een proclamatie 
aan het volk. Eerst een terugblik op de uittocht uit Egypte (“ ich trug euch auf 
Adlerflügeln”8, v. 4), dan een belofte van uitverkiezing (“aus allen Vólkern ein 
Wesensgut” , v. 5) en tenslotte een aanduiding van de bestemming om een heilig 
volksgeheel (“ein heiliger Stamm”, v. 6) te worden, een kring van lijfdienaren voor
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directe dienst (“ein Königsbereich von Priestern”, v. 6; — priesters, hier nog niet 
in de betekenis van functionarissen voor de eredienst, maar in de zin van dienaren 
voor persoonlijke dienst).

Na de koningsproclamatie wordt Mozes door God opgeroepen, om het volk 
op verdere gebeurtenissen voor te bereiden. De feitelijke toedracht van hetgeen 
dan heeft plaatsgevonden, is echter uit de vermelding van wolken, vuurverschijn- 
selen, donderslagen en bazuingeschal niet nader af te leiden; beelden van overwel
digend natuurgebeuren trachten het ontzagwekkende voor het nageslacht vast te 
houden, al zal het met name een priesterlijke terugblik zijn, die door de gehele 
beschrijving van ‘opstijgen’ en ‘neerdalen’ spreekt en God tenslotte ook nadrukke
lijk (v. 11 en 18) van bovenaf op de berg laat neerdalen.

Aan de toevoeging (v. 16b) “alles Volk, das im Lager war, bebte” , zal echter 
niet te twijfelen zijn en in elk geval biedt de volgende passage ons nog een glimp 
van de historische werkelijkheid:

Mosche führte das Volk Gott entgegen, aus dem Lager,
sie steilten sich auf zuunterst des Bergs. (v. 17)

Wie bij de Sinai aan een opzichzelfstaande berg denkt, kan zich hoogstens voor
stellen, dat Mozes het volk nu nog dichterbij, to t aan de voet van de berg heeft 
gebracht. Als wij echter uitgaan van de van oudsher door de traditie aanvaarde 
geografische gegevens, wordt de noodzaak van deze toevoeging duidelijk genoeg. 
Dan blijkt dat Mozes het volk niet bij de smalle, inderdaad als ‘een berg’ op te 
vatten zijkant heeft gebracht, maar dat hij het langs het gebergte nog verder zuid
oostwaarts heeft geleid, to t diep in het dal, waarin het — nu echter naar het zui
den of zuidwesten gewend — vlak voor de brede, steile, en pas hier ten volle zicht
baar wordende bergwand kwam te staan.

Bij een nadere beschouwing van de Sinai-situatie is nu in aanmerking te nemen, 
dat dit bergland als geheel een uitgestrekt hoogland vormt, dat a.h.w. sculpturaal 
doorsneden wordt door dalen en sleuven, waarbij niet alleen op de bodem van de 
dalen veelal smallere of bredere zandvlaktes zijn ontstaan, maar ook de toppen 
van de bergen globaal genomen op één hoogte liggen. Vanuit de vlaktes in de da
len tonen de bergen dus bij benadering even hoog en is het ook bij grillige bergfor- 
maties, alsof de vlakte door wanden omgeven wordt. Bij dit al is dan enerzijds op 
te merken, dat naar de vlakte en het dal toe het eigenlijke Sinaigebergte zich 
onderscheidt als het in zijn hoofdvorm rechthoekige, meest massieve frontaal- 
blok9, dat de ruimte rondom beheerst en structureert en reeds van zich uit rich
ting bepaalt. Anderzijds, dat dit gebergte vanuit het dal of de vlakte gezien welis
waar ‘hoog’ te noemen is, maar ook hiervan de hoogte in vergelijking met andere 
berglandschappen beperkt blijft en a.h.w. afgestemd is op de maat van de mens. 
Zelfs aan de voet van de eigenlijke Sinai-wand is het, alsof de afstand to t de bo
venrand voor de menselijke stem nog te beroepen is; direct onder het hemelge
welf, in deze als uit de scheppingsdagen daterende oersituatie, is de werking van 
de bergwand de frontaalwerking van een brede horizontaliteit. Op de berg zagen
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Sinai: situatieschets
1) De vlakte, waarop de vanuit he t noordw esten kom ende scharen hun kam pem ent hebben gehad.
2) De Aronsheuvel waarop, onm iddellijk voor de ogen van h e t volk, h e t gouden kalf opgesteld stond.
3) De smalle zijkant van h e t Sinai-gebergte. V óór deze smalle zijde liggen nog u itlopers van lagere heuvel
en bergruggen, zodat de vlakte n iet geheel to t  aan h e t gebergte reikt.
4) De steile voorkant van h e t gebergte. Toen h e t volk tenslo tte  schouder aan schouder en rij n a  rij voor deze 
bergwand stond, zal Mozes zelf aan h e t begin van de stoe t weer op de plaats van h e t brandende braam bos 
hebben gestaan.
5) De plaats van h e t brandende braam bos, waar h e t K atharinaklooster thans de algemene blikvanger is ge
worden.
6) H et hoge nog vrij nabij gelegen en van h e t dal dus ook n iet al te  ver verwijderde plateau, vanw aar Mozes 
en de zijnen geconfronteerd werden m et de tegelwand in h e t blauw. De aanwezigheid van water, d a t h ier van 
oudsher nog enige boom groei heeft toegelaten, m aakt h e t ook om praktische redenen w aarschijnlijk, d a t 
Mozes tijdens zijn afzondering in de nabijheid van d it plateau is gebleven.
7) De veel verder zuidelijk gelegen Mozesberg m et onvergelijkelijke vergezichten, die als de  eigenlijke berg 
van de openbaring w ordt beschouwd. Deze laatste plaatsbepaling is desondanks een traditioneel gegeven, d a t 
n iet m eer ten volle overtuigt. V oor de priesterlijke traditie is h e t  uiteraard  vanzelfsprekend geweest, d a t  de 
hoogste  berg (alléén de K atharinaberg in h e t zuidw esten is hoger) de m eest heilige plaats zou zijn. H et reli
gieuze w erkelijkheidsbesef zal echter twijfel doen rijzen ten aanzien van een bergtop, die — situatie loos — 
de hem el nabij, m aar de wereld onder zich heeft en ver van h e t in de vlakte gelegerde volk de standplaats zou 
zijn voor de opdracht-ontvangende mens.

Mozes en de zijnen het tegelwerk aan Gods voeten frontaal als wand in het verras- 
send-overweldigende blauw; niet anders zal het geweest zijn bij het volk Israël, dat 
op het moment van de openbaring frontaal voor de brede, boven ooghoogte gril
lig beëindigde bergwand heeft gestaan. Het heeft daar gestaan, niet bij getemperd 
licht en in behagelijke koelte onder een vertrouwd en mild-overschaduwend dak, 
maar in de meest barre verlatenheid bij een eenmalige confrontatie, direct onder 
het brandende hemelgewelf. Voor de brede bergwand staande, werd het door één 
gerichtheid samengebonden en to t een geheel geformeerd: één volk voor het aan
gezicht van de éne God.

De openbaring aan het volk Israël, waarvan de impuls to t in onze dagen en to t 
ver buiten het Jodendom heeft doorgewerkt, is voorafgegaan door de persoonlijke
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openbaring bij het brandende braambos (Exodus 3). Daarbij zal het ons duidelijk 
worden, dat ook het brandende braambos zich aan de voet van de berg bevond 
(de Sinai wordt hier als zodanig nog niet genoemd, maar het v. 2-4 vijfmaal her
haalde woord senee, braambos of doornstruik, kondigt de naam reeds aan); dat 
Mozes zijn kudde reeds destijds in de vlakte tussen de bergen (“hinter die Wüste” , 
v. 1) heeft doen weiden en hij reeds destijds, bij het zien van de vlam en het horen 
van de stem, zèlf to t aan de “Berg Gottes” het dal in getrokken is. Vóór de berg
wand zich present-stellend ontving hij zijn opdracht van de onzichtbaar en on
grijpbaar blijvende, die hier zijn naam JHWH als de steeds en ook nu weer present- 
zijnde openbaart:

So solist du zu den Söhnen Jissraels sprechen: 
ic h  b in  d a  schickt mich zu euch. (v. 14b)

Deze eenmalige en fundamentele verklaring-van-presentie werd voorafgegaan door 
een minder nadrukkelijke toezegging, die echter door een situatiegebonden con
cretisering bekrachtigd werd:

Wohl, ich werde dasein bei dir,
und dies hier ist das Zeichen, dass ich selber dich schickte: 
hast du das Volk aus Aegypten geführt, 
an diesem Berg werdet ihr Gotte dienstbar, (v. 12)

De woorden “an diesem Berg” impliceren, dat Mozes ook nu reeds bij de berg
wand heeft gestaan en hij de situatie in het dal heeft ervaren en gezien. Het ‘te
ken’, dat hem hier in het uitzicht wordt gesteld, is de veraanschouwelijking van de 
openbaringsmogelijkheid in een frontaal-situatie; een situatie, die Mozes reeds op 
dit moment to t de overtuiging brengt dat de plaats, vanwaar hij nu persoonlijk 
met een opdracht wordt uitgezonden, te zijner tijd de plaats zal zijn, vanwaar het 
volk als geheel met een gezamenlijke opdracht op weg zal gaan. Openbaring is uit
zending en uitzending heeft opnieuw de betekenis van een richtingbepaling: in de 
terugblik op de persoonlijke openbaring en opdrachtverlening beseffen wij, vanuit 
welke werkelijkheidsvisie Mozes het uit Egypte bevrijde volk naar dit gebied-van- 
uitzending heeft geleid.

De bijbeltekst meldt dat Mozes, onmiddellijk na de aankomst aan de Sinai (19, 
2), de berg besteeg om ‘naar God’ te gaan (v. 3). In feite heeft hij zich ongetwij
feld vanuit het op de vlakte gelegen kampement het dal in begeven, om op de 
plaats van het brandende braambos opnieuw voor de bergwand te staan; een wer- 
kelijkheidsmoment, dat achteraf, in een meer priesterlijke terugblik, niet meer te 
achterhalen is geweest en voor een bestijgen van de berg heeft plaatsgemaakt.

In dit onherbergzame, ver buiten de normale routes gelegen oergebied, is het 
dal om te beginnen de plaats van het brandende braambos geweest. Vervolgens 
was het de ondiepe binnenruimte, waarin Mozes zijn eerste opdracht ontving bij 
de openbaring van Gods naam (3, 14); waarin hem, bij zijn terugkeer, nog weer
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persoonlijk de koningsproclamatie aan het volk (19, 4-6) meegedeeld werd en 
waarin het volk, toen de gehele menigte schouder aan schouder en rij na rij dicht 
opeen voor de bergwand stond, radicaal to t richting kwam.

Het tentenkamp is uiteraard op de open vlakte gebleven, op een raakvlak tus
sen ‘onder’ en ‘boven’, waar de mens direct onder het hemelgewelf het ontzag
wekkende ervaart. Plaats van openbaring heeft de vlakte niet kunnen zijn; dit 
naar buiten toe door bergen omsloten gebied hield het volk in een tijdelijk isole
ment, totdat het zich weer op weg begaf, — uitgezonden tussen de volkeren, door 
tijd en ruimte de wereld in.

46



6. R ICHTING ,  RICHTPUNT EN BL IKPUNT; PLAATS VAN H E IL IG ING  EN 

‘HE IL IGE  PLAATS’

Het latere Jodendom heeft to t voor kort een frontaalsituatie gekend bij de weste
lijke tempelmuur te Jerusalem; een bouwkundige situatie op een uniek historisch 
punt, die de natuursituatie aan de Sinai op kleiner schaal herhaalt.

Zoals de Sinai-wand niet aan de vlakte zelf ligt, maar aan een nauwer dal, dat 
langs de steile bergwand loopt, leidde langs de muur to t voor kort een nauwe, 
slechts vier meter brede straat. In deze zéér ondiepe straatruimte tussen de muur 
en de lage bebouwing aan de overkant, kon men de muur nog schuins van terzijde 
overzien, maar bevond men zich overigens, waar men ook stond, vlak voor de ver
weerde en op tal van punten meer of minder gehavende, uit enorme steenblokken 
opgebouwde wand. Dit na de verwoesting van de tempel aan de westzijde van het 
tempelplein bewaardgebleven, meest onmiddellijk op ‘Zion’ orienterende gedeelte 
van de westelijke buitenmuur, is in later tijd de plaats geworden, waar het Gods- 
verlangen en het Zionsverlangen van het joodse volk samenvloeiden in één wee
klacht om de verlorengegane eenheid van God, volk en land en in één bede om 
herstel.

De situatie bij de sinds 1948 voor joden niet meer bereikbare westelijke muur is 
echter, sinds hij na de zesdaagse oorlog in 1967 weer toegankelijk is, grondig ge
wijzigd. Vóór de muur is thans een ruim en zeer diep plein aangelegd. De muur 
zèlf, die in de intimiteit van het nauwe straatje een levend, onmiddellijk sprekend 
getuigenis van eeuwen was geweest en waarvan men, schuins van opzij het muur
vlak overziende, of van nabij voor de reliefachtig verweerde steenblokken staan
de, bijna lijfelijk de werking onderging, is nu echter een dode en nauwelijks in
drukwekkende afsluiting geworden.

Het spreekt vanzelf, dat de muur in zoverre als heilig object heeft gefunctio
neerd, dat het voorvlak niet slechts als richtingbepaling, maar ook als presentie is 
beleefd en de gerichtheid van de mens op de presentie van het heilige zijn voltooi
ing vond in het kussen en aanraken van de concrete steen. Terwille van de vereiste 
‘monumentaliteit’ heeft men echter in de aanleg van het plein en de hierdoor ont
stane noodzaak van schaalvergroting aanleiding gevonden, om het grondvlak vóór 
de muur ter diepte van twee steenblokken (d.w.z. met ongeveer 2 meter) te verla
gen, zodat de groeven, die van de steeds herhaalde aanraking een ontroerend ge
tuigenis brachten, zich thans ver boven handbereik aftekenen als zinloze en onbe
grijpelijke beschadigingen.

Zonder dat er sprake is geweest van een bouwkundige vormgeving, was in de 
verborgenheid achter de lage woonbebouwing een unieke frontaalsituatie ont
staan; een ‘religieuze’ situatie, waarbij de gelovigen in de verstilling voor de muur 
hun gebeden spraken en na eeuwen van verstrooiing juist bij dit stuk oude tem
pelmuur wisten één te zijn met de generaties van het volk. Door de situatie van 
het straatje, met de muur aan de éne en de lage bebouwing aan de andere kant, 
niet te aanvaarden als het onvergelijkelijke en onvervangbare geheel, dat het in de
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loop der tijden geworden was, maar de muur als opzichzelfstaand ‘heilig object’ 
hieruit los te maken, heeft men, zonder besef van hetgeen hier tenietgedaan werd, 
een bouwfragment in de openbaarheid gebracht, dat — op een afstand en recht 
van voren gezien — als afsluiting van het plein een decor is geworden van beperkte 
werking en weinig reële betekenis.

De nieuwe aanleg behoeft niet de definitieve te zijn. Wel is nu duidelijk, dat de 
frontaalsituatie, die zonder positieve intentie als vanzelf was ontstaan en zonder 
negatieve intentie in de roes van het moment is tenietgedaan, slechts door sobere, 
maar bewuste vormgeving in nieuwe gestalte hersteld zal kunnen worden.
De wending begon nog in het oorspronkelijke straatje met het instellen van offi
ciële diensten en het plaatsen van kasten tegen de muur, ter berging van de beno
digde Tora-rollen. Het houden van diensten op deze centrale plaats sloot echter 
aan bij de behoefte aan een nationaal monument — en voor beide doeleinden was 
de ruimte niet slechts te beperkt, maar ook te weinig representatief. Als een van
zelfsprekende konsekwentie van een nieuwe historische situatie heeft men de 
oude bebouwing opgeruimd en een plein geformeerd, dat hoe dan ook aan de 
nieuwe omstandigheden aangepast en de nieuwe bestemming waardig zou zijn. Als 
afsluiting van het plein en als achterwand van een synagoge-in-de-open-lucht, is de 
muur nu echter zelf het blikpunt geworden, dat alle aandacht to t zich trekt.

In geen andere synagoge zou de achterwand een zó reële, levende zin hebben als 
in deze, maar in geen andere synagoge wordt dan ook zó schrijnend voelbaar, dat 
de wand een eindpunt is en Tora-berging in of voor de achterwand religieuze hei
ligheid ontwijdt. De nauwelijks meer als richtingbepaling ‘transparant’ te noemen, 
maar veeleer massaal afsluitende achterwand, is nu de achtergrond geworden van 
een ‘heilige plaats’; hij bevestigt het hebben van heilig bezit en is niet langer een 
religieus, maar meer dan ooit en officieel een priesterlijk domein.

Priesterlijk domein bij uitstek was indertijd de tempel zèlf geweest. In tegen
stelling to t de tempel muur, die als richtingbepaler volstrekt transparant was naar 
de werkelijkheid waarop alle intentie was gericht, heeft het nog door Jesaja als 
onaantastbaar verkondigde, maar reeds door Micha en Jeremia vanwege de valse 
suggestie van zekerheid verworpen Jerusalemse heiligdom in het land de betekenis 
gehad van een blikpunt.

De muur, die op de berg Moria, de tempelberg duidt, is door de huidige situatie 
als richtpunt en blikpunt in de sfeer van bepaalde graven gekomen, die voor het 
Jodendom heilige plaatsen geworden zijn: de graven van de aartsvaderen bij 
Hebron en het graf van Rachel ten zuiden van Jerusalem. Deze pronkerige, zij het 
in verhouding to t de christelijke heilige plaatsen nog relatief sober gehouden gra
ven, zijn thans geheel en al in de openbaarheid en in de priesterlijke sfeer geko
men. De nadrukkelijke mededeling van de Tora, dat Mozes door God zelf begra
ven is en “niemand zijn graf kent to t op deze dag” (Deuteronomium 34, 6) houdt 
echter reeds duidelijk de waarschuwing in, dat tenminste van dit graf geen ‘heilige 
plaats’ mag worden gemaakt!

De heilige plaats in priesterlijke zin is een onmiddellijk concreet object, of een
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nauwkeurig gefixeerde plaats; een verticaal op ‘boven’ betrokken, met ‘boven’ ver
bonden het ‘boven’ op aarde representerend punt-van-bestemming, waar de mens het 
heilige heeft bereikt en bezit en hoogstens nog naar ‘boven’ ziet, maar van rich
tingbepaling verder geen sprake kan zijn. Daarentegen is de heilige plaats in reli
gieuze zin een plaats van heiliging; een objectloze plaats van pure richtingbepaling, 
die horizontaal de distantie van het niet-hebben en het niet-bij-het-heilige-aange- 
komen-zijn to t uitdrukking brengt. Als zodanig is de oude situatie bij de westelij
ke muur inderdaad bij uitstek een plaats geweest, die plaats van heiliging kon zijn.

De tegenstelling tussen de concreet gefixeerde ‘heilige plaats’ en de objectloze 
plaats-van-heiliging, blijft bij de muur door het ontbreken van actuele vergelij
kingsmogelijkheid — de mogelijkheid tot vergelijking van de nieuwe situatie met 
de oude — nog min of meer verhuld. Aan de Sinai wordt de problematiek daaren
tegen reeds sinds eeuwen manifest door het juist tegen de bergwand gelegen Ka- 
tharina-klooster.

Dit uit de eerste helft van de 6e eeuw daterende klooster, schijnt op een zeer 
vroege en van feilloos situatiebesef getuigende traditie terug te gaan. Door echter 
met zijn volle massiviteit beslag te leggen op een ‘heilige plaats’ heeft het — even
als de Tora-berging bij de westelijke muur — vlak vóór de bergwand een blikpunt 
gefixeerd, dat alle aandacht tot zich trekt. De religieuze situatie van pure rich
tingbepaling bij de brede, objectloze wand, is nu omgestructureerd to t een pries
terlijke, waarin het klooster zèlf het heilige representeert en dit als ‘heilig bezit’ 
bereikbaar en aanschouwlijk maakt.

Vóór de wand is uiteraard het brandende braambos eveneens een blikpunt ge
weest, dat de aandacht to t zich trok. Het provisorische karakter van dit uiterst 
vluchtige vuur is echter zó nadrukkelijk, dat de visualisering juist even to t rich
tingbepaling kon leiden, maar niet tot fixatie op enig concreet object. De pries
terlijke terugblik, die de openbaring aan de Sinai als een neerdalen van Gods 
presentie beschrijft, heeft de berg reeds min of meer to t een heilige plaats ge
maakt. De fixatie op heilig bezit, die op aarde representatie zoekt voor een ‘bo
ven’, dat oneindig vèr zou zijn, sluit echter aan bij een vanouds bekend gebeuren, 
dat eveneens met de Sinai-situatie verbonden is geweest, maar door de traditie — 
ongetwijfeld terecht — vlak voor de brede vlakte aan het begin van het dal is gelo- 
caliseerd. Bij de ingang van het dal bevindt zich n.1. een kleine, opzichzelfstaande 
heuvel, die de plaats geweest zou zijn van het gouden kalf; de standplaats van dat 
blinkende blikpunt, dat niet bij de bergwand, maar voor aller ogen als richtpunt 
en eindpunt onmiddellijk buiten het kampement moet hebben gestaan. Bij de 
fixatie op dit nabijgeplaatste kalf was de blikveldverkorting evident; het klooster 
is diep in het nauwe dal geheel en al de kolossale — in verhouding to t de bergwand 
veel te hoge! — blikvanger geworden, die voor al wie deze plaats bezoekt de bete
kenis van middelpunt en eindpunt heeft.10

In tegenstelling to t de joodse traditie, die met het woord  van de openbaring op 
weg is gegaan, maar tenslotte voor de plaats nauwelijks meer belangstelling heeft 
gehad, heeft de christelijke de situatie van oudsher ‘gezien’ en op basis van zien 
een plaats gezocht. Hoewel dit ‘zien’ een onmiskenbare werkelijkheidsvisie be
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vat11, is het van meet af aan verbonden geweest met de priesterlijke benaderings
wijze, die de objecdoze plaats-van-heiliging reduceert tot een heilig object of een 
‘heilige plaats’.

Het klooster had uiteraard noch in het dal bij de bergwand, noch in de open 
vlakte mogen staan. Zoals het tijdelijk in de vlakte gelegerde volk Israël door 
Mozes het nauwe dal in werd geleid, had men ook later steeds weer via de vlakte 
het dal in kunnen trekken, naar de plaats die — evenals de vlakte zelf — voor altijd 
ongerept gelaten en geëerbiedigd had moeten blijven; de plaats van heiliging-in- 
frontaliteit, die destijds in opdracht en belofte bij voorbaat naar ‘Zion’ verwees 
en ons ook thans vanuit de distantie herinnert aan de heilige eenheid van God, 
volk en land.
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II. IN DE CRISIS



7. R E L IG IE U Z E  VISIE IN EEN NIEUWE WERELDS ITUATIE :  

W ERKEN  VAN MART IN  BUBER

a. Zion: plaats- en doelbepaling, richting en gerechtigheid
Van de in 1965 op 87-jarige leeftijd gestorven joodse wijsgeer Martin Buber zijn 
nog tijdens zijn leven de verzamelde werken verschenen in drie opeenvolgende 
delen12, waarvan het eerste getiteld is “Schriften zur Philosophie”, het tweede 
“Schriften zur Bibel” en het derde “Schriften zum Chassidismus” . Van deze drie 
delen is het eerste te beschouwen als een plaatsbepaling van de joodse denker als 
mens van deze tijd. De beide andere duiden reeds in hun titels aan, dat Buber zich 
met betrekking tot het Jodendom in hoofdzaak op de bijbel en het chassidisme 
heeft geconcentreerd. Een afzonderlijk deel, onder de titel van “Der Jude und 
sein Judentum”13, is tenslotte gewijd aan het Jodendom, zoals hij dit in zijn 
eigen tijd heeft gekend en meegemaakt. In deze verzamelde werken is echter voor 
één boek nergens plaats geweest; voor een boek, dat in het duits “Israël und Palas- 
tina” is genoemd, maar tevoren in het hebreeuws verschenen was onder de zeer 
veel wezenlijker titel “Tussen een volk en zijn land”, — het enige op het Joden
dom betrekking hebbende boek van Buber, dat zich niet beperkt to t de bijbel, het 
chassidisme of de moderne tijd, maar vanuit een bepaalde gezichtshoek een door
lopend getuigenis brengt uit de geschiedenis van het joodse volk.14

In dit uitzonderlijke boek is de speciale gezichtshoek die van het begrip ‘Zion’ 
en de hierin tot uitdrukking komende heilige eenheid van God, volk en land. Zion 
was in de profetische geschriften naar voren gekomen als “die Mitte der künftigen, 
erlösten W elt” (cursief van Buber). Maar voor Israël was Zion a.h.w. bij voorbaat 
“die Stadt des grossen Königs” (psalm 48, 3), “dass heisst Gottes als des Königs 
Israels. Diese Weihe ist dem Namen geblieben. In Gebet und in Lied haben sich 
Trauer und Sehnsucht des Volkes im Exil an ihn geknüpft, die Heiligkeit des 
Landes war in ihm verdichtet. ... Als die nationale Idee des jüdischen Volkes die- 
sen Namen zu dem ihren machte, nahm sie die ganze Fülle dieser Assoziationen 
auf sich”. Zo was de nationale idee van het Jodendom gegrond in een oeroude, 
“zugleich religiösen und volkstümlichen, geistigen Realitat. Und diese Realitat war 
die im Namen Zion zentrierende heilige Ehe eines ‘heiligen’ Volkes met einem 
‘heiligen’ Land” . Dit land is echter nooit, zegt Buber, “einfach Volksbesitz ge- 
wesen; immer war es zugleich Forderung, aus ihm zu machen, was Gott aus ihm 
gemacht haben wollte. So steht von Uranbeginn die einzigartigen Verbindung 
zwischen diesem Volk und diesem Land im Zeichen dessen, was sein soll, was 
werden, was verwirklicht werden soll. Zu dieser Verwirklichung kann das Volk 
nicht ohne das Land und das Land nicht ohne das Volk gelangen; nur die getreue 
Verbindung beider führt zu ihr”. Daarbij is dan wel te bedenken, zegt Buber, dat 
de heiligheid hier niet een machtsstof, een magisch fluidum is, dat een mens, een 
/olk of een land zonder meer eigen kan zijn, maar “eine Eigenschaft, die diesem 
Volk und diesem La,nd dadurch verliehen wird, dass ein Gott beide erwahlt, um
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dieses Volk, sein Volk unter allen, in dieses Land, sein Land unter allen, zu führen 
und sie miteinander zu verbinden. Seine Erwahlung heiligt das Volk als die Schar, 
der er unmittelbar gebietet, und das Land als seinen Köningssitz, und weist sie 
aufeinander an” .

In deze heilige eenheid van God, volk en land, is het land geen levenloos object; 
“wie das Volk, um sein volles Leben zu gewinnen, des Landes bedarf, so bedarf 
das Land des Volkes, um sein volles Leben zu gewinnen”. Dit samengaan van volk 
en land is tegelijk een werk van de historie en een werk van de natuur; “die heilige 
Ehe beider zielt auf die Ehe der. Seinsspharen hin”.

Dit is dan “das auf einen kleinen und verachtetenTeil des Menschengeschlechts, 
auf einen kleinen und verödeten Teil des Erdballs bezogene und doch weltenweite 
Motiv, das sich im Namen Zion birgt”. Het bijzondere van deze éne nationale idee, 
datgene wat “weit über die Grenze nationaler Probleme hinaus an Menschheit- 
liches, an Kosmisches, ja an das Sein selber rührt” , duidt, zegt Buber, op een ge
heim tussen het volk en het land. “Das Volk Israël mag sonst als ein Volk unter 
den Vólkern und das Land Israël als ein Land unter den Landern angesehen wer
den: in ihrer Beziehung zueinander und in ihrer gemeinsamen Aufgabe sind sie 
ein Einziges und Unvergleichbares” .
De omstandigheid, dat de nationale idee van het Jodendom niet naar een volk, 
maar naar een plaats is genoemd; een plaats, die echter niet op bezit, maar op be
stemming en vervulling duidt, — deze uitzonderlijke omstandigheid heeft voor 
het joodse volk op tweeërlei wijze to t richtingbepaling geleid. Daar is om te begin
nen de concreet-geografische orientering op Zion, die uit de verhouding tussen 
volk en land niet weg te denken is en in de volgende hoofdstukken nog nader aan 
de orde te stellen zal zijn. Een tweede richtingbepaling is echter die van de taak en 
de belofte, de bestemming en de vervulling, die in het teken van de gerechtigheid 
staat; de richtingbepaling op het ‘goede’, die aan de eenwording van het heilige 
en het profane ten grondslag ligt en in onze beschouwingen nu een hoofdthema 
wordt. — Het is deze tweevoudige richtingbepaling geweest, die bij de alom over 
de wereld verspreide joden de blik op Zion gevestigd hield en de vroege Zionisten 
to t “Chowewe Zion”, “Liebende Zions” heeft gemaakt, en tweeërlei tekort in 
de richtingbepaling, dat diegenen uitzonderde, die desondanks “der Geliebten 
nicht ins verhüllte Angesicht” hebben gezien; “wer es ta t” , zegt Buber, “sieht nie 
mehr anderswo hin” !

b. De religieuze visie als ‘f ilo so fie ’; het goede en de richting
Bij de publicatie van de drie bij elkaar behorende delen van zijn verzamelde wer
ken, had Buber reeds met deze driedeling de hoofdgebieden aangegeven van zijn 
werkzaamheid. Het is echter duidelijk, dat hij de “Schriften zur Philosophie” be
wust vooropgesteld heeft en in de “philosophische Rechenschaft” , waarmee hij 
dit deel besluit, presenteert hij zijn religieuze visie in de eerste plaats als ‘filosofie’
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en wijst hij als grondslag en uitgangspunt van zijn denken op de “Dualitat der Ich- 
Du und Ich-Es-Grundworte” (p. 1113). Inderdaad is het met deze dualiteit, dat 
zijn eerste filosofische hoofdwerk, het uit 1923 daterende boek “ Ich und Du”, 
begint. In de aanhef van het eerste gedeelte van dit boek is dit uitgangspunt als 
volgt geformuleerd (p. 79):

“Die Welt ist dem Menschen zwiefaltig nach seiner zwiefaltigen Haltung.
Die Haltung des Menschen ist zwiefaltig nach der Zwiefalt der Grundworte, die 

er sprechen kann.
Die Grundworte sind nicht Einzelworte, sondern Wortpaare.
Das eine Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du.
Das andere Grundwort ist das Wortpaar Ich-Es...
Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden.
Das Grundwort Ich-Es kann nie mit dem ganzen Wesen gesprochen werden.
Es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich des Grundworts Ich-Du und das 

Ich des Grundworts Ich-Es...”
Zoals echter de tweepolige relatie tussen volk en land pas to t zijn volle beteke

nis kwam in het driepolig op-elkaar-betrokkenzijn van God, volk en land, vindt 
op analoge wijze de tweepolige relatie tussen mens en mens. zijn vervulling in het 
driepolig op-elkaar-betrokkenzijn van God, mens en mens. Daarbij is in de abstrac
tie weliswaar God als de ‘boven’ staande voorop te stellen, maar heeft in het den
ken niettemin de menselijke ik-pool steeds weer in alle concreetheid het uitgangs
punt te vormen. En zo vervolgt Buber in de aanhef van het derde gedeelte van 
“Ich und Du” (p. 128):

“Die verlangerten Linien der Beziehungen schneiden sich im ewigen Du.
Jedes geeinzelte Du ist ein Durchblick zu ihm. Durch jedes geeinzelte Du 

spricht das Grundwort das ewige an.”
Wat het “geeinzelte Du” betreft is overigens in aanmerking te nemen (zie nog

maals het eerste gedeelte, p. 81), dat “die Welt der Beziehung” zich niet beperkt 
to t de sfeer van de mens. Weliswaar is het slechts in de relaties tussen mens en 
mens, dat “die Beziehung offenbar und sprachgestaltig” wordt, maar daarnaast 
onderscheidt Buber enerzijds “das Leben mit der Natur”, waarbij “die Beziehung 
im Dunkel schwingend und untersprachlich” blijft, anderzijds wijst hij met name 
op een gebied van “geistige Wesenkeiten” (vorm- en zinverbanden, die in volgende 
passages o.m. bij het kunstwerk ter sprake komen), waarbij wij met ons wezen 
het “Grundwort” spreken, “ohne mit dem Munde Du sagen zu können” . Geen 
werkelijkheidsgebied is apriori buitengesloten; “in jeder Sphare, durch jedes uns 
gegenwartig Werdende blieken wir an den Saum des ewigen Du hin, aus jedem 
vernehmen wir ein Wehen von ihm, in jedem Du reden wir das ewige an, in jeder 
Sphare nach ihrer Weise”.

In de filosofische werken van Buber heeft het boek “Ich und Du” met betrek
king to t zijn religieuze visie de betekenis van een grondslag en een begin. De af
sluiting is te vinden in “Gottesfinsternis” , een dertig jaar later (1953) verschenen 
boek, dat “auf dem Grunde einer geistesgeschichtlichen Erörterung der Bezie
hungen zwischen Religion und Philosophie” handelt over het aandeel, dat de la
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tere filosofie gehad heeft in de “Irrealisierung Gottes und aller Absolutheit” 
(p. 594).In het slotwoord van dit boek spreekt Buber nogmaals (p. 597) over “die Dop- 
pelnatur des Menschen, als des Wesens, das sowohl von ‘unten’ hervorgebracht als 
von ‘oben’ entsandt ist” . Deze “Grundbeschaffenheiten ... sind nicht in Katego- 
rien des Für-sich-Seins des einzelnen Menschen, sondern nur in Kategorien des 
Mensch-mit-Mensch-Seins zu erfassen. Als entsandtes Wesen existiert der Mensch 
dem Seienden gegenüber, vor das er gestellt ist. Als hervorgebrachtes Wesen be- 
findet er sich neben allem Seienden in der Welt, neben das er gestellt ist. Die 
erste dieser Kategorien hat ihre lebendige Wirklichkeit an der Relation Ich-Du, 
die zweite an der Relation Ich-Es. Die zweite Relation bringt uns jeweils nur zur 
Aspekten eines Seienden... Die erste Relation allein, die die wesenhafte Unmittel- 
barkeit zwischen mir und einem Seienden stiftet, bringt mich eben dadurch nicht 
zu Aspekten von ihm, sondern zu ihm selber” en zo is het ook “die Relation Ich- 
Du allein, in der wir zu Gott stehen können, weil von ihm, im unbedingten Gegen- 
satz zu allem anderen Seienden, kein objekthafter Aspekt zu gewinnen ist”.

Met de onderscheiding van de ik-gij-relatie brengt de religieuze visie ons ook als 
filosofie to t de presentie-in-gerichtheid, die het leidende beginsel bleek te zijn, zo
wel bij het to t stand komen, als bij de werking van de frontaliteit en het is alsof 
deze relatie frontaliteit vooronderstelt. Wanneer daarbij, zoals Buber uiteenzet, 
de relatie to t God alléén de ik-gij-relatie kan zijn, dan bevestigt dit ons, dat God 
van zich uit voor de mens gerichtheid is, presentie-in-gerichtheid zonder meer.
“Gottesfinsternis” wordt in de verzamelde werken gevolgd door “Bilder von Gut 
und Böse”, een ongeveer uit dezelfde tijd daterende, fundamentele studie over 
het probleem van goed en kwaad.

Met betrekking to t het kwaad komt Buber to t de conclusie, dat dit in eerste 
instantie samenhangt met het ontbreken van richtingbepaling: “Das Böse ist die 
Richtungslosigkeit und was in ihr und aus ihr... getan wird” (p. 643). Hij voegt 
hier echter aan toe, dat twee stadia te onderscheiden zijn en in het eerste de mens 
weliswaar handelt, maar niet werkelijk to t keuze of beslissing komt: “ein ‘radikal 
Böses’ gibt es im ersten Stadium noch nicht; welche Uebeltaten auch vollbracht 
werden, das Handeln ist nicht ein Tun der Handlung, sondern ein in sie Geraten. 
Im zweiten Stadium radikalisiert sich das Böse, weil das Vorgefundene gewollt 
wird” (p. 648). Voor dit tweede stadium, waarin de mens de richtingloosheid 
beaamt, toont Buber echter aan, dat de beslissing een schijn- of deelbeslissing is, 
die to t verharding en verstarring leidt en aan het kwaad “den substantiellen 
Charakter” verleent, “den es bis dahin nicht hatte”.

Bij het goede is daartegenover op te merken, dat dit “in beiden Stadiën den 
Charakter der Richtung” behoudt (p. 648). “Das Gute ist die Richtung und was 
in ihr getan wird; was in ihr getan wird, wird mit der ganzen Seele getan, so dass 
all die Kraft und Leidenschaft mit der das Böse hatte getan werden können, in 
die Tat mit eingeht” : “Das Böse kann nicht mit der ganzen Seele getan werden; 
das Gute kann nur mit der ganzen Seele getan werden” (p. 643)!
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In de dienst van het goede, als de ziel to t eenheid en tot richting komt, krijgt de 
mens in elk geval een vermoeden van “was Richtung, vielmehr die Richtung ist — 
denn es gibt in diesem strengen Sinn nur eine” (p. 641). Dit betekent, vervolgt 
Buber in zijn slotwoord (p. 649), “dass, wofür immer die jeweilige Entscheidung 
getroffen wird, in der Seinswirklichkeit alle die so verschiedenen Entscheidungen 
nur Variationen einer einzigen, in einer einzigen Richtung immer neu vollzogenen 
sind”.

Deze richting is dan op tweeërlei wijze op te vatten. “Entweder man versteht 
sie als die Richtung auf die Person, die mit mir gemeint ist” en dan weet ik: “ich 
erkenne das mit mir Gemeinte je und je immer klarer, eben indem ich die Rich
tung darauf verleihe, die Richtung darauf nehme” , “oder aber man versteht die 
einzige Richtung als die Richtung zu G ott” . De tweeheid van opvatting is echter 
slechts een tweeheid van aspecten, voor zover ik — zegt Buber — met de naam 
‘God’ althans op mijn schepper, de “Urheber meiner Einzigkeit” duidt. Het men
selijk juiste is namelijk de “Dienst des Einzelnen, der die mit ihm schöpferisch ge
meinte rechte Einzigkeit verwirklicht” ; het zo begrepen goede is de “in der Einen 
Richtung gerichteten Dienst” aan het doel van de schepping.
Met het inzicht, dat alléén de ik-gij-relatie de mens tot presentie-in-gerichtheid 
brengt, geeft de religieuze visie als ‘filosofie’ steun aan de gedachte, dat ook God 
zèlf in deze relatie als presentie-in-de-gerichtheid verschijnt.

Anderzijds zou het voor God en in de wereld met name de dienst aan het goe
de kunnen zijn, die de mens to t éénwording brengt; die zijn éne persoonlijke ge
richtheid ingevoegd doet zijn in de omvattende gerichtheid op het doel van de 
schepping en met de éne gerichtheid op de éne God de eenheid van God, mens en 
wereld bevestigt.

c. Bijbel en Chassidisme: tragiek van de religieuze werkelijkheidsbenadering
Het tweede deel van de verzamelde werken, de “Schriften zur Bibel” , begint met 
de beide wetenschappelijke hoofdwerken “Moses” en “Der Glaube der Prophe- 
ten” en eindigt met een “Mysterienspiel” getiteld “Elija” ; — het is duidelijk, dat 
Buber’s bijdrage een bijdrage to t de religieuze of profetische visie zal zijn.

Met betrekking tot het profetisme is — nog in aansluiting aan de abstractie van 
de ‘filosofie’ — vanuit “Der Glaube der Propheten” voorop te stellen, dat de mens 
die het woord ontvangt in de richtingbepaling een éénwording heeft ondergaan; 
degene “zu dem und durch den das Wort gesprochen wird, der ist im eminenten 
Sinn Person” (“Werke” II, p. 410). In de éne gerichtheid stelt de ééngeworden 
mens zich present als persoon, maar “um zum Menschen reden zu können, muss 
Gott Person werden” ; in de éne gerichtheid manifesteert zich ook God zèlf als 
presentie en in de presentie als persoon.

Het bijbelse spraakgebruik, dat abstracties mijdt, concretiseert zowel de presen- 
tie-in-gerichtheid als de éénwording in wisselende, maar elk op zich uiteraard be-
56



Sinai: de ob jectloze  frontaalw and (wie de bouwvorm en w egdenkt kan zich voorstellen, 
waar M ozes voor b e t brandende braambos heeft gestaan).





perktere begrippen. In dit verband is met name op een passage te wijzen, waarin 
Buber spreekt over het laatste boek van de Tora, het Deuteronomium, als de grote 
poging om — nu echter in de terugblik op de Sinai en reeds met enige theologische 
distantie! — tot een samenvatting te komen van wetgeving, priesterlijkheid en pro
fetie. Bij dit “grossgesinnte Versuch einer praktischen Synthese” (p. 405) tekent 
Buber aan: “Die Führung hat die Liebesanschauung. Aus Liebe hat JHWH Israël 
erwahlt (4, 37; 7, 7f; 10, 15); was er von Israël erwartet, ist, dass es ihn ‘mit dem 
ganzen Herzen und der ganzen Seele’ liebe (6, 5; 11, 13; 13, 4) ... Die geschenkte 
Liebe des Gottes und die erwartete Liebe des Menschen erscheinen in nachdrück- 
licher Entsprechung und Gegenseitigkeit... Weil man ihn mit dem ganzen Herzen 
und der ganzen Seele liebt, tu t man, was man für ihn tut, mit dem ganzen Herzen 
und der ganzen Seele (26, 16)” . Alle éénwording bij de mens wijst echter terug op 
het één-zijn van God: aan het gebod van éénwording en richtingbepaling in de 
dienst van het goede (6, 5) gaat de proclamatie van Gods één-zijn onmiddellijk 
vooraf (v. 4).
Ongeacht de grootsheid van de samenvatting in de terugblik (Deuteronomium), 
gaat het uitzicht op het beloofde land gepaard met een fundamentele crisis 
(Numeri 27). Het is het moment, waarop Mozes van God aangezegd krijgt dat hij 
zal sterven. Binnenkort, zo wordt hem gezegd,

wirst du zu deinen Volkleuten eingeholt auch du,
gleichwie Aharon dein Bruder eingeholt wurde. (v. 13)

Voor Mozes rijst dan de vraag, wie hem zal opvolgen als leider van het volk en het 
is duidelijk, dat hij daarbij in de eerste plaats denkt aan de leiding in de strijd, die 
nog te wachten staat bij de intocht in het land. Hij krijgt te horen, dat het zijn 
trouwe dienaar Jozua zal zijn:

Nimm dir
Jehoschua Sohn Nuns,
einen Mann, in dem Geist ist... (v. 18)

In het laatste hoofdstuk van het boek “Moses” schrijft Buber in dit verband 
(“Werke” II, p. 226), dat over Jozua in elk geval twee dingen bekend geworden 
waren: “den ‘Eifer’ für Mose und das geradezu physisch-instinkthafte Interesse 
an allem was Schlacht ist” . Maar, vervolgt Buber, “Josua fehlt das, was für Moses 
Haltung und sein Handeln das Konstitutive gewesen ist: er ist kein Offenbarungs- 
empfanger, ‘Geist ist in ihm’, aber der Geist Gottes kommt nicht zu ihm”. En zo 
is het de beperktheid, de “Sprödigkeit der menschlichen Materie”, die Mozes 
noopt tot de “Teilung der Gewalten. Die Funktionen, die in ihm, Mose, vereint 
waren: die sakralen — Orakelerteilung und Leitung der Gemeinschaftsopfer — und 
die politischen — Ordnung und Führung des Volkslebens — müssen auf zwei 
Menschen, zwei Menschenarten, zwei Menschenreihen verteilt werden”. “Was in
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den kommenden Geschlechtem seine Ausbildung findet, die Zweiheit von ‘Pries
te r’ und ‘Richter’ in Israël, hat hier seinen historischen Anfang”.

Ook al heeft Mozes bij zijn optreden van het begin af aan de medewerking van 
Aharon nodig gehad en wees het samengaan van de leider en de priester reeds bij 
voorbaat op de later to t ontwikkeling komende tegenstelling, — hij was in principe 
(zie bijv. ook de in hoofdstuk 4c beschreven en uit zijn visie voortgekomen, maar 
nog nauwelijks als ‘orakel’ aan te duiden ark van het verbond) leider en priester 
tegelijk en van een verdeling van de functies is bij Mozes zelf nog geen sprake ge
weest. “Nicht bloss seine persönliche Arbeit ruhte darauf, dass derselbe Mensch 
Gottes Willen vernimmt und dessen Ausführung leitet: es gehort zu den starksten 
Grundlagen seines Werkes, dass ‘Religion’ und ‘Politik’ nicht voneinander zu tren- 
nen sind”. Hetgeen Buber hier beschrijft als “die letzte Szene in Moses Tragödie” 
betekent dan echter, dat “das in Mose personhaft Verschmolzene... auseinander- 
gerissen” wordt. Naast Mozes was Aharon een volstrekt ondergeschikte figuur ge
weest; Jozua, de opvolger van Mozes, komt echter (Num. 27, 19) tegenover Ela- 
sar, de zoon van Aharon te staan en nu is het de laatstgenoemde, de priester, die 
via het orakel van de “Lichtenden” en de “Schlichtenden” de leiding bepaalt:

Vor Elasar dem Priester soll er stehn,
der soll für ihn den Rechtspruch der Lichtenden erfragen vor i h m , 
auf dessen Geheiss sollen sie ausfahren, 
auf dessen Geheiss sollen sie rückwenden,
er und alle Söhne Jissraels mit ihm, all die Gemeinschaft. (v. 21)

De tweedeling met de daaruit voortvloeiende, nu eens openlijke, dan weer laten
te machtsstrijd, die bij de dood van Mozes begint, is kenmerkend voor de gehele 
verdere geschiedenis van het bijbelse Israël, zij het dat beide in later tijd gecon
fronteerd worden met het optreden van de ambt- en machtloze profeet. Dan 
wordt het deze verkondiger, deze man van het woord, die zich noch principieel 
tegen het priesterdom, noch tegen het menselijke leiderschap als zodanig keert, 
maar beide wijst op hun ware plicht en beide voor God ter verantwoording roept. 
En als uit de profetische verkondiging van de leidsman, die het nu volbrengt, ten
slotte de verwachting voortkomt van degene die het ooit volbrengen zal, is het — 
zoals Buber in “Der Glaube der Propheten” beschrijft — uiteindelijk de profeet, 
in wie de lijnen samenkomen. In het beeld van de Godsknecht is de heilsverkondi- 
ging verbonden met het lijdensmysterie van de in verborgenheid blijvende profeet. 
“Der leidende Prophet ist die Vorgestalt des handelnden Messias” ; — hij is het, 
ongeweten en ongewild, hoogstens herkend in de terugblik op zijn bestaan.

In na-bijbelse en tevens na-profetische tijd, als de tweede tempel door de romei- 
nen verwoest is en het volk grotendeels in de verstrooiing gaat, zodat zowel aan 
de tempelpriester als aan de politieke leider de echte bestaansgrond ontnomen is, 
zien wij — althans naar de idee — nog eenmaal een beperkt leiderschap en een be
perkt priesterdom samenvallen in de persoon van de rabbijn, het hoofd van de 
plaatselijke gemeente en tevens de voorganger in de eredienst. Het in oost-Europa
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in de 18e eeuw opkomende Chassidisme is dan een doorbraak van het religieuze 
in een te star geworden, te eenzijdig verpriesterlijkt bestel. Het is echter juist in 
het Chassidisme, dat zich — op de drempel van de moderne tijd! — nogmaals in 
de religieuze werkelijkheidsbenadering een fundamentele ontoereikendheid mani
festeert. In de op het poolse Jodendom uit de napoleontische tijd betrekking heb
bende kroniek “Gog und Magog” (“Werke”, Band III) treedt de crisis aan het 
licht en met de crisis de aan het religieuze inherente tragiek.
Over de ‘chassidim’, de ‘vromen’, wordt ons in “Gog und Magog” om te beginnen 
verteld, dat zij zich verre hielden van de officiele orde: “an Gottesdienst und 
Studium der Hauptsynagoge nahmen sie nicht teil” . Als gemeente hielden zij zich 
echter “fest um ihren Kern, den Rabbi, geschart” .

Als een zodanige Rabbi treffen wij in dit boek om te beginnen Jaakob Jitzchak, 
de ‘ziener’ van Lublin aan; de tweede hoofdpersoon heet echter eveneens Jaakob 
Jitzchak en wordt, om hem van de eerstgenoemde te onderscheiden, kortweg “der 
Jude” genoemd. Omtrent deze tweede hoofdfiguur wordt ons reeds spoedig ver
teld, “dass er oft in der Betergemeinde nicht zu finden war” ; hij had namelijk el
ders een rustig hoekje ingericht, waar hij “mit seiner machtigen Inbrunst” kon 
bidden, zodra hij zich in staat voelde, om “die Seele ganz auf das zu sprechende 
Wort auszurichten”.

Zijn studiegenoot en meest intieme vriend Jeschaja houdt hem echter voor, 
dat het niet juist is om met het gebed te wachten: “Wir beten doch nicht, was 
jedem sein Herz eingibt, wir treten in eine Ordnung des gebetenen Wortes ein, an 
der die Geschlechter unserer Vater gebaut haben. Wir treten in sie ein, das heisst, 
nicht ich und du, sondem die betende Gemeinde, der du und ich angehören”. 
Wat je hart je ingeeft, kun je je schepper op andere tijden zeggen; “aber die 
Ordnung hat ihren Raum und ihre Zeiten, die geachtet sein wollen”. “Der Jude” 
bevestigt dat het woord de mens nodig heeft, opdat het zal leven; “wohl, es 
hat seine Zeiten, aber die sie versaumen... warten, bis sie ganz ins Gebet eingehen 
können, weil sie dann in all ihrer Einsamkeit die Wiedergeburt der Gemeinde be- 
reiten. Wenn ich allein vor dem Herrn stehe, meine ich nicht mich und meinen 
Gott, sondern die Gemeinschaft Israels und den Gott Israels”.

“Das ist kein Weg” , zegt Jeschaja, “was du meinst ist nicht zu überliefern” . En 
dan nemen zij afscheid “mit unversehrter Freundschaft, aber in einer Traurigkeit, 
die sich nicht überwinden liess”.

Het is duidelijk, dat voor Jeschaja het instandhouden van de traditie en van de 
eenheid van de gemeente vooropstond. Ook “der Jude” heeft de gemeente, en niet 
zichzelf op het oog; bij hem gaat het echter bovenal om de “Wiedergeburt der Ge
meinde” en via deze om “die Gemeinschaft Israels” als geheel. En zo vertelt hij 
dan ook in een ander gesprek, dat hij zich wel eens afgevraagd heeft, “ob es wirk- 
lich Gemeinden und Führer der Gemeinden geben muss”. Hij heeft overwogen, of 
het bestaan van heilige boeken dan niet voldoende zou kunnen zijn; of er einde
lijk een geslacht van ware lezers zou kunnen ontstaan en de levende stem zou spre
ken in de levende harten. “Und dann habe ich freilich erkannt, dass es so nicht
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geht. Deshalb nicht, weil jede wahre Gemeinde der Anfang der grossen Menschen- 
gemeinde ist, die kommen soll. Aber auch deshalb nicht, weil es Gott nicht bloss 
darum geht, was wir tun und was nicht, sondern auch darum, wie wir das tun 
was wir tun. Und das steht nicht in den Büchern” .

Inderdaad horen wij ook bij deze top- èn randfiguur van het Chassidisme nog, 
dat zijn eigen gemeente zich kort voor zijn dood in bijzondere mate aaneengeslo
ten heeft: “Man hatte offenbar tiefer als je zuvor erkannt, dass nichts in der Welt 
zu verwirklichen ist, was man nicht in der Gemeinde verwirklicht hat.”

Binnen de chassidische gemeente, die zich alreeds van de officiele verre hield, is 
Jeschaja toch nog de man, die geheel één is met de bestaande orde. Voor hem be
tekent deze orde in de eerste plaats een overgeleverde en omvattende eenheid van 
levenswerkelijkheid en levensvorm. Dit geldt in bijzondere mate voor het gemeen
schappelijke gebed, waarvan hij zegt: “wir treten in eine Ordnung des gebeteten 
Wortes ein, an der die Geschlechter unserer Vater gebaut haben. Wir treten in sie ein, 
das heisst, nicht ich und du, sondern die betende Gemeinde, der du und ich ange- 
hören”. De overgeleverde orde is uiteraard gebonden aan plaatsen en tijden, “die 
geachtet sein wollen” , terwille van de eenheid en de continuiteit: alleen de in de 
traditie gegroeide en allen gelijkelijk bindende en richtende vorm waarborgt door 
de tijden bestendigheid en alleen hier ligt in de gang der generaties een weg — zo
lang de mens de vorm als zijn vorm en de weg als zijn weg aanvaardt. Zolang dit 
het geval is, is het inderdaad een weg, en tevens de weg, die niemand buitensluit 
en ook de meest simpele zielen, ja juist ook hen, draagt en omvat.

In tegenstelling to t Jeschaja volgt “der Jude” de weg van de enkeling. In zijn 
geval is het de weg van de begenadigde, die in zijn eenzaamheid de “Wiedergeburt 
der Gemeinde” voorbereidt, maar zich genoodzaakt en daardoor verplicht en ge
rechtigd voelt, om zich aan het gebed van de bestaande gemeente toch steeds weer 
te onttrekken. Hem gaat het niet om de vorm, maar om de waarheid van het 
woord en om de macht en de waarachtigheid, waarmee hij zich hiervoor inzet en 
zijn ziel hierop richt. Maar dan is tevens duidelijk, dat in dit waarheidsstreven met 
hem — en eigenlijk met het Chassidisme als zodanig! — een individualisering be
gint, die bij de enkeling ook binnen zijn gemeente to t een hoogste vervulling kan 
leiden, maar tenslotte de kiem betekent van het verval van de traditie en het uit
eenvallen van al wat er nog aan werkelijke gemeenschap bestaat.

Terecht concludeert Jeschaja: “Das ist kein Weg; was du meinst ist nicht zu 
überliefern”. Het is de weg van de begenadigde enkeling; zolang en voor zover 
hij persoonlijk aanwezig is, houdt hij zijn gemeente bijeen en neemt hij elk per
soonlijk mee. Maar buiten zijn directe aanwezigheid en zonder zijn concreet-per- 
soonlijke voorbeeld is hetgeen hij beoogt, behalve op de eveneens begenadigde 
enkeling, niet meer over te dragen.

Jeschaja vertegenwoordigt in de chassidische gemeenschap ongetwijfeld het 
priesterlijke aspect: in zijn bestaan kan tragiek weliswaar daaruit voortkomen, dat 
het priesterlijke op nieuwe ontwikkelingen en veranderde werkelijkheidsverhou-
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dingen geen antwoord heeft, maar als zodanig blijft de problematiek bij Jeschaja 
nog min of meer verhuld.

“Der Jude” belichaamt meer in het bijzonder het religieuze aspect. De tragiek 
is bij hem van meet af aan actueel en manifesteert zich om te beginnen daarin, 
dat hij noodgedwongen uitbreekt uit de gemeenschap die hij wil dienen en dat 
hij met het oog op de ware gemeente, die “der Anfang der grossen Menschenge- 
meinde” zal moeten zijn, in feite de fundamenten van de concreet bestaande 
ondergraaft. — En zo gaan zij na het gesprek uiteen, “mit unversehrter Freund- 
schaft, aber in einer Traurigkeit, die sich nicht überwinden liess” .
In zijn nawoord bij “Gog und Magog” schrijft Buber dat hij, als hij destijds ge
leefd had, ongetwijfeld ook zelf chassid geworden zou zijn; maar, vervolgt hij, “in 
der Epoche, in die ich hineingeboren wurde, war es mir nach Generation und 
Situation verwehrt. Nicht die Voraussetzungen fehlten mir, aber die innere Mog- 
lichkeit, sie ungewandelt zu erhalten”. Weliswaar heeft hij “in der empfanglichen 
Zeit des Knabenalters” de chassidische levenssfeer nog van nabij meegemaakt, 
maar dat neemt niet weg, dat hij uit een familie van “Aufklarern” afkomstig en in 
een moderne omgeving opgegroeid is. Zo is hij dan, los van de traditionele bindin
gen, to t op zekere hoogte een enkeling gebleven temidden van enkelingen; is het 
zowel binnen het J odendom als daarbuiten in hoofdzaak de enkeling geweest, die 
hij voort of op weg geholpen heeft en zijn het met name boeken voor een elite 
van enkelingen, die hij heeft nagelaten.

“Mein Herz gehört zu jenen in Israël”, vervolgt Buber in zijn nawoord, “in 
denen sich heute, den blind Bewahrenden und den blind Bestreitenden gleicher- 
weise entrückt, das Ringen vollzieht, das der Erneuerung von Glaubensgestalt 
und Lebensgestalt vorausgeht”.

Aan nieuwe vorm — “Glaubensgestalt” en “Lebensgestalt” in éne — zal, aldus 
Buber, een tijd van worsteling, van zoeken en tasten, vooraf moeten gaan. Zijn 
eigen bijdrage in deze tussenfase is die van de religieuze visie geweest; de visie van 
de religieuze enkeling, die ons bij Buber in de laatste jaren van zijn leven nog een
maal voor ogen wordt gesteld in de figuur van de profeet Elia. Het optreden van 
deze profeet, die ook in het bijbelverhaal zonder familienaam verschijnt en zon
der graf van de aarde verdwijnt, is van het begin to t het einde verbonden met lo
pen of gaan. In het toneelstuk wordt hij, ondanks zijn aanvankelijke protesten, 
onmiddellijk bij de aanhef opgeroepen om op weg te gaan: “Elija! Geh!” ; in de 
laatste scene brengt hij zelf naar voren: “Als flinker Laufer habe ich dir all die 
Tage gedient. Lass mich dein Laufer bleiben!”, en tot slot wordt hem dit in de 
woorden “Laufe, mein Laufer, für mich!” inderdaad toegestaan. Zo eindigt het 
boek met een messiaans perspectief; het slot is het moment van een nieuw be- 
gin'In de slotscene wordt bij de opdracht aan Elia op de essentie geduid van de reli
gieuze werkelijkheid. Elia krijgt opdracht, om nu met name de lijdende mens op 
te zoeken en hem het geheim van Gods nabijheid te doen kennen: “Als mein Bote 
laufe über die Erde. Hilf den Menschen in ihren Nöten... Auf der untersten Stufe
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des Leidenschachts begegne dem Leidenden und schliesse ihm das Geheimnis 
meiner Nahe auf”. Op de verzuchting: “Ach, Herr, meine Kraft ist erschöpft”, 
krijgt hij zèlf de nabijheid te ervaren als een vernieuwing van zijn kracht: “ Für 
deine Erschöpfung tausche ich meine Kraft ein.15 Laufe, mein Laufer, für mich!”
— Wij kunnen er nauwelijks aan twijfelen, dat Buber zich aan het einde van zijn 
leven meer dan ooit met deze eenzame ‘loper’, deze door God en voor God voort- 
gedrevene, verbonden heeft gevoeld!

De in besprekingen van Buber’s werk herhaaldelijk naar voren komende beden
king, dat zijn leer, ook als deze geenszins uitsluitend voor een elite is bedoeld, ten
slotte in feite “bloss für den ‘höheren Menschen’, für eine ‘geistige Elite’ bestimmt 
und geeignet” zou zijn, wordt door Buber zelf met nadruk afgewezen, “Soweit es 
an mir ist” , schrijft Buber in zijn antwoord16 op deze bedenkingen, “sage ich aus- 
drücklich ‘nein’ dazu” . In dit verband plaatst hij tegenover de elite de simpele ziel, 
“den ‘einfaltigen Menschen’, ... der mit seiner ganzen Seele dem Göttlichen zuge- 
wandt ist, ohne selber diese seine Zuwendung gedanklich fassen zu können” en hij 
concludeert bij de vergelijking van de elite met deze simpele zielen, dat niet 
“zwischen Norm und Norm” , maar hoogstens “zwischen Weg und Weg” te onder
scheiden kan zijn. Met deze verwijzing naar de eenvoudige zielen is de vraag, of 
zijn leer ook voor de velen toegankelijk en realiseerbaar zal zijn, niettemin niet af
gedaan. Het is overigens een vraag, die geenszins alleen het werk van Buber be
treft, maar duidt op de problematiek waarmee Mozes zich reeds geconfronteerd 
heeft gezien en die wel inherent zou kunnen zijn aan alle bij uitstek religieuze 
verkondiging.
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8. M EKKA  EN JE R U Z A L E M ;  R ICHT ING ,  RICHTPUNT EN M IDDELPUNT 

MET BETREKK ING TOT DE VELEN

In het verlangen, om de exclusieve gebondenheid aan eliten te doorbreken en het 
religieuze naar de velen toe overdraagbaar te maken, hebben de mensen er van 
oudsher naar gestreefd, om met een bepaalde regelmaat bijeen te komen in grotere 
of kleinere religieuze samenkomsten. Deze samenkomsten hebben dan o.m. de be
doeling, om hetzij vanuit de religieuze visie zelf, hetzij in meerdere of mindere 
mate vanuit de priesterlijke, zonder tussen de elite en de velen verder onderscheid 
te maken op een voor allen gelijke en voor allen toegankelijke wijze aan het reli
gieuze vorm te geven.

Met betrekking to t een gemeenschappelijke vormgeving is om te beginnen op de 
Islam te wijzen, die — althans naar de idee — geen priesters en geen kerkelijke insti
tutionalisering kent, maar bij de gemeenschappelijke diensten in de moskee de 
gehele.verscheidenheid van de verspreide enkelingen in één gerichtheid voor de 
achterwand tesamenbrengt en voor deze op Mekka georienteerde wand zowel de 
gemeenschap als geheel als elke enkeling op zichzelf innerlijk structureert en 
richt.17

Bij de diensten is de opstelling in de moskee zodanig dat, naarmate de mensen 
binnenstromen, voor de achterwand over de volle breedte rij na rij wordt gevuld. 
Vóór de rijen stelt zich — eveneens naar de wand gekeerd — een voorganger op en 
tijdens het gebed staat men, of knielt, of buigt met het voorhoofd to t op de met 
tapijten belegde grond, maar hoe dan ook: de gerichtheid op de achterwand blijft 
intact en alléén de prediker komt gedurende de prediking tijdelijk met de rug naar 
de wand te staan. Afgezien hiervan is het de achterwand, die voor allen de richting 
bepaalt, waarbij de overkoepeling de mens niet wegtrekt uit de horizontaliteit, 
maar de hoogte veeleer het grondvlak actualiseert. Het oneindige ‘boven’ gaat op 
in de richtingbepaling en de omamentbanen van de tapijten zetten de dwarsinde- 
ling vanaf de achterwand ook op de grond nog voort. In de primaire vormgeving 
van de Islam overweegt de religieuze visie geheel en al en alléén Mekka bezit in de 
Kaaba een priesterlijk middelpunt, dat als richtpunt en blikpunt zèlf het heilige 
representeert. Wie echter naar Mekka trekt om het in de Kaaba nabij te komen, 
kan in een processie zevenmaal om het heiligdom heen lopen, maar heeft een eind
punt bereikt en in bezit genomen en is de richting kwijt.

Zoals de Islam een priesterlijk middelpunt bezit in de Kaaba te Mekka, heeft 
het Jodendom een priesterlijk middelpunt gekend in de tempel te Jerusalem. Na 
de verwoesting van de tempel en de verstrooiing van het volk kwam een richting
bepaling op Zion to t stand, waarbij ‘Zion’ niet de naam is van een plaats, die men 
kan hebben of waar men kan zijn, maar van een plaats, die op bestemmingen ver
vulling duidt en op de eenheid van God, volk en land.

Uitsluitend geografisch gezien geldt ook hier: wie een middelpunt bereikt is de 
richting kwijt. Overal in Israël is de betrokkenheid op Jerusalem een voelbaar- 
concrete realiteit, maar het intense Zionsverlangen van de ballingschap kent men
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in Israël zelf niet; in Jerusalem is de westelijke muur de plaats van de meest directe 
richtingbepaling, maar de constante betrokkenheid op de stad is als richtingbepa- 
ling verlorengegaan.

In verhouding to t het land is de richtingbepaling op Zion niettemin een richting
bepaling, waarbij de distantie het aspect van verwachting, de nabije concreetheid 
dat van opdracht en bestemming actualiseert en zowel de vertrouwdheid als het 
verborgen geheim verwijzen naar belofte en vervulling.18 Door de presentie van 
het land is de richtingbepaling op Zion een richtingbepaling in fasen, met een toe
nemende graad van intensiteit. Vanuit de volkerenwereld werd voor de alom ver
spreide ballingen het land van belofte het heilige land, met ‘Zion’ als richtpunt en 
middelpunt voor de wereld als geheel. In het land zèlf is echter — zowel in de 
terugblik op een bijbels verleden als in het uitzicht van een messiaans perspectief
— Jerusalem, de stad van David, de heilige stad, en de westelijke tempelmuur de 
centrale heilige plaats. Deze heilige plaats heeft door de eeuwen heen niet een 
priesterlijk, maar een religieus karakter gedragen. Wie, om het heilige nabij te ko
men, vanuit de landen van de verstrooiing optrok naar het land Israël, of vanuit 
het land zèlf naar Jerusalem ging, vond bij de muur een richtingbepaling, die zo
wel ruimtelijk als in de tijd gezien (waarbij het begrip ‘tijd’ op bestemming en ver
vulling duidt en de verhouding van de eigen tot de messiaanse tijd in wezen geen 
tijdsdimensie, maar een bestemmingsdimensie blijkt te zijn!), het niet-hebben tot 
uitdrukking bracht; een plaats van verstilling-in-frontaliteit, waar de mens zich 
presentstelt en bidt om Presentie.
In Jerusalem is de westelijke muur in hoofdzaak een plaats van gebed voor de 
enkeling geweest. Overal waar joden wonen is echter de synagoge het huis voor 
een gemeenschap als geheel. Dit ‘huis van samenkomst’ is niet slechts het met zijn 
achterwand op Jerusalem en op ‘Zion’ georienteerde huis van de gemeenschappe
lijke richtingbepaling en het gemeenschappelijke gebed, maar tevens het huis van 
de gemeenschappelijke voorlezing uit de Tora.

De Tora, het boek van het nog-niet-in-het-land-gekomen-zijn, is in religieuze zin 
zowel met betrekking to t het land als met betrekking to t God op zichzelf reeds 
een boek van richtingbepaling, dat als zodanig juist ook in het land steeds opnieuw 
gelezen en gehoord moet worden. Het voorlezen uit de op een rol geschreven Tora- 
tekst vindt temidden van de gemeente plaats op de bima, een verhoogd podium, 
en evenals de voorganger in het gebed staat ook de voorlezer als één-uit-het-volk 
naar de achterwand gericht. Op grond van de groepering rondom de bima — het 
voorlezen uit de Tora is zodanig geregeld, dat leden van de gemeente om beurten 
naast de voorlezer komen te staan en de gemeente op deze wijze actief in de voor
lezing betrokken wordt! — zit veelal een deel van de terzijde gezetenen niet naar 
de achterwand, maar naar het midden gericht. Dit is dan ook bij het uitspreken 
van de gebeden het geval; alléén bij de z.g. ‘amida’, het niet zittend, maar staande 
uitgesproken hoofdgebed, wenden zich alle gemeenteleden, hoe zij ook gezeten 
waren, frontaal naar de achterwand; — de mannen in hun eenvoudige, woestijn- 
kleurige gebedsmantels, de vrouwen veelal terzijde en overeenkomstig de mannen,
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zij het zonder specifieke aankleding, allen present in de éne richting, voor de 
Presentie, die op de mens toe zèlf gerichtheid is.

Het eigenlijke credo van het Jodendom is het in de gebedsdienst aan de amida 
voorafgaande “Hoor Israel...”, dat overeenkomstig de presentie-in-de-éne-gericht- 
heid in bondige formulering Gods één zijn belijdt (“Höre Jissrael: / e r  unser Gott. 
e r  Einer!”, Deuteronomium 6,4) en met betrekking to t de mens onmiddellijk 
aangevuld wordt met het ook in de bijbeltekst aansluitende, meest volstrekte ge
bod van richtingbepaling, het gebod om God lief te hebben zonder voorbehoud, 
met volledige inzet en overgave (“So liebe denn / ih n  deinen Gott /mit all deinem 
Herzen, mit all deiner Seele, mit all deiner Macht”, v.5). Bij deze in de derde per
soon over God handelende en niettemin juist ook to t Hem gesproken geloofsbe
lijdenis is echter in aanmerking te nemen, dat de overige gebedsdienst merendeels 
gekenmerkt wordt door de aanspreekvorm van het directe ‘Gij’! De algemene aan
hef van de gebruikelijke zegenspreuken, het “Gezegend g i j  onze God, koning van 
de wereld...”, is in wezen illustratief voor alle gebed en met ditzelfde “Gezegend 
g i j  ...” eindigen alle. afzonderlijke gebeden van de amida. Het is dit richtingbepa- 
lende ‘Gij’, dat voor de van oudsher exclusief verbaal ingestelde jood in de gebeds
dienst de onmiddellijke frontaliteit behouden heeft, óók waar deze als ruimtelijke 
ordening en visueel waarneembare vorm niet meer to t stond gekomen of intact 
gebleven is; het is met name dit ‘Gij’, dat aan de gebedsdienst van het Jodendom 
een zo nadrukkelijk accent van religieuze directheid verleent.

De voor de moskee vanzelfsprekende scheiding van mannen en vrouwen is als 
konsekwentie van volstrekte frontaliteit ook in de synagoge behouden gebleven en 
de primaire groepering van de gemeenteleden rondom de bima behoeft met de 
frontaliteit bij de gebedsdienst geenszins in strijd te zijn. Door de samenbinding 
van de gemeenschap bij het horen van de voorlezing, kan de kringvorming in ver
gelijking met de elementaire breedte-opstelling in de moskee een verrijking bete
kenen voor de dienst als geheel. De eigenlijke bedreiging van de frontaliteit is veel
eer afkomstig van de visualisering van de Tora-rol als heilig object en de berging 
van de rollen in of tegen de achterwand.

Bij zeer vroege synagogen was er nog geen sprake van een aron-hakodesj, een 
heilige ark, maar werden de Tora-rollen vanuit een zijruimte binnengedragen. Ook 
nadien schijnt de nadruk niet op de ark, maar op de bima gelegen te hebben. De 
concentratie op de ark is meer een verschijnsel van onze tijd en de vergelijking van 
moderne plattegronden maakt een streven bemerkbaar, om hetzij door het forme
ren van een smal of toelopend lengte-schip, hetzij door diagonaalsgewijze opstel
ling met plaatsing van de heilige ark in een hoek, de achterwand teniet te doen en 
bij de gebedsdienst de open richtingbepaling fuikachtig op te vangen en op één 
punt samen te trekken.19 Ook afgezien van deze moderne toespitsing heeft de 
heilige ark echter een richtpunt doen ontstaan, dat bij de plechtige expositie van 
de in brokaat gehulde, met zilveren kronen en schilden opgesierde rollen, con
creet — als het altaar in een kerk — to t blikpunt en middelpunt wordt.

Ten behoeve van de Tora-lezing wordt een van de rollen uit de ark genomen en in 
optocht rondgedragen, opdat een ieder zijn hand uitstrekken en de heilige rol aan
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raken en kussen kan, voordat deze van zijn pracht ontdaan en op de bima ter le
zing opengerold wordt. Overeenkomstig het priesterlijke in de aankleding, de plaat
sing en de hantering van de Tora-rol — in tegenstelling to t het richtingbepalen is 
het handuitstrekken een ondubbelzinnig priesterlijk gebaar! —, heeft ook de voor
lezing zèlf het karakter gekregen van een priesterlijk ritueel; de bij het Chassidisme 
(zie boven, hoofdstuk 7C) geciteerde gesprekken hebben ons reeds doen blijken, 
dat dit zelfs bij de gebedsdienst niet ontbreekt!

In het Jodendom is het priesterlijke ook in tijden van religieuze bloei niet afwe
zig geweest. Na de verwoesting van de tempel, toen het priesterambt als zodanig 
niet meer bestond, hebben de rabbijn en andere al dan niet ambtelijke functiona
rissen niet slechts aan religieuze, maar met name ook aan priesterlijke elementen 
gestalte gegeven. Toch is het in het latere Jodendom niet de mens zèlf geweest, die 
het heilige heeft gerepresenteerd; zoals in de synagoge niet de mens, maar de Tora 
in het middelpunt staat en niet de mens, maar alléén de Tora in priesterlijk ornaat 
verschijnt, is in de priesterlijke visie van het Jodendom niet de mens, maar de Tora 
de eigenlijke topfiguur. Als een van ‘boven’-af gegeven, gesloten geheel wordt de 
Tora ook de bron van alle kennis en het centrum van het gezag en met de Tora 
aan de top is tenslotte een hierarchie van heilige geschriften ontstaan, die zich 
naar onder toe steeds wijder heeft vertakt. Tussen ‘boven’ en ‘onder’ heeft zich 
een gezags-hierarchie ontwikkeld, die naar ‘boven’ toe de openheid beperkt en de 
afstand bekort, maar ondanks alle menselijke institutionalisering en ondanks de 
veelal in feite hierin door mensen uitgeoefende macht, een hierarchie van het boek 
en van het woord gebleven is.

Een gezagshierarchie, waarin de mens zèlf het heilige representeert en het pries
terlijke konsekwent als leidend beginsel op de voorgrond treedt, is daarentegen 
niet op te zoeken in het Jodendom, maar in de R.K.Kerk. Priesterlijke zelfbe
schouwing uit de R.K.Kerk kan ons in staat stellen, om de draagwijdte van het 
priesterlijke ten volle te overzien.
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9. PR IE ST ER L I JK  ZELFBESEF IN DE R .K .  KERK :  BEGINPUNT. 

M IDDELPUNT  EN EINDPUNT TUSSEN ‘B O V E N ’ EN ‘O N D E R ’

In tegenstelling to t Buber, die zich weliswaar aan het einde van zijn leven met een 
‘loper’ identificeert, maar in feite een kamergeleerde was en bleef, is Angelo Ron- - 
calli (1881-1963), de latere paus Johannes XXIII, van jongsaf zèlf een loper ge
weest. Nadat hij eerst als schooljongen en later als infanterist dagelijks vele mijlen 
liep, is hij niet alleen in zijn diplomatieke carrière vele jaren in figuurlijke zin, maar 
waar hij ook zijn standplaats had zeer concreet een loper gebleven en nog als paus 
bracht hij zijn omgeving to t wanhoop, door zowel binnen als buiten het Vaticaan 
op de meest onverwachte momenten op stap te gaan. “De Voorzienigheid heeft 
mij uit mijn geboortedorp gehaald en mij in oost en west over de wereld laten 
zwerven, zij heeft mij met mensen uit andere religies en andere ideologieën tesa- 
men doen komen, heeft mij met de acute en dreigende sociale problemen in aan
raking gebracht en mij de rust en het evenwicht laten behouden, om hieromtrent 
nader to t begrip en inzicht te komen”, zegt Roncalli in een toespraak uit 1953.20

Nogmaals in tegenstelling to t Buber, die in hoofdzaak bij zijn grootouders en 
buiten de traditionele bindingen opgegroeid is, is Roncalli voortgekomen uit een 
eenvoudig boerengezin met twaalf kinderen, dat nog geheel en al door de traditie 
bepaald en gevormd was. Het is wel tegen de achtergrond van dit omvattende en 
sinds generaties vast in de aarde verwortelde familieverband, dat zijn visie op de 
mensheid to t aan zijn dood toe in het beeld van de éne menselijke familie heeft 
gestaan. “ Ik heb mij altijd meer bekommerd om hetgeen ons verbindt, dan om 
hetgeen ons verdeelt en scheidt”, vervolgt hij in de boven geciteerde toespraak en 
het met open armen op iemand toekomen wordt ons beschreven als zijn meest 
karakteristieke gebaar.

Het optreden van paus Johannes XXIII heeft in de R.K.Kerk onmiskenbaar de 
betekenis gehad van een doorbraak in een bij uitstek priesterlijk bestel. Bij deze 
warm-menselijke figuur is het alsof ten behoeve van nieuw uitzicht op de wereld 
en nieuw direct tussenmenselijk contact steeds weer een zwaar gordijn terzijde- 
geschoven wordt. Als persoon was paus Johannes niet slechts iemand die primair 
op het goede was gericht, maar hij bezat bovendien de gave, om menselijk falen 
ten goede te duiden en door een nieuwe zingeving contact te herstellen, waar dit 
door tekorten van de ander dreigde af te breken. Blijkens uitlatingen van mensen 
uit zeer verschillende kring, was hij een man, bij wie een ieder het gevoel kreeg van 
thuisgekomen te zijn. Daarbij een man, die nooit geweld gebruikte, die niemand in 
het nauw zou drijven, die in zijn oordeel over anderen discreet en mild trachtte te 
blijven en steeds weer to t respect maande voor de waardigheid van de mens.

Hoewel deze paus door zijn optimisme, zijn openheid en zijn spontane toewen- 
dingalom de harten voor zich won, bracht, zoals hij in zijn Dagboek noteert (Gees
telijk Dagboek21, p. 329), zijn geneigdheid to t “het onmiddellijk zien van de goede 
kant van de mensen en de dingen, eerder dan to t kritiek en scherp oordeel” hem 
“niet zelden in een pijnlijke innerlijke tegenstelling” met zijn omgeving; — in het
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tekort aan respect voor de waardigheid van de mens voelde hij zich zèlf in zijn 
wezen gegriefd en gekwetst!

In het Geestelijk Dagboek is de directe reactie op intermenselijke verhoudingen 
uitzondering gebleven. Het bevat bijna uitsluitend zelfreflexie, maar mist daardoor, 
als elke zelf-spiegeling, de spontaniteit van het niet-op-zichzelf-betrokken-, maar 
naar-een-ander-toegewend-zijn; het mist de onopzettelijkheid, die menselijk optre
den pas werkelijk to t leven brengt. In tegenstelling tot de opgewektheid, de humor 
en de slagvaardigheid, die juist bij deze paus de officiele vormelijkheid van zijn 
optreden telkens weer doorbreekt, wordt het Dagboek gekenmerkt door de dode
lijke ernst van de voortdurende zelfbespiegeling, waarbij het de lezer niettemin 
bewondering afdwingt, vanwege de vasthoudendheid, de bewuste doelgerichtheid 
en de enorme zelfdiscipline, waarvan het getuigenis brengt en zonder welke ook 
het konstante stijgen in de kerkelijke hierarchie inderdaad onvoorstelbaar geweest 
zou zijn.

De nadrukkelijke ernst, de opzettelijkheid en de doelgerichtheid dragen in het 
Dagboek een bij uitstek priesterlijk signatuur. In onze samenhang zijn enkele as
pecten hiervan aan de hand van citaten nader te verduidelijken. Het reinheidsideaal 
kan hierbij ons uitgangspunt zijn.

Reeds in de eerste bijdragen vinden wij notities omtrent de “deugd van de zui
verheid”, de “reinheid” en het “zuiver als een engel” te moeten leven (p. 16-19), 
waarbij de jonge Roncalli zich voorneemt, om zijn “ogen in bedwang" te houden, 
al moet hij overigens ook later nog vaststellen (p. 93), dat hij “twee ogen” in zijn 
hoofd heeft, “die verder dah het toegestane willen kijken”. Bij dit al is “een bol 
van het zuiverste kristal, door zonlicht overstraald”, voor Roncalli het meest spre
kende beeld “van de zuiverheid van het priesterhart” (p. 109).

In verband met de prioriteit van het reinheidscriterium roept hij God aan met 
de bede (p. 91): “Help mij daarom, o Heer, mijn ziel zuiver te houden, onbevlekt 
en welgevallig aan Uw reine blik”. En als 19jarige wendt hij zich tot “mijn goede 
Jezus” met de woorden (p. 86): “vanaf het Kruis hebt Gij voor mij gebeden en uit 
Uw doorboord hart stortte Gij een golf goddelijk bloed over mij uit, die mijn zon
den wegwaste, die mijn ziel reinigde van ongerechtigheden... Daar Gij mij to t het 
uiterste liefhebt, hebt Gij mij mijn ongerechtigheden vergeven...”.

Veertig jaar later wijdt de bijna 60jarige een uitvoerige verhandeling aan de bo
ven (hoofdstuk 4a) als sluitstuk van het priesterlijke reeds besproken psalm 51: “het 
Miserere, ‘ontferm U over mijn zonden’ ” , dat “altijd mijn meest vertrouwde gebed” 
zou moeten zijn (p. 288). De samenhang tussen reinheid en verkregen vergeving 
komt reeds ter sprake zodra het gaat om de hier als v. 2 en 3 geciteerde v. 3 en 4: 
‘En delg mijn misdaad uit overeenkomstig Uw talrijke ontfermingen; was mij meer 
nog van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonden’. In de woorden ‘uit
delgen, wassen, reinigen’ ziet Roncalli “drie opeenvolgende handelingen. De eerste 
behoort uitsluitend aan God toe: ‘uitdelgen’... wij zijn er van verzekerd dat de 
Heer de eerste daad zal stellen... En hierin moet men, zonder twijfel of aarzeling, 
willen geloven. ‘Ik geloof in de vergeving van de zonden’ Nadat hij de verkregen 
vergeving op deze wijze vooropgesteld heeft, vervolgt hij, naar aanleiding van het
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‘wassen en reinigen’ ook hier met een verwijzing naar “de tussenkomst van het 
bloed van Christus, dat reinigt en zuivert” en tekent hij hierbij tenslotte aan: “de 
vergeving is buitenmate groot, daar zij door het sacrament verbonden is met het 
bloed van Christus, dat erkenning van schuld vraagt en vergiffenis schenkt...” 
(p. 290).

Na deze uitweiding over reinheid en vergeving keren wij terug to t Roncalli’s 
vroegste doelstellingen — aanvankelijk het ideaal van “zuiver als een engel” te le
ven en “een engel van Jezus te zijn” (o.a. p. 19, 21, 72); daarna meer concreet het 
voornemen om “to t iedere prijs een vroom mens” te worden (p. 139, verg. o.m. 
73, 78), waarbij “de nederigheid” de weg zal zijn “waarlangs ik moet opgaan tot 
de triomf, de onfeilbare wijze om mij een grote toekomst te verzekeren” (p. 120). 
Deze voorlopige doelstellingen maakten reeds spoedig plaats voor de gedachte, dat 
hij “ to t iedere prijs heilig”, “een heilig mens” zou moeten worden (p. 117, verg. 
o.m. 25, 94) en dan lezen wij in aantekeningen naar aanleiding van jaarlijkse gees
telijke oefeningen in 1928 (p. 255): “Bij deze geestelijke oefeningen heb ik op
nieuw en heel diep de plicht gevoeld dat ik een echte heilige moet zijn”. In ver
band met de hoop om hierin te slagen en de gelofte om zijn uiterste best te doen, 
roept Roncalli Jezus en Maria aan en vervolgt: “Daar ik begrijp... dat het begin 
van de heiligheid mijn volledige overgave is aan de heilige Wil van God, ook in de 
kleinste dingen, daarom wil ik hierop de nadruk leggen. Ik wens, ik wil niet anders, 
dan de gehoorzaamheid tegenover de beschikkingen en instructies van de H.Vader 
en van de H.Stoel”. En tenslotte (p. 256) verwijst hij o.m. naar “de heilige liturgie” 
en “het aandachtig bidden van de rozenkrans”, “waarvan de trouwe uitoefening 
de bescherming vormt voor de priesterlijke vroomheid”.

In aansluiting aan het bovenstaande lezen wij in notities uit 1961: “De bron 
waaraan elk priesterschap ontspringt is Christus, zoals Sint Thomas ons verzekert: 
‘De priester naar de wet van het Oude Testament was de voorafbeelding van Chris
tus; de priester van het Nieuwe Testament treedt op in Zijn persoon’. Dit moet 
van de paus op meer verheven wijze gezegd kunnen worden” (p. 378). “Bovenal 
wil ik mij met zorg toeleggen op een religieuze verbondenheid met Hem, ‘het 
Woord van de Vader, dat vlees geworden is’...; en in een doortrekken van het broe- 
der-zijn met God — met de God-Mens —, waardoor ik een aangenomen broeder 
ben van Hem, en samen met Hem een zoon van Maria, Zijn Moeder. Op deze ver
wantschap rust de taak en de waardigheid van de opperpriester van de H.Katho- 
lieke Kerk en van ‘Plaatsbekleder van Christus’, zoals men mij beschouwt...” 
(p. 386). Bij de betrokkenheid op Jezus is dan echter te denken aan de verwijzing 
naar “het gewone, maar toch zo waardevolle: ‘Tot Jezus door Maria’ ” (p. 381; 
verg. reeds p. 25: “ik zal ervoor zorgen Maria geheel en al toe te behoren, teneinde 
Jezus geheel en al toe te behoren” ), waarbij hij Maria als “Moeder en Koningin” 
voor zich ziet, “gekleed als Aaron in de glans van zijn heiligste priestergewaden” 
(p. 454)!

Wij kunnen voorlopig samenvatten en zien dan de priester gericht op de wil van 
God, d.w.z. op de “beschikkingen en instructies van de H.Vader en de H.Stoel” ; 
de bron van het priesterschap is de Christus, tegen de achtergrond van de priester
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van het O.T. De Christus is echter ‘het Woord van de Vader, dat vlees geworden 
is’ en als van bovenaf gezondene, de vertegenwoordiging van God. Anderzijds be
rust “de taak en de waardigheid van de opperpriester van de H.Katholieke Kerk” 
op het “broeder-zijn” , het broeder-van-Jezus-zijn, en is de opperpriester “samen 
met Hem een zoon van Maria, Zijn Moeder”. Bij dit al voert de weg to t Jezus 
“door Maria” en wordt niet alleen Jezus zelf gezien tegen de achtergrond van de 
priester van het O.T., maar gaat ook Maria “gekleed als Aaron in de glans van zijn 
heiligste priestergewaden”.

Tussen ‘boven’ en ‘onder’ is hier uit de éne gestalte van Aharon de oerpriester 
een apparaat gegroeid, dat zich als één doorlopende hierarchie uitstrekt vanaf Je
zus via Maria naar de paus en vanaf de paus via de bisschoppen (en alle andere 
tussenposities, die deze hierarchie nog verder differentieren en bevestigen) naar de 
priester, waarbij men reeds in de priester en met name “in de persoon van de bis- 
schop” niet deze toevallige mens, maar “Jezus Christus, en niemand anders, moet 
zien en erkennen” (p. 233).

Dit nog ongeacht de enorme horizontale verbreding reeds in de verticale opbouw 
omvangrijke apparaat tussen God en de mens, wordt als een eenheid samengehou
den door het beginsel van volstrekte gehoorzaamheid aan volstrekt gezag. Zo ziet 
de jonge Roncalli zich omstreeks 1910 “als een zeer volgzaam mens” , die zich 
“eenvoudigweg, blindelings” overgeeft “aan de wil van de superieuren” (p. 198, 
199; verg. o.m. 216, 224) en zich nadrukkelijk distantieert van “de moderne dwa
ling (het z.g. modernisme), dat op een bedrieglijke en misleidende wijze afbreuk 
tracht te doen aan de fundamenten van de katholieke leer”. “Het ergste is”, 
schrijft hij vervolgens, “dat men vanuit deze ideeën to t de geest van onafhankelijk
heid vervalt en over alles en allen te vrij gaat oordelen”. Zo meent hij er dan op te 
mogen wijzen, dat het tenslotte “de Kerk is die de volkeren en tijden verandert en 
redt en niet omgekeerd” (p. 218, 219) en is zijn conclusie, kort samengevat 
(p. 222): “ ‘De wil van de paus is de wil van God’. Dit zal mijn lijfspreuk zijn...” 
Aansluitend aan deze conclusie eindigt Roncalli de betreffende aantekening met 
de bede: “O Heer, help mij, ik verlang slechts U! ” In verhouding to t het vooraf
gaande ligt hier blijkbaar geen tegenspraak: in de priesterlijke visie zijn God en het 
kerkelijke apparaat ten naastebij identiek.

De gehoorzaamheid jegens de superieuren vindt zijn completering in het nako
men van de religieuze verplichtingen. Als hij meent gezondigd te hebben, is het 
“omdat het altaarbezoek en het rozenkransgebed nog weinig aandacht kregen” 
(p. 45) en bij de vraag, waarom hij “op dit ogenblik (nog) geen heilige ” is, wijst 
hij zijn “kleine tekortkomingen” als de oorzaak aan (p. 173). Steeds weer neemt 
hij zich voor om “buitengewone aandacht” te besteden aan het “bijzondere gewe
tensonderzoek dat, zoals gewoonlijk betrekking heeft op mijn gedrag bij de gebe
den en godsdienstige oefeningen” (p. 173). Terwijl hij echter bij de gehoorzaam
heid, de eis om precies datgene te doen “wat de superieuren en de geestelijke leids
man zullen besluiten”, op een innerlijke weerstand stuit en het hem moeilijk valt 
om ook zijn intellect en zijn wil “op de wensen en de raad van de superieuren” af 
te stemmen en de “neiging” van zijn “fantasie” opzij te stellen (p. 177), draagt hij
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tenslotte “de liefde to t de regels en de voorschriften en alles wat te maken heeft 
met de gehele kerkelijke en menselijke wetgeving” in zijn hart en in zijn geest 
(p. 367).

De priesterlijke denk- en voorstellingswijze maakt het nu ook begrijpelijk, dat 
Roncalli in zijn Dagboek geregeld spreekt over “gewetensonderzoek”, maar dit 
onderzoek uitsluitend betrekking blijkt te hebben op het inachtnemen van kerke
lijke plichten. De ethische tegenstelling van goed en kwaad heeft plaatsgemaakt 
voor een ethisch-neutrale: het zondig-zijn, dat op nalatigheid of onachtzaamheid 
duidt, heeft nu als tegenpool de heiligheid, die op gehoorzaamheid en op perfecte 
plichtsvervulling is gegrond. ‘Zondig’ en ‘heilig’ zijn thans beide op te vatten als 
kwaliteitsbepalingen ten aanzien van psychische of geestelijke materie; zij geven 
gradaties aan bij de zuivering van menselijke stof, maar zijn op zichzelf ethisch 
indifferent.

De begrippen ‘zondig’ en ‘heilig’ vormen een tegenstelling, waarbij de zonde als 
smet en de heiligheid om te beginnen als smetteloosheid of onbevlektheid wordt 
beleefd. Het is dit negatief geformuleerde reinheidsideaal, dat niet slechts aan alle 
priesterlijkheid, maar met name ook aan de Mariaverering ten grondslag ligt en aan 
de centrale plaats die Maria inneemt in de priesterlijke dogmatiek. De reinheid, die 
negatief als smetteloosheid of onbevlektheid wordt gepreciseerd, komt echter in 
positieve zin to t uitdrukking in de zuiverheid en de lichtkracht van edel materiaal, 
zodat tenslotte zelfs Maria gekleed gaat “als Aaron in de glans van zijn heiligste 
priestergewaden” !

Reeds in 1927 stelt Roncalli zich ten doel, om in zijn verhouding to t de mensen 
alom “een indruk van waardigheid en goedheid achter te laten, lichtende goedheid, 
beminnelijke waardigheid” (p. 253). In 1962 spreekt hij van “de volmaaktheid 
van de heilige en heiligende deugd van een bisschop en bovenal van ‘de bisschop 
der bisschoppen’, die als het grootste lichtpunt moet schitteren in de glans van het 
Concilie” (p. 390). En nog op zijn sterfbed heeft hij, voordat hij tenslotte alle vor
melijkheid terzijde schoof om zijn naaste medewerkers nog eenmaal elk afzonder
lijk persoonlijk toe te spreken, aan zijn secretaris opgedragen, om alles “juist” en 
“met grote waardigheid” te regelen: “gij kent het ceremonieel van een bisschop. 
Ik ben een bisschop en als een bisschop moet ik sterven, eenvoudig, maar met ma
jesteit...” .22
De bovenstaande citaten uit het Dagboek van paus Johannes XXIII hebben ons 
omtrent de priesterlijke denk- en voorstellingswereld niet in het onzekere gelaten: 
de priesterlijke visie leidt to t een afgerond en sluitend geheel. De reeds bij Aharon 
in twee oerbewegingen tot uitdrukking komende werkelijkheidsvisie ontplooit 
zich bij Johannes XXIII to t een levensprogram, dat door het gehele Dagboek te 
volgen is. De eerste priesterlijke oerbeweging, die van het naderbij-willen-komen 
to t de ‘kern’ van de oneindige diepte, heeft zich bij hem geconcretiseerd in het 
verlangen, om met Jezus in gesprek te blijven en hem “geheel en al toe te beho
ren”. Jezus, “het Woord van de Vader, dat vlees geworden is” , is nu de door God 
gezondene, die de afstand to t de oneindige diepte van bovenaf bekort en over-
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brugbaar maakt. Hij verschijnt hier in het beeld van Aharon, “de priester van het 
O.T.”, eveneens als priester en in de bij het priesterschap behorende pracht en 
glans. De tweede priesterlijke oerbeweging, die van het verlangen om het heilige 
vast te houden in materie van oneindige zuiverheid, leidt echter to t een uiterste 
identificatie van het heilige met de smetteloosheid, de glans en de schittering van 
edel materiaal. Ondanks zijn persoonlijke directheid en eenvoud kan er bij paus 
Johannes geen twijfel over bestaan, dat de mens als priester niet slechts optreedt 
in edele materie, maar zich ook in zijn zelfbesef zèlf als een “lichtpunt” ziet van 
glanzende stof. Zijn handelen is een ethisch-neutraal plichtvervullen in pracht en 
praal, waarbij de priesterlijke hierarchie in een — zowel kwalitatieve als kwantita
tieve — hierarchie van naar de idee steeds onmaterieler, zelf-lichtende materie be
vestiging vindt.

Deze door pracht en schittering bekrachtigde priesterlijke hierarchie is (evenals 
bijv. de ambtelijke of de militaire) naar ‘onder’ toe een effectief apparaat; een 
gezagsapparaat, dat noch van enige elite afhankelijk is, noch in zijn werking tot 
enige elite beperkt blijft en, zoals de ervaring bewijst, de meest directe greep garan
deert op de velen en op elke mens.

Naar ‘boven’ toe vormt de priesterlijke hierarchie daarentegen niet slechts een 
sluitend, maar ook een gesloten geheel. Daarbij eindigt weliswaar de horizontale 
verbreding van de gezagspiramide reeds bij de enkele figuur van de paus, maar de 
verticale opbouw reikt verder. De afsluiting wordt door Jezus gevormd; door Je
zus als de hoogste priester, de van ‘boven’-af gezondene, die men in elke priester
lijke figuur moet “zien en erkennen” en in wiens beeld elke priester naar ‘boven’ 
toe zèlf beginpunt, middelpunt en eindpunt is.

De betrokkenheid op Jezus, die thans “eeuwig in een tabernakel besloten is” , 
is in het algemeen een “verbondenheid in gedachten en in liefde met Jezus in het 
Sacrament” (p. 36). “Daarom moet ik”, schrijft Roncalli, “de grootst mogelijke 
verbondenheid met Jezus trachten te bereiken, alsof ik mijn hele leven moest 
doorbrengen voor het tabernakel” (p. 118). Dienovereenkomstig is “het Heilige 
Altaar de verblijfplaats van Jezus in het Sacrament” (p. 382) en vinden wij de ob- 
jectgebondenheid van het heilige tenslotte samengevat in de verklaring, dat “de 
gedachte aan de tegenwoordigheid van God en aan de geest van aanbidding” in al 
zijn daden “Jezus, God en mens, werkelijk tegenwoordig in de Allerheiligste Eucha
ristie, to t onmiddellijk doel” zal hebben (p. 189).

Een persoonlijke betrokkenheid op Jezus komt daarentegen in het Dagboek tot 
uitdrukking bij een notitie uit 1961, als paus Johannes spreekt over een “op weg 
zijn naar Hem, alsof Hij mij altijd met open armen zou verwachten” (p. 368). An
derzijds moet hij op zijn sterfbed ongeveer het volgende hebben gezegd: “als ik 
’s nachts wakker lig, zie ik steeds de gekruisigde Jezus voor mij, met zijn armen 
uitgebreid, om allen te ontvangen; deze open armen zijn het programma van mijn 

: pausschap geweest...” 23 Enerzijds voelde hij zich vóór en tegenover Jezus gesteld, 
anderzijds herkende hij in de gestalte van de gekruisigde zichzelf, zijn eigen meest 
persoonlijke optreden en zijn eigen meest wezenlijke gebaar. Dit betekende echter 
niet, dat de gekruisigde tenslotte aan de menszijde tegenover God kwam te staan,
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maar bevestigde veeleer, hoezeer hij zijn eigen plaats tegenover de mensen, naast 
Jezus heeft gezien.

In de priesterlijke hierarchie is Angelo Roncalli gestegen to t in de hoogste po
sitie, die voor hem als mens bereikbaar was. Hierbij heeft hem van het begin af aan 
het doel voor ogen gestaan, om “to t elke prijs" een “vroom mens”, “een heilige” 
te worden. De opzettelijke, programmatische en planmatige enscenering hiervan, 
evenals de niet-ethische zingeving (de woorden ‘vroom’ en ‘heilig’ blijken, evenals 
de term ‘geweten’, in de religieuze en in de priesterlijke opvatting een bijna tegen
gestelde betekenis te bezitten!) en de dodelijke ernst waarmee dit alles gesteld en 
overwogen wordt, zijn, evenals de fixering van het heilige op een concreet object, 
uit het Dagboek naar voren gekomen als elementen van het priesterlijke bestaan. 
Dit bestaan blijkt — zoals het bijbelverhaal reeds bij Aharon onderstreept!24 — 
als doel in zichzelf naar ‘boven’ toe afgesloten te zijn. Wanneer echter de priester, 
ondanks zijn positie, naar de wereld toe open en menselijk reageert en konsekwent 
het goede zoekt, is het alsof een zwaar gordijn terzijde geschoven wordt en in de 
spontane gerichtheid niet alleen naar de wereld, maar ook naar God toe uitzicht 
geopend wordt, waarbij allerwegen nieuwe hoop ontwaakt.
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10. HET GOEDE EN DE R ICHT ING ;  DE VOORBESL ISS IN G  ALS 

R ICHT INGBEPAL IN G

Hoewel wij ongetwijfeld in aanmerking mogen nemen, dat de werking, die van 
paus Johannes XXIII naar de wereld en naar de velen toe is uitgegaan, mede be
paald geweest is door zijn positie aan de top van een wereldomvattend priesterlijk 
of kerkelijk apparaat, is het wat hemzelf betreft toch niet de priester geweest, die 
allerwegen sympathie en hoop heeft gewekt. Ook is het niet in de eerste plaats een 
in het oog lopend aantal ‘goede daden’ geweest, dat alom een zo enorme indruk 
heeft gemaakt. Het was bij deze paus veeleer de mens in zijn spontane directheid, 
met naar de wereld toe de fundamentele openheid, die primair een openheid voor 
het goede was en in verhouding to t wie dan ook de intentie had, om de waardig
heid van de ander voorop te stellen en hoog te houden.

Bij dit al is de figuur van paus Johannes toch steeds weer in twee gestalten naar 
voren gekomen, zonder dat hij zich van deze twee-heid ook maar in het minst be
wust geweest schijnt te zijn. Enerzijds ziet hij zich bij zijn zelfbeschouwing in het 
beeld van Aharon als de priester, die in volstrekte gehoorzaamheid, maar niette
min programmatisch en bewust de wegnaar ‘vroomheid’ en ‘heiligheid’ bewandelt 
en zich tenslotte in pronk en praal als meest schitterend blikpunt, middelpunt en 
toppunt naast Jezus en van bovenaf tegenover de mensen stelt. Anderszijds blijft 
hij de eenvoudige boerenzoon, naar de wereld toe open, direct, hartelijk en spon
taan; de man, die zich ondanks zijn positie steeds weer als mens tussen mensen wil 
zien en zeker niet hoger wil staan dan welke eenvoudige ziel.

Wij keren nog eenmaal terug to t de boven reeds ten dele besproken passage uit zijn 
Geestelijk Dagboek (p. 329), waarin hij, bij de bezinning op zijn eigen geaardheid 
en zijn eigen positie in intermenselijke verhoudingen, duidt op zijn geneigdheid 
to t “het onmiddellijk zien van de goede kant van de mensen en dingen, eerder dan 
de kritiek en scherp oordeel” en daarbij aantekent, dat deze hem “niet zelden in 
een pijnlijke innerlijke tegenstelling” met zijn omgeving brengt. Dit preciseert hij 
dan nog in de volgende bewoordingen: “ Iedere vorm van wantrouwen of onbeleef
de behandeling,... ieder onvolledig of ondoordacht oordeel, veroorzaakt mij verdriet 
en innerlijk lijden”. Met deze laatstgeciteerde woorden brengt hij om te beginnen 
to t uitdrukking, dat hij zich hoe dan ook bij een tekort aan respect voor de waar
digheid van de mens zèlf gekwetst en getroffen voelt; een “onvolledig en ondoor
dacht oordeel” is in dit verband echter op te vatten als een oordeel, dat onvoldoen
de gegrond is op het goede, dat aan daden, woorden of intenties en eventueel zelfs 
aan menselijk falen af te lezen kan zijn!

In dit licht brengt het Dagboek, ondanks de naar huidig besef verouderde en 
stichtelijke taal en ondanks alle priesterlijke zelfbespiegeling, niet alleen getuigenis 
van een discipline, die op zichzelf reeds bewondering wekt, maar tevens van een 
menselijke stellingname, die voor zijn gehele leven beslissend is geweest. Het gaat 
hier om een fundamentele richtingbepaling, die niet, zoals hij zelf suggereert, uit
sluitend het uitvloeisel van toevallige geaardheid kan zijn, maar zich — uiteraard
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op grond van een gegeven geaardheid — van meet af aan kenbaar maakt als een 
oerbeslissing inzake goed en kwaad, die aan zijn gehele verdere optreden ten grond
slag heeft gelegen.
Met betrekking tot de vraag van goed en kwaad hebben wij bij Buber de volgende 
formulering aangetroffen: “Das Böse kann nicht mit der ganzen Seele getan wer
den; das Gute kann nur mit der ganzen Seele getan werden”. In overeenkomstige 
bewoordingen had Buber de ik-gij- en de ik-het-relatie onderscheiden: “Das 
Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Das 
Grundwort Ich-Es kann nie mit dem ganzen Wesen gesprochen werden”. En zo 
zou er dus verband bestaan tussen het doen van het goede en de ik-gij-relatie; 
het is een verband, dat min of meer voor de hand ligt, maar toch nadere uitwer
king wenselijk maakt.

Een bespreking getiteld “Martin Buber als Erzieher”25 vat dit verband als volgt 
samen: “Das ethisch Gute gehört also der Ganzheitsbeziehung ‘Ich und Du’ an; 
das Schlechte der gebrochenen Beziehung ‘Ich und Es’. Dieser Satz ist allerdings 
nicht umkehrbar: nicht jedes ‘Ich und Es’ weist auf ein Nicht-Gutes hin, obwohl 
kein Nicht-Gutes je in der Ganzheit des ‘Ich und D u’ getan werden kann”. Bezin
ning op deze samenhangen brengt de schrijver dan to t de vraag, in hoeverre Buber 
het “Es” onrecht zou doen en het “Du” overbelast.

Het “Antwort" van Buber26 brengt zijdelings nog enige verduidelijking. Met 
betrekking to t het doen van goede daden en de “Fürsorge als Zugang zur Ander- 
heit des Andern” merkt hij op: “Die Erfahrungswahrheit scheint mir zu sein, dass 
wer diesen Zugang ohnedies hat, ihn auch in der von ihm geübten Fürsorge fin- 
den wird, — wer ihn aber nicht ohnedies hat, der mag den ganzen Tag Nackte 
kleiden und Hungrige speisen, es wird ihm schwer bleiben, ein wahres Du zu 
sprechen”. Buber voegt hieraan toe: “Wenn alle wohlbekleidet und wohlgenahrt 
waren, würde das eigentliche ethische Problem erst ganz augenscheinlich werden” !

Hetgeen hier door Buber als “Erfahrungswahrheit” aangeduid, maar doorhem  
niet nader uitgewerkt wordt, ondergaat in het kader van een breedopgezette mens
beschouwing een zorgvuldige differentiering in de “Philosophische Antropologie” 
van H.E. Hengstenberg.27 Deze R.K. denker kiest zijn uitgangspunt in een tegen
stelling, die van Buber’s fundamentele ‘tweevoudigheid’ (zie de in hoofdst. 7b ge
citeerde aanhef van “ Ich und Du”) niet ver verwijderd is, maar met zijn weliswaar 
door een verborgen religieuze visie gedragen, naar de denkvorm echter strikt filo
sofische mensbeschouwing toch nader preciseert. Reeds in de inleiding spreekt hij 
onmiddellijk van “Urentscheidungen, die der Mensch im alltaglichsten Alltag zu 
fallen hat. Es handelt sich um die Entscheidung, ob wir uns dem konkret Begeg- 
nenden des Alltags ehrfürchtig hingebend öffhen — eine Haltung, die wir... als 
‘Sachlichkeit’ beschreiben wollen, oder ob wir uns ihm unter Absage an die Ehr- 
furcht verschliessen, indem wir es unserer Willkür ausliefern — eine Haltung, die 
wir als ‘Unsachlichkeit’ beschreiben” (p. 4). In verhouding to t de “Sachlichkeit” , 
“jene Haltung, die sich einem Gegenstande um seiner selbst willen zuwendet”, 
wijst Hengstenberg echter niet op één, maar op twee verschillende “Gegensatz-
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paare: sachlich-unsachlich und sachlich-utilitar”. “Utilitar nennen wir jene Hal
tung, die sich einem Gegenstande einsichtig und planvoll zuwendet um eines Zu- 
gewinnes willen” (p. 9). Met betrekking to t d it “Utilitare” is dan echter te stellen, 
“dass ein jedes utilitare Zuwenden zu Objekten nur dann sittlich einwandfrei ist, 
wenn es zugleich durch ein sachliches Verhalten, das aus unserer tieferen Wesens- 
schicht kommt, überformt ist” (p. 29). Falie, in denen die utilitare Haltung ganz 
von der sachlichen aufgesogen wird, weisen auf das hin, was man mit Fug und 
Recht ‘Heiligkeit’ nennt, wenn die beschriebene Haltung den ganzen Menschen er- 
greift” (p. 32).

De tegenstelling “sachlich-unsachlich” is van de tegenstelling “sachlich-utilitar” 
daarin onderscheiden, dat “Sachlichkeit und Unsachlichlichkeit... nichtvereinbare 
Gegensatze (sind)”. “Auf jeden Fall ist zwischen sachlich und unsachlich nicht 
jenes positive sinnhafte Ueberformungsverhaltnis möglich, wie wir es zwischen 
sachlicher Haltung und utilitarem Verhalten fanden” (p. 33). Hoewel Hengsten
berg zich dus niet als Buber tot één tegenstelling — die van de ik-gij- tegenover 

t de ik-het-relatie — beperkt28, maar zijn begrip “Sachlichkeit” aan tweeërlei tegen
stelling ontwikkelt, kan de fundamentele beslissing toch niet anders dan een be
slissing voor “Sachlichkeit” of voor “Unsachlichkeit” zijn en is de verhouding to t 
het “Utilitare” van relatief ondergeschikte betekenis.- “Der Charakter der sich spa- 
ter bildende Motive ist dadurch bestimmt, ob die voraufgehende Entscheidung 
eine solche für oder gegen die Sachlichkeit war” (p. 45).

Deze primaire beslissing voor of tegen de “Sachlichkeit” wordt door Hengsten
berg de “Vorentscheidung”, de voorbeslissing genoemd. Het gaat hier om een 
fundamentele richtingbepaling, die voorafgaat aan alle verdere handeling. “Es ist 
ein Richtungeinschlagen, ein ‘Sich-Einstellen’ im Sinne der Sachlichkeit oder 

1 Unsachlichkeit” (p. 45).29 “Wer in der sachlichen Vorentscheidung steht, der 
‘kann’ im Augenblick garnicht das Unsachliche tun” (p. 46). De werking van het 
geweten, heeft in de opvatting van Hengstenberg dan ook “primar und speziell” 
betrekking op de voorbeslissing (p. 58). Vandaar dat het geweten niet inhoudelijk 
aangeeft, “was zu tun oder zu lassen ist” ; het zegt mij alleen, “ob meiner guten 
Vorentscheidung eine Gefahr droht” (p. 59), d.w.z. of mijn primaire richtingbepa
ling intactgebleven is, of niet.

Met betrekking tot het goede stelde Buber vast, dat dit altijd het karakter van 
richtingbepaling behoudt en voor een met de ééngeworden ziel voltrokken mense
lijke beslissing slechts één richting bestaat. Dit betekent, zoals Buber preciseerde, 
“dass, wofür immer die jeweilige Entscheidung getroffen wird, in der Seinswirk- 
lichkeit alle die so verschiedenen Entscheidungen nur Variationen einer einzigen, 
in einer einzigen Richtung immer neu vollzogenen sind”. Overeenkomstig deze 
éne fundamentele beslissing is het één fundamentele richtingbepaling, die door 
Hengstenberg de ‘voorbeslissing’ wordt genoemd en die — bij inzet van de gehele 
persoon — to t “Sachlichkeit” leidt.

In de bijbel hebben wij de presentie-in-gerichtheid geconcretiseerd gevonden in 
de liefde. Hierbij is echter op te merken, dat — zowel van God uit als bij de mens
— de presentie zich ook anders manifesteert en dit laatstgenoemde begrip het gro
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tere en wijdere is. Op overeenkomstige wijze constateert Hengstenberg (p. 14) 
aangaande de samenhang tussen “Sachlichkeit” en liefde: “Liebe ist tatsachlich 
die höchste Verwirklichung der Sachlichkeit” ; anderzijds wijst hij (p. 15) opeen 
niet uit het oog te verliezen verschil: “Sachlichkeit schlechthin mit Liebe gleich- 
zusetzen, ware allerdings eine Bestimmung, die für die Sachlichkeit zu eng und für 
die Liebe zu weit ware’’!

Bij de vraag, hoe het begrip ‘presentie-in-gerichtheid’ zich to t het begrip “Sach
lichkeit” verhoudt, is ten slotte op te merken, dat het eerstgenoemde enerzijds het 
algemenere en wijdere zal zijn, anderzijds zo al niet een directe aanschouwelijk
heid, dan toch een onmiddellijke inleefbaarheid en overdraagbaarheid bezit, die 
het tweede (een term, die to t misverstand aanleiding kan geven, maar steeds weer 
bij gebrek aan betere gekozen wordt; zie Hengstenberg, p. 14: “wir wissen keinen 
besseren” !) to t op zekere hoogte mist.

“Sachlichkeit" is een betrokkenheid, die bij het “Verhalten des Menschen zu 
dem, was nicht er selbst ist” (p. 6) apriori distantie vooronderstelt; een fundamen
tele distantie tussen mij en de ander, die pas als zodanig de mogelijkheid van een 
toewending doet ontstaan. Deze werkelijkheidstoewending is een richtingbepaling 
in het horizontale vlak: de mens wendt zich to t de werkelijkheid die vóór hem ligt. 
Hij kiest richting en stelt zich frontaal; hij stelt zich in toewending present.

“So bleibt es dabei, dass die Sachlichkeit die höchste Bestimmung des Menschen 
ist” , zegt Hengstenberg aan het slot van zijn betoog (p. 378). De “Sachlichkeit” , 
die het uitgangspunt vormt voor zijn gehele mensbeschouwing, blijft hierin tevens 
het laatste doel. “Sachlichkeit” is daarbij samen te vatten als de eerbiedige werke
lijkheidstoewending, die ons al dan niet to t daden brengt, maar hoe dan ook de  
ander in zijn wezen en zijn waarde laat, bij de ander steeds primair het goede 
herkent en zijn bestaan ten goede duidt.

De in 1957 verschenen “Anthropologie”, die zich aandient als filosofie, maar in 
deze vorm onuitgesproken de religieuze visie vertegenwoordigt, wordt in later 
jaren gevolgd door een “Grundlegung der Ethik” (1969), die weliswaar de zedelij
ke of ethische beginselen afleidt van de “Sachlichkeit” , maar dan een leer van 
goed en kwaad ontwikkelt, die bij voorbaat aan het religieuze onttrokken is. 
Hengstenberg gaat uit van een “Wesensunterschied zwischen Sittlichkeit und 
Religion” , dat hem to t een verzelfstandiging van het ethische leidt. “Ist ( ) im 
Sittlichen die Richtung der Konspiration vom Subjekt zum Adressaten gleichsam 
‘horizontal’, auf das Mitseiende gerichtet bzw. vom Mitseienden her auf das 
Subjekt, so ist sie im Religiösen Vertikal’, auf das transzendente Heilige gerichtet” 
(p. 51).

De identificatie van het religieuze met verticaliteit, die ondanks de ook door 
Hengstenberg erkende analogieën, bij zijn ethiek to t afscheiding van het religieuze 
en to t een nadrukkelijke profanisering leidt, is als hoofdkarakteristicum uitge
werkt in een boek dat aan de “Anthropologie” onmiddellijk is voorafgegaan; een 
in 1955 verschenen werk, dat onder de titel “Der Leib und die letzten Dinge” de
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paulinische leer van de opstanding (I Cor. 15) met filosofische middelen wil 
bekrachtigen en een bij uitstek priesterlijk werk is.

Dit filosofische concept van een priesterlijke mensbeschouwing, dat zich na
drukkelijk voegt onder kerkelijk gezag en beslissingen van de dogmatiek “glaubig 
hinnehmen” wil (p. 254), voert ons onmiddellijk weg uit het aardse bestaan; het 
stijgt vanaf de aarde to t in de hemel omhoog en kiest zijn thema in de “Entkörper- 
lichung”, die het lichaam na het sterven to t overwinning van alle “Materialitat” 
doet komen en in de hemel to t zijn bestemming brengt. “Die Materie aber gelangt 
im Himmel erst ganz zu ihrem Endsinn, der Leib wird erst ganz eigentlich Leib!” 
(p. 257). Het lichaam wordt echter niet slechts “von den irdischen Hemmungen 
befreit, sondern gewinnt darüber hinaus ein Positives, was die Dogmatik mit 
‘lumen corporis’ bezeichnet” (p. 259); het verkrijgt een “Durchlichtetheit”, die 
“von Gott aus auf ihn hinüberstrahlt” (p. 260). Deze hemelse “Durchlichtetheit” 
vindt tenslotte een laatste verduidelijking in het samentreffen van twee vormen 
van “Teilhabe” : de éne “von oben her” als de actieve, de andere “von unten her” 
als de passieve vorm. “Passive und aktive Form der Teilhabe erhalten ihre Vollen- 
dung und ihr ietztes Ziel in der übernatürlichen Verklarung im Himmel. Der 
höchsten Stufe der Gegenwartigkeit Gottes in der Einzelseele entspricht die 
höchste passive Teilhabe des Geschöpfes am Sein Gottes” (p. 274-275).

De “Philosophische Anthropologie”, een zelfstandig, breed opgezet boek van 
horizontaliteit, dat het religieuze als vanzelfsprekend insluit en vooronderstelt, 
wordt merkwaardigerwijze voorafgegaan door een boek van meest radicale verti
caliteit, dat het religieuze verzelfstandigt en in priesterlijke zin aan de aardse 
werkelijkheid onttrekt. De exclusief priesterlijke benadering mist in dit vroege 
werk echter niet slechts de rijpheid en de overtuigingskracht van de “Anthropolo
gie” , maar de extreme ‘verheiliging’ door de verticaliteit is, gezien vanuit dit 
centrale werk, net zo onwerkelijk als de onontkoombare profanisering bij de 
latere “Ethik” .

“Der Leib und die letzten Dinge” is een filosofische tegenhanger van het Dag
boek van paus Johannes XXIII; wij vinden er alle kenmerken van het priesterlijke 
nog eenmaal in terug. De primaire gerichtheid op het goede in situaties, mensen 
en dingen, die bij het optreden van paus Johannes over de gehele wereld een zo 
overweldigende indruk heeft gemaakt en die hij zelf eenvoudig als een uitvloeisel 
zag van een toevallig bij hem gegeven aard, sluit daarentegen aan bij Hengsten- 
berg’s “Sachlichkeit” en moet in werkelijkheid gegrond zijn geweest in de oor
spronkelijke richtingbepaling, die hij als ‘voorbeslissing’ beschreef. Het is deze 
fundamentele stellingname, die zelfs uit het Dagboek nog spreekt en daarin vanaf 
de eerste notities toch wel te volgen is; inderdaad echter, zonder dat een herken
baar moment als ‘begin’ aan te wijzen zou zijn.

Bij Buber vinden wij daarentegen duidelijk het moment gemarkeerd, waarop de 
voorbeslissing concreet de richtingbepaling wordt, die to t het einde toe van kracht 
is gebleven. Het is het moment van falen ten opzichte van een bezoeker, bij wie hij 
verzuimde “die Fragen zu erraten, die er nicht steilte” . De niet gestelde vragen 
zijn hem in dit geval achteraf — de persoon in kwestie was zelf al niet meer in
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leven — uit mededelingen van vrienden duidelijk geworden. Nadien heeft hij zich 
steeds weer voorgehouden, dat de mens, die zich tot een ander wendt, in de eerste 
plaats presentie zoekt, “eine Gegenwartigkeit, durch die uns gesagt wird, dass es 
ihn dennoch gibt, den Sinn”.

De herinnering aan dit falen, dat wij in “Werke” I (p. 186-187) beschreven 
vinden, heeft de vraag van de openheid en de inzet in de ontmoeting to t de kern
vraag van Buber’s leven gemaakt. “Sachlichkeit” is voor hem: directe betrokken
heid van ‘ik’ op ‘gij’; luisteren en antwoorden, presentie en gerichtheid, met de 
inzet van de gehele persoon.
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III. RELIGIE ALS RICHTINGBEPALING



11.  I S RAË L  EN DE V O L K E R E N ;  DE E N K E L I N G  EN DE V E L EN

De verhouding van de enkeling to t de velen, die voor de priester (Aharon, paus 
Johannes) generlei vraag blijkt op te roepen, maar in de religieuze werkelijkheids
benadering (Mozes, Buber) to t de kernproblemen van het menselijk bestaan be
hoort, heeft ons tenslotte doen kennismaken met een richtingbepaling, die in filo
sofische zin als “Sachlichkeit” , in de religieuze zienswijze echter als ‘heiligheid’ aan 
te duiden en op een bijbelse werkelijkheidsrelatie terug te voeren is.

Zoals “Sachlichkeit” voor de menselijke persoon een primaire distantie voor
onderstelt en pas distantie de mogelijkheid van een toewending doet ontstaan, 
wordt ‘heiligheid’, ook als het om bovenpersoonlijke verhoudingen gaat, primair 
door distantie gekarakteriseerd. In de bijbel heeft het begrip ‘heilig’ oorspronkelijk 
de betekenis gehad van het onderscheidend afzonderen van iets dat (of iemand die) 
vanuit de distantie uitstralend en richtingbepalend op de omgeving inwerkt. In 
deze betekenis is God ‘heilig’ ten opzichte van de schepping en in deze zelfde zin 
wordt in de Tora aan Israël opgedragen, om zich als ‘heilige’ volksstam (Exodus 
19, 6) op God betrokken en van de volkeren onderscheiden te houden:

Werdet mir heilig, denn heilig bin ic h , 
ich schied euch ab von den Völkern, 
mein zu sein. (Leviticus 20, 26)

De konsekwenties van deze opdracht komen tenslotte bij Jesaja to t uitdrukking in 
de vermaning, om zich niet — terwille van welke schijnzekerheid ook! — aan de 
grote buurmachten te binden; een vermaning, om niet als loze angstreactie het 
eigen wezen en de eigen bestemming prijs te geven, maar zich ‘stil’ te houden en 
zichzelf te blijven:

Hüte dich und halte dich still, 
fürchte dich nimmer...
Denn so hat mein Herr gesprochen, 
e r , der Heilige Jissraels:
In Umkehr und Ruhe
werdet ihr befreit,
in Stille, in Gelassenheit
geschieht euer Heldentum. (Jes. 7, 4 en 30, 15)

Bij Jesaja, die voor Gods troon het driemaal ‘heilig’ heeft horen uitroepen (6, 3) 
en God herhaaldelijk aanduidt als ‘de Heilige van Israël’, horen wij, hoe God zèlf 
zich stilhoudt (18, 4) en Israël zodoende to t navolging maant. Slechts “in Stille, 
in Gelassenheit”, in verstilling op de zich stilhoudende, heilige God betrokken en 
juist daardoor zichzelf blijvend, kan een volk de schijnbaar paradoxale staat van
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‘heiligheid’ bereiken, die, als een “Segen im Innern des Erdlands” (19, 24), heili
gend op de volkeren inwerkt en alom to t vrede leidt:

die Tat der Bewahrung wird Friede, 
der Dienst der Bewahrung Stillsein 
und sichre Gelassenheit 
in Weltzeit. (32, 17)

De opdracht aan Israël, om zich van de volkeren onderscheiden te houden, gaat te
rug op de openbaring en het verbond aan de Sinai, waar God zich “aus allen Vól
kern” (Exodus 19, 5) één volk kiest, dat onder bijzondere verplichtingen komt te 
staan en temidden van de volkerenchaos heeft richting te wijzen en vóór te gaan, 
opdat de andere zullen volgen.

De richtingbepaling, die in het teken van deze opdracht teruggaat op de Tora, 
het boek van het nog-niet-in-het-land-aangekomen-zijn, vindt merkwaardigerwijze 
zijn voltooiing in een uit de babylonische ballingschap daterend boek van nog- 
niet-in-het-land-teruggekeerd-zijn. Deze bij Jesaja als hoofdstuk 40-55 opgenomen 
en van een naamloze, nu als ‘Deuterojesaja’ bekendgeworden profeet afkomstige 
heilsverkondiging, bevat de verwijzing naar een Godsknecht, in wiens bestaan niet 
slechts de verhouding van Israël to t de volkeren, maar ook die van de enkeling to t 
de velen to t een zodanige verheldering worden gebracht, dat alle latere ervaring 
dit beeld to t achtergrond behoudt.
Bij de ballingschapssituatie, die in hoofdstuk 40 van het boek Jesaja onmiddellijk 
aan de orde wordt gesteld, is bij voorbaat te bedenken, dat de mens die de akker 
‘bedient’ de oorspronkelijk menselijke bestaanssituatie opgebouwd vond uit het 
driepolig op elkaar betrokkenzijn van God, mens en akker. De concreetheid van 
de akker en het verband van deze drie elementaire gegevenheden blijft echter ook 
in de God-volk-land-relatie het eigenlijke fundament en beide driepolige samen
hangen blijven voorondersteld, als de profetische verkondiging tenslotte uitzicht 
geeft op het onderling op elkaar betrokkenzijn van God, het mensdom en de 
wereld-als-geheel.

In de ballingschap kan uiteraard van een werkelijke ‘dienst’ aan de eigen akker 
geen sprake zijn. Het gaat nu (40, 1-2) in de eerste plaats om de relaties tussen 
God, het volk en het land (‘Jerusalem’); relaties, die echter reeds in v. 5 in een 
universeel perspectief geplaats worden, als Gods handelen aan Israël een strekking 
blijkt te hebben voor de mensheid als geheel. V. 6-8 heeft daarna betrekking op 
God en de in ballingschap als gras ‘verdorde’ mens; v. 9-11 daarentegen op God en 
het achtergebleven land (‘Jerusalem’ en ‘de steden van Juda’), dat in een blijde 
boodschap gewezen wordt op een komende hereniging. V. 12-26 doet God voor 
de volkeren kennen als de schepper en Heer van de wereld, terwijl v. 27-31 ten
slotte nogmaals betrekking heeft op de relatie tussen God en de in verlorenheid 
vertwijfelende mens.

De passage, waarin het verlaten en in afwachting achtergebleven land wordt toe
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gesproken (v. 9-11) en op de terugkerenden gewezen wordt, brengt ons het beeld 
van God als de herder, die na lange afwezigheid met zijn kudde huiswaarts keert:

Da, euer Gott! 
da, mein Herr, e r  , .. .
wie ein Hirt weidet er seine Herde, ... (v. 9-10)

Niemand had het begrepen; evenals het volk meende ook het land voor altijd ver
laten te zijn. Maar nu: kijk en zie! — Het is een terugkeer, niet ’op adelaarsvleu- 
gels’, maar onder de hoede van een trouwe en zorgende herder, die zijn kudde 
geen moment uit het oog verliest en de hulpbehoevenden leidt en draagt:

Lammer halt er in seinem Arm,
tragt sie an seinem Busen,
die Mutterschafe leitet er sacht. (v. 11)

In de ballingschap meende de mens inderdaad verlaten en verloren te zijn. De tijd 
van de diepste vertwijfeling bracht echter nieuw uitzicht en nieuwe hoop. Aan 
het einde van hoofdstuk 40 wordt de vraag

Warum sprichst du, Jaakob, 
redest du, Jissrael:
Verborgen vor ih m  ist mein Weg,
mein Recht entzieht sich meinem Gott?! (v. 27)

voorlopig beantwoord met een verwijzing naar de “ Urzeit-Gott, e r ” , die weliswaar 
in zijn optreden ondoorgrondelijk is, maar nimmer vermoeid raakt. Van de mens 
uit begint nu echter duidelijk te worden, dat een hopend wachten de voorwaarde 
is voor een contact en de vernieuwing van zijn kracht:

... die s e j n  harren 
tauschen Kraft ein. (v. 31)

Op de betekenis van dit centrale ballingschapswoord komen wij nog terug. Voor
lopig is alleen op te merken, dat “harren” de weergave is van een uitdrukking, die 
het beeld van een gespannen touw bevat; een beeldspraak, die echter niet op over
spanning of overbrugging, maar — bij behoud van distantie — veeleer op toewen- 
ding en richtingbepaling duidt. “Harren” is het verwachtingsvol-gespannen-blijven- 
uitzien naar de ander, dat als fundamentele grondhouding reeds op zichzelf 
(d.w.z. afgezien van het hier toegevoegde “Kraft-Eintauschen”) gestalte geeft aan 
een intense, specifiek religieuze werkelijkheidsbetrokkenheid.

Het stil vol te houden, hopende wachten, het “Harren” op de God die zijn aan
gezicht thans voor de mens verbergt, voert nu to t het getuigenis van een dienst
knecht, die in deze aanduiding nog doet denken aan ’s mensen ‘bedienen’ van de
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akker, maar bovenal Jesaja’s ‘dienst’ van het “Stillsein” (32, 17) in de herinnering 
roept en op geheel nieuwe wijze actualiseert. De door God uitverkoren, maar niet 
in de openbaarheid to t daden geroepen dienstknecht wordt om te beginnen (Jes. 
42) beschreven als een man, die zonder ophef en zonder geweld te plegen, onop
vallend zijn weg gaat:

Mein Knecht hier, 
an dem ich halte, 
mein Erwahlter...
Nicht schreit er, 
nicht erhebt,
nicht lasst auf der Gasse seine Stimme er hören,
ein geknicktes Rohr bricht er nicht,
einen glimmenden Döcht, den löscht er nicht a b ,... (v. 1-3)

Het schemerduister van de ballingschap, waarin geen lichtstraal-van-presentie meer 
doordringt, vraagt van de mens een nieuwe dienst, waarbij temidden van de 
velen de verborgen dienstknecht heeft vóór te gaan, zoals Israël had vóór te gaan 
onder de volkeren. Tegenover de onopvallend en in het verborgene trouwblijven- 
den staan nu echter niet slechts de vermoeiden en terneergeslagenen, die tenslotte 
voor een opwekking nog wel bereikbaar zijn (zie 50, 4), maar met name ook de 
over-bedrijvigen, die met veel misbaar de leegte trachten te vullen-, de velen, die 
luidruchtig het zwijgen overstemmen en zich met een overdaad van kunstlicht alle 
wezenlijke zien onmogelijk maken.

Wer unter euch ist s e in  fürchtig,
hörend auf die Stimme seines Knechts,
dass im Finstern er gehn kann, wo ihm kein Strahl ist:
er verlasst sich auf s e in e n  Namen,
er stützt sich auf seinen Gott!
— Ihr alle da,
die ihr Feuer entzündet,
euch ausrüstet mit Fackeln,
geht in die lichte Loh eures Feuers,
in die Fackelglut, die ihr entbrannt habt!
Von meiner Hand geschieht euch dieses,
zur Pein müsst ihr euch niederlegen. (50, 10-11)

De velen, die zich druk maken met fakkels en andere kunstverlichting, worden 
hier nog niet expliciet als ‘velen’ genoemd, maar zij zijn als zodanig zichtbaar ge
noeg. Temidden van deze velen vormt zich nu echter een onzichtbare en nergens 
nauwkeurig af te grenzen kring van verborgen wachtenden, die gestalte krijgt in 
de ‘knecht’ en een ieder voor de vraag stelt, in hoeverre hij behoort to t de getrou
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wen, het eigenlijke Israël, en in hoeverre hij eenvoudigweg meeloopt en zich in de 
velen verliest.

De scheiding tussen de enkeling en de velen lijkt zich aanvankelijk nog toe te 
spitsen. De velen — hoe zouden zij de knecht herkend en zijn optreden begrepen 
moeten hebben? Als zij hem zagen, was het met ontzetting:

Ebenwie vor ihm die Vielen erstarrten
— so unmenschlich verderbt war sein Aussehn,
ungleich Adams Söhnen seine Gestalt —,
so wird er die vielen Weltstamme überraschen... (52, 14-15)

Hij, die geen enkele vernedering ooit ontweken was, maar, zonder zijn aangezicht 
te verbergen (50, 6), zich altijd presentgesteld had, — juist hij werd bij zijn leven 
gemeden als een melaatse, een door God verworpene, die zijn aangezicht te verber
gen had!

Nicht Gestalt hatte er, nicht Glanz, 
dass wir ihn angesehen hatten,
der Krankheit bekannt,
wie wenn das Antlitz sich vor uns verbergen muss... (53, 2-3)

Het beeld van de geweldloze, die zich gewillig en gelaten voegt in hetgeen men 
hem aandoet, wordt voltooid in v. 7:

Getrieben wurde er, 
und er, er beugte sich hin, 
öffnete nicht den Mund...

En nu is hij gestorven; uit het uitgestoten-zijn is hij nu weggenomen:
Aus der Abgehegtheit, 
aus dem Gerichtsbann 
ist er genommen worden (v. 8a),

Maar wie zou destijds geklaagd hebben, dat deze man buiten de samenleving, 
“abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen” (v. 8b) gehouden werd?

Man gab sein Grab neben Frevlern an, 
neben Uebeltatern bei seinen Toden, 
obgleich er nie Gewalt getan hatte,
Betrug nie in seinem Mund war. (v. 9)

Tussen de ‘velen’ uit Israël, die hier — tesamen met de ‘vele’ volkeren, aan wier
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‘koningen’ (52, 15) de beschrijving 53, 1-9 in de mond is gelegd! — voor het eerst 
als zodanig aangeduid worden, en de verborgen wachtenden, die in de gewillig 
lijdende knecht gestalte kregen, lijkt nu de scheiding volstrekt te zijn. Zij zijn het 
in elk geval, die hem uitgestoten en verworpen hebben. En toch beseffen zij nu:

unsere Krankheiten hat der getragen, 
unsere Schmerzen, sie hat er aufgeladen
durchbohrt war er für unsre Abtrünnigkeiten, 
gemalmt für unsre Verfehlungen,
Züchtigung uns zum Frieden war auf ihm, 
durch seine Strieme wurde uns Heilung: 
wir alle,
wie Schmalvieh hatten wir uns verlaufen, 
jeder seines Wegs hatten wir uns gewandt, 
e r  aber liess auf ihn die Fehlbusse treffen 
für uns alle. (v. 4-6)

Achteraf begrijpen zij, “dass... ihm der Schade geworden war aus der Abtrünnig- 
keit meines Volks” (v. 8b), zoals, voor het eigen volk sprekende, de woordvoerder 
zegt. Zij begrijpen het nu: zij hebben hem veracht —

und trug doch, er, die Sünde der Vielen, 
für die Abtrünnigen liess er sich treffen, (v. 12)

De scheiding, die vanuit de gezichtshoek van de ‘velen’ absoluut leek te zijn, is 
dankzij het plaatsvervangend gedragen lijden Van de verstotene geheel teniet ge
daan. Hun ziekten, hun zonden, heeft hij gedragen. Vanuit de afzondering heeft 
hij hen via het lijden vastgehouden; — niet om zelf to t de ‘velen’ terug te keren, 
maar om hen uiteindelijk als ‘buit’ te behouden.

Bewahren sollte die Vielen der Bewahrte, mein Knecht,
indem er ihre Fehle sich auflud,
drum teile ich die Vielen ihm zu,
die Menge teilt er als Beute... (v. 11-12)

Zij worden hem toebedeeld als buit, voor een doel dat juist tevoren (52, 7-10) nog 
eenmaal nadrukkelijk was gesteld. Daar werd in hoofdzaak verwezen naar God — 
“Dein Gott trat die Königschaft an! (v. 7) — en Zijn relatie to t het land; hier ho
ren wij van de knecht, aan wie de ‘velen’ worden toebedeeld, opdat zij tesamen 
het ware en uitverkoren Israël zullen zijn en “vor aller Weltstamme Augen” (v. 10) 
de hernieuwde eenheid van God, volk en land het begin kan worden van Gods 
Koninkrijk.
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Dóór de knecht voltrekt zich Gods wil. Maar evenals Jesaja, die destijds (6, 6) zijn 
lippen moest reinigen met het vuur van het altaar, heeft ook de knecht een reini
ging te volbrengen, voordat hij zijn bestemming vervullen en zijn werk voltooien 
kan.

So wollte es e r  :
sein Zermalmter,
den er verkrankt hatte,
setzt seine Seele das Schuldopfer ein,
soll noch Samen sehen,
Tage langern,
und durch seine Hand gerat s e in  Wille. (53, 10)

“Schuldopfer” is een aan de offerdienst ontleende term (zie Leviticus 14, 11-20; 
de vertaling spreekt daar van “Abschuldung” !), die o.m. betrekking heeft op de 
reiniging van een van ‘melaatsheid’ genezene, voordat hij weer in de gemeenschap 
wordt opgenomen. De knecht verschijnt als degene, die de ‘melaatsheid’ van de 
velen draagt en nu zijn ziel moet reinigen, door een “Schuldopfer” te brengen. Dit 
wordt toegelicht in een andere beeldspraak, waarbij de term ‘ontbloten’ op het 
onthullen van een uiterste ‘blootheid’ (zie de op lichamelijke ontbloting betrekking 
hebbende voorschriften in Leviticus 18!) duidt.

... die Menge teilt er als Beute,
dafür dass er entblösste seine Seele zum Tode,
unter die Abtrünnigen gerechnet ward. (v. 12)

Van de knecht wordt nu meegedeeld, dat hij zijn ziel gereinigd en alle omhulling
— alle ik-zucht en ik-streven, zouden wij thans zeggen — opgegeven heeft en hij 
zich in de bereidheid om met hen te leven en te sterven to t de afvalligen liet 
rekenen. Voor de uitgestotene was het ‘ontbloten’ van de ziel voorwaarde voor 
het volbrengen van het werk. Het was voorwaarde voor het to t stand komen van 
die volstrekte verbondenheid, die met het mee-lijden aan aller lasten zowel naar de 
mensen als ook naar God toe een mee-dragen aan aller zonden mogelijk maakt.

Tevoren (43, 24-25) hadden wij reeds vernomen, dat het volk God als een 
dienstknecht ‘dienst’ had laten doen met de zonden, die hij (verg. Exodus 34, 7) 
van de mens ovemeemt en draagt. Daarbij is het God zelf, die — als hij dit wenst — 
deze zonden “wegwischt” en “nicht mehr gedenkt”, zoals het ook alleen God zelf 
kan zijn, die in zijn ‘erbarmen’ uiteindelijk ‘vergeeft’ (Jes. 55, 7). De verkondiging 
aangaande de lijdende Godsknecht, die de zonden van de velen draagt (53, 12, 
verg. v. 4), houdt niettemin in, dat het taak en bestemming van de mens kan zijn, 
om in het dragen van de zonden met God mee te dragen.
Wie is de knecht? In de eerste plaats is wel te denken aan de profeet zèlf. Vooraf
gaande getuigenissen in de ik-vorm (49, 1-7 en 50, 4-11) wijzen onmiskenbaar op 
eigen levenservaring. Het beeld van de knecht wordt echter voltooid in nabeschou
wingen over een gestorvene, die niet minder het stempel van echtheid en oorspron
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kelijkheid dragen, maar uiteraard niet uitsluitend op eigen levenservaring terug te 
voeren zijn. De meervoudsvorm “bei seinen Toden” (53, 9) duidt, evenals het “Sa
men sehen” en “Tage langem” met de gehele daarbij aansluitende toekomstvisie 
(v. 10-12), op een opeenvolging van meerdere personen, van wie de profeet er zelf 
één geweest zou zijn. De bezinning op de gestorvene geeft echter een zó sterke 
suggestie van actualiteit, dat van een verre voorfiguur geen sprake kan zijn, maar 
ook aan deze duidingen ervaring uit de eigen tijd ten grondslag moet liggen. In het 
beeld van de ‘knecht’ zou dus behalve Deuterojesaja zèlf minstens één tijdgenoot 
te betrekken zijn en zo worden wij tenslotte gedrongen, om het helemaal niet 
meer to t één persoon beperkt te zien.

De Godsknecht van Deuterojesaja is een gestalte, die — ook als hij telkens weer 
als enkeling verschijnt — zowel in de opeenvolging in de tijd, als in het gelijktijdig 
naast elkaar aanwezig-zijn, meerdere personen omvat; personen, die door Deutero
jesaja niet nader worden aangegeven, maar waarvan wel vaststaat, dat hij zichzelf 
als één van hen zag.
Wie is de knecht? — Aanvankelijk (41, 8-16; 44, 1-5; 21-22; 45, 3-4 en 48, 20) 
wordt Israël zonder meer met de knecht gelijkgesteld en zelf als zodanig aange
sproken. Het is de tijd, waarin de profeet ook met verwachting uitziet naar het 
optreden van Cyrus en in het beleid van deze machtige geweldenaar nog niet te
leurgesteld is. Temidden van deze hoofdstukken zijn echter de uit iets later tijd 
daterende passages 42, 1-9 en 18-20 ingevoegd, om tijdig op een macht- en geweld
loze te wijzen, die om te beginnen ook als persoon van Israël te onderscheiden is. 
Deze éne persoon wordt dan 49, 1-7 in een boodschap aan de volkeren (“Hört auf 
mich, Ozeanküsten, /fernher aufmerkt, nationen!”, v. 1) toch weer met Israël ge
lijkgesteld: hij, de knecht, is het ware Israël, het Israël “mit dem ich prangen darf” 
(v. 3). Anderzijds is hij het, die niet slechts Israël tot omkeer zal bewegen, maar 
bovendien met zijn optreden een veel verder reikende bestemming dient:

den Weltstammen gebe ich dich zum Licht,
dass meine Freiheit werde bis an den Rand des Erdreichs. (v. 6)

Deze bestemming was trouwens reeds naar voren gekomen in 42, 6:
ich will dich verwahren, 
ich will dich begeben 
zu einem Volksbund,
zu einem Weltstamme-Licht... (42, 6, verg. 49, 8)

In v. 5, de aanhef van deze passage, was zojuist de mensheid in haar algemeenheid 
als ‘volk’ aangeduid. Als Israël uit het verbond-van-uitverkiezing tussen God en het 
éne volk, belichaamt de knecht nu tevens het verbond met het volkeren-volk van 
de mensheid als geheel. Als ‘Israël’ brengt hij gerechtigheid (v. 4); als ‘Israël’ is hij
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het licht en het verbond voor de volkeren, die (v. 7) nog in vrijheid te voeren en 
onder Gods heerschappij bijeen te brengen zijn.

Van de knecht, die zowel met betrekking tot de ballingen als voor de volkeren 
‘Israël’ is en toch van Israël te onderscheiden blijft, was in aansluiting aan 42, 3 
(zie boven) behalve het “verwahrt”-worden ook v. 4 reeds meegedeeld:

er selber verglimmt nicht
und knickt nicht ein...

en nu horen wij (53, 910), dat zijn bestaan zal voortduren en in feite meerdere 
mensenlevens omvat. Hij krijgt telkens weer gestalte in deze of gene mens, zonder 
in deze éne mens op te gaan. Hij is het uitverkoren eigenlijke Israël; hij is het, voor 
zover de in verborgenheid wachtenden in hem gestalte krijgen.

De onaanzienlijke, die vrijwillig in het duister verblijft en als verstotene de zon
den, de schuld en het lijden van de ‘velen’ draagt, — deze mens zal tenslotte ‘om
hooggedragen’ worden (52, 13). Als persoon blijft hij in het verborgene, maar als 
‘Israël’, met de ‘velen’ tesamen, brengt hij het licht, dat de volkeren (“die vielen 
Weltstamme”, v. 15) onder Gods koningschap verenigen zal.
Historisch gezien is de heilsboodschap van Deuterojesaja niet in vervulling gegaan, 
ook al heeft nog in zijn tijd een terugkeer van ballingen plaatsgevonden, en zijn 
verwijzing naar een verborgen gestalte is in later tijd veelal door andere, meer aan
schouwelijke heilsvoorstellingen verdrongen. Toch is het vermoeden van een ver
borgen gestalte nooit helemaal verloren gegaan. Zo zijn in de joodse overlevering 
uit na-bijbelse tijd aanduidingen bewaard gebleven van een voorloper-messias, die 
van geslacht op geslacht verschijnt; een lijdensmessias, die in elk geslacht opnieuw 
gestalte krijgt. Wanneer de mens zich in onze tijd van crisis soms meer dan ooit 
van Gods aangezicht verdreven en naar een schemerduister verbannen voelt; als hij 
nergens meer zijn eigen ‘akker’ vindt, maar ronddoolt over het aardoppervlak en 
zelfs tussen de velen vereenzaamt, — dan komt opnieuw de vraag aan de orde, in 
hoeverre ook nog heden ten dage een hopend wachten-in-verstilling de mens met 
God verbindt. Het wachten van Deuterojesaja was een leven-in-verbondenheid, dat 
niet rechtmatig in voorschriften vast te leggen of in een programma samen te vat
ten was; het wordt echter Israël, de volkeren en de enkele mens in de gestalte van 
de Godsknecht voor ogen gesteld, als een beeld van geleefde werkelijkheid.

In verhouding to t God zou de verwijzing naar Deuterojesaja ons opnieuw tot 
het besef kunnen brengen, dat in het tijdsverloop schepping, openbaring en verlos
sing niet zonder meer als begin, midden en einde op te vatten zijn. Zoals schepping 
niet uitsluitend in het begin heeft plaatsgevonden, maar God — naar een in het 
dagelijkse ochtendgebed overgeleverd woord — iedere dag het scheppingswerk her
nieuwt; zoals openbaring niet to t één gebeurtenis, welke dan ook, beperkt blijft, 
maar op enigerlei wijze steeds opnieuw weer plaatsvindt, — zo is ook de verlos
sing niet beperkt to t een ‘einde’, maar over de tijden uitgebreid. “Die s e in  harren/ 
tauschen Kraft ein” ; het wachten van Deuterojesaja is geen passief afwachten, tot
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eens verlossing komen zal. Het is een actief richtingbepalen-, een treurend of ho
pend present-blijven in leegte en duisternis, dat ons ook nu reeds met de vervulling 
verbindt en aan de verlossing deel doet hebben, — al zal uiteraard geen van ons te
voren kunnen weten, hoe de juist hèm toegewezen leegte en het voor hèm bestem
de duister er uit zullen zien.

Ten opzichte van de mens is de vraag, in hoeverre het ‘wachten’ ons ook thans 
naar de gestalte van de Godsknecht verwijst, een vraag, die zowel de ‘enkelen’ als 
ook de ‘velen’ geldt. Voor zover iemand to t de enkelen te rekenen zal zijn (en een 
mens mag hopen, althans in zekere mate deel te hebben aan hun bestaan!), is het 
een vraag, die hem ook in de verlatenheid oproept to t presentie. Voor zover hij 
to t de velen, de falenden, behoort (en tot hen behoren wij allen, in meerdere of 
mindere mate, eveneens!), zal hij er de hoop en de troost in vinden, dat ook in zijn 
geslacht een verborgen helper aanwezig zal zijn, die mee-draagt aan zijn zonden en 
mee-lijdt onder zijn schuld; een ‘heilige’, die als uitgestotene, verworpene of hoe 
dan ook afgezonderde, richtingbepalend op anderen inwerkt en plaatsvervangend 
ook voor hèn in falen en dwalen, in leven, lijden en sterven present blijft.
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12.  HET P R I E S T E R L I J K E  EN HET R E L I G I E U Z E

a. Horizontaal en verticaal; verplichting, vorm en richting
De totaliteit van hemel en aarde wordt bij Deuterojesaja bijna steeds vergeleken 
met een lage, maar al naar behoefte in de breedte te verwijden tent. Steeds op
nieuw wijst hij er op, dat het God is, die de aarde gegrondvest of uitgebreid heeft 
en over het bewoonde aardland ter beschutting een tent heeft uitgespannen (42, 5; 
44, 24; 48, 13; 51, 13). En als het tijdens de ballingschap in verlatenheid achter
gebleven land tenslotte opnieuw bevolkt zal worden en het zich wijder dan ooit 
zal uitbreiden, zal ook de bijbehorende hemeltent verbreed of verwijd moeten 
worden:

Weite den Raum deines Zelts!
deiner Wohnungen Teppichbehange spanne man auseinander! (54, 2)

Het eerste hoofdstuk van Deuterojesaja, waarin God zich aan de volkeren wil open
baren en Zion hem over het aardoppervlak als de trouwe en zorgzame herder met 
zijn kudde terug ziet keren, bevat tevens de meest volledige beeldspraak, waarin 
het op-elkaar-betrokkenzijn van God, de mens, het hemelgewelf en het aardopper
vlak, in één visie wordt samengevat:

Der über der Scheibe der Erde sitzt,
— wie Heuschrecken sind da ihre Sassen!
der wie Flockentuch ausspannt die Himmel,
— wie als Zelt zum Siedeln spreitet er sie! (40,22)

In deze beeldspraak zijn “Sitzen”, “Sassen” en “Siedeln” alle drie varianten van 
hetzelfde woord, dat zowel de betekenis van zitten als van wonen, in de zin van 
ergens gevestigd-zijn, ergens verblijven, heeft. God, die de breedte van het aardland 
en de hoogte tussen de aarde en de hemel ‘vult’ (verg. Jes. 6, 3 “Füllung alles 
Erdreichs”), verblijft op het aardvlak, zoals ook de mensen — als sprinkhanen zo 
klein — daar verblijven. Boven zich heeft God de hemelen uitgespannen aft een 
tent, om het aardland zowel voor zichzelf als voor de mensen to t verblijfplaats te 
maken. Wie nu (v. 26) vanaf de aarde naar boven ziet, komt to t het besef, dat God
— eveneens vanaf de aarde — aan het uitspansel de sterren heeft geplaatst en dat 
hij het ook is, die het verband van de hemelse machten beheert en beheerst.

De na Deuterojesaja in het boek Jesaja bijeengebrachte, merendeels uit nog 
later tijd daterende en kwalitatief zeer ongelijke geschriften (Jes. 56-66), brengen 
ons vanuit een profetische in een onmiskenbaar na-profetische tijd. De hemel, die 
zich als ruimtesfeer onder het uitspansel vanaf de eerste Genesisverhalen op (of 
onmiddellijk boven) de aarde en hoe dan ook nabij had bevonden, wordt nu (57,
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15) de plaats waar God woont ‘in hoogte en heiligheid’, — zij het dat hij zich te
vens, ondanks de gegeven distantie, bij de lijdenden en zwakkeren bevindt.

Na deze tussenfase, die aan het begin van een nieuw tijdperk ten aanzien van 
religieuze werkelijkheidsverhoudingen nog van een rechtmatig tasten getuigt, 
schijnt God zich boven het uitspansel in een afgezonderde sfeer van heiligheid 
teruggetrokken en de aarde als prijsgegeven gebied achtergelaten te hebben.30 Hij i 
wordt nu opgeroepen, om vanuit zijn hoge woonplaats naar beneden te zien, het 
hemelgewelf onder zich open te scheuren en neer te dalen, teneinde zijn presentie 
nog eenmaal op aarde voelbaar te maken:

Blicke vom Himmel, 
sieh her
vom Söller deiner Heiligkeit,
O zerrissest du den Himmel, 
zögest hernieder... (63, 15 en 19)

Nu het aardse bestaan uitzichtloos en de mens op aarde machteloos schijnt te wor
den, kan het antwoord niet anders luiden, dan dat God de bestaande schepping 
opgeeft, een streep zet onder het verleden en met een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde de samenhang tussen ‘boven’ en ‘onder’ herstelt:

Denn, wohlan, ich schaffe 
den Himmel neu, 
die Erde neu,
nicht gedacht wird mehr des Frühern... (65, 17)

In tegenstelling to t deze na-profetische teksten, had de verkondiging van Deutero- 
jesaja nog nergens God van de mens en van de aarde gei'soleerd. Zelfs de zich ver
bergende God trekt zich niet in een verre hemel terug en het “harren” is een rich
tingbepaling in duisternis, die de mens op aarde met de verborgene verbindt. Het 
is dan ook op aarde, dat de aangekondigde openbaring Gods optreden zichtbaar 
zal maken: God komt als schaapherder met zijn kudde uit de ballingschap terug 
(40, 9-11) en als hij het koningschap weer op zich neemt, aanschouwen de in Zion 
achtergeblevenen “Aug in Aug” hoe de stichting van het Koninkrijk met Gods 
terugkeer naar Zion begint (52, 7-10).

Het is veelzeggend, dat het voorlaatste hoofdstuk met uiterst persoonlijke beel
den ingaat op Gods verhouding to t het tijdelijk verlaten, maar nu als “Weib der 
Jugendliebe” (54, 6) in vreugde weer aanvaarde land. Het slothoofdstuk (55) be
treft dan zowel Israël als de mens en de mensheid als geheel en ofschoon de tekst 
hier, in de abstractie, vergelijkenderwijs van ‘hoogte’ spreekt (“Hoch der Himmel 
über der Erde, /so hoch/ meine Wege über euren Wegen...” , v. 9; zie ook v. 10), 
getuigt het gehele uitzicht op het Godsrijk van aardse verhoudingen en van hori- 
zontaliteit.
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De werkelijkheidservaring had ons ook in de Genesisverhalen reeds geleerd, dat 
concrete openbaring plaatsvindt als ontmoeting in de wereld, op ooghoogte en in 
het horizontale vlak, Abraham hoort de stem als komende “vom Himmel her” , 
maar hij ziet Gods verschijning bij het uitzien over het land dat vóór hem ligt. Ja- 
kob droomt dat God uit de hemel is neergedaald, maar de hemel bevindt zich “op 
aarde”, nabij, en de confrontatie van aangezicht to t aangezicht komt op het aard- 
vlak tot stand, in de worsteling met ‘een man’ en de ontmoeting met zijn broer 
Ezau. Evenzo functioneert de vlakte bij de Sinai steeds opnieuw als een “raakvlak 
tussen ‘onder’ en ‘boven’ ”, maar heeft de concrete, éénmalige openbaring niet van 
bovenaf en niet in de vlakte plaatsgevonden, maar vóór de bergwand, bij frontali- 
teit en horizontaliteit. Ontmoeting is richtingbepaling in de actualiteit van de situ
atie; het is in en dóór de situatie, dat God to t de mens spreekt en op de situatie 
toe, dat de mens antwoord geeft.

De karakteristiek van het religieuze ligt dus wat de realiteit betreft daarin, dat 
het tussen God en de mens horizontaal de situatie is, die spreekt en antwoord ver
wacht: antwoord (van de enkeling, of van een gemeenschap) op de zaak die als 
vraag, als opgave, als taak of gebod steeds weer éénmalig uit de realiteit en de 
actualiteit naar voren treedt. Hengstenberg spreekt reeds bij zijn eerste omschrij
ving van “Sachlichkeit” (p. 4) over de “ Unwiederholbarkeit des Menschen in der 
unwiederholbaren Situation”. Situatiegebondenheid en persoonsgebondenheid im
pliceren éénmaligheid en met betrekking to t de ‘wereld’, de ‘zaak’, is wat ‘goed’ is 
tegelijk situationeel èn persoonlijk bepaald. “Sachlichkeit” moet inderdaad het 
“Fundament für die gesamte Ethik” zijn (p. 15), maar als het goede een ethisch 
karakter draagt en het ethische zowel zaak-betrokkenheid als persoonlijke inzet 
vraagt, komt daarmee tevens vast te staan, dat de ‘wereld’ weliswaar een persoon 
kan zijn, maar in de eigen persoon voor de mens geen primaire doelstelling ligt. 
Persoonsvorming komt slechts bij onopzettelijkheid to t stand en is, voor wie in 
“Sachlichkeit” zichzelf vergeet, een toegift, die ‘er bij’ kan komen.31
Het vooropstellen van verticaliteit, dat de aardse werkelijkheid ontkracht en God 
to t het heilige ‘boven’ reduceert, benadrukt uiteraard dat de mensen niet wezen
lijk verschillend zijn en de één niet boven de ander staat. Verticalisering heeft niet
temin tussen ‘boven’ en ‘onder’ van oudsher de priester geplaatst. In tegenstelling 
to t de Godsknecht, die nadrukkelijk aan de velen gelijk en mèt de velen in het ver
borgene blijft, is de priester de mens, die openlijk en zichtbaar boven de velen is 
gesteld en, ook als hij zich tussen hen bevindt, principieel ‘boven’ hen staat. Open- 
baringsontvanger is de priester dan ook niet: het eenmalige, situatiebepaalde en 
persoonsgebondene spreekt hem niet aan en zijn primaire betrokkenheid bindt 
hem naar boven en onder, verticaal. Zijn positie is een bestendige, regulerende en 
gereguleerde, maar zonder het profane tevens gereduceerde, niet geheel volwaar- 
dig-menselijke positie, waarbij ten opzichte van de gewone mens zijn wereld een 
‘hogere’ moge zijn, maar dan toch de gereduceerde, niet meer vol-werkelijke we
reld blijft van zijn eigen veilige heiligdom en zijn eigen feilloos sluitende systeem.

Aan de gehoorzaamheid jegens gesteld gezag, aan het nakomen van verplichtin
94



gen en aan het inachtnemen van regels en voorschriften ontleent het goede in pries
terlijke zin een onmiddellijke en algemene, niet persoons- of situatie-gebonden gel
digheid. Dienovereenkomstig is het ‘goede’ hier ethisch neutraal en ligt de doel
stelling niet in de wereld, maar in de eigen persoon van de mens, — in de kwaliteit 
van het eigen zijn en het eigen bestaan (of voortbestaan). Op grond van deze niet 
in de wereld, maar in de eigen persoon van de mens gelegen doelstelling, blijft de 
priester bewust op zichzelf gericht. Zoals het heilige in priesterlijke zin — wij heb
ben het bij de R.K.Kerk (hoofdst. 9) in de gestalte van Jezus als de van bovenaf 
gezondene, bij het Jodendom (hoofdst. 8) in de Tora als het van bovenaf gegevene 
leren kennen — de richting niet openhoudt, maar op één punt fixeert, is de pries
ter, die zèlf het heilige is of het heilige heeft, primair geconcentreerd op de eigen 
persoon. Bij alle verticaliteit wordt het profane echter to t prijsgegeven gebied; het 
is de werkelijkheidsra/wcftV, die het profane van het heilige scheidt.

De werkelijkheidsreductie voert bij het priesterlijke to t duidelijke beperkingen. 
Tegenover de bij het religieuze voorop te stellen eisen van persoonlijke volwassen
heid en spontane echtheid in nooit geheel vergelijkbare, eenmalige situaties, staat 
bij het priesterlijke een concentratie op de herhaling, de regelmaat en de conti- 
nuiteit. In plaats van richting te wijzen bij vrije beslissing in onvoorziene werke
lijkheidssituaties, heeft het priesterlijke de neiging om de levenswerkelijkheid te 
reduceren tot codificeerbare ‘gevallen’ en altijd geldende, catalogiseerbare regels, 
gebruiken en voorschriften. Door deze werkelijkheidsreductie is het priesterlijke 
bij voorbaat behoudend, in letterlijke zin conservatief. Het is gegrond in het heb
ben van zekerheid en heilig bezit en van vaste maatstaven inzake goed en kwaad. 
Zowel ‘goed’ als ‘kwaad’ staan hier in het teken van gehoorzaamheid aan gevestigd 
gezag en houden beide in eerste instantie verband met het navolgen van voor altijd 
gegeven voorschriften of het voldoen aan voor ieder gelijke verplichtingen. Voor 
het overige blijft het ‘goede’ to t een omschreven programma van ‘goede daden’ be
perkt en is de realiteit van het kwaad to t een overzichtelijk gebied van evenzeer 
rubriceerbare ‘zonden’ teruggebracht. Ook als het priesterlijke de zonde bestrijdt 
en in positieve zin tot een officiele deugdzaamheid leidt, heeft het van werkelijk 
goed en kwaad in ethische en religieuze zin geen weet ; op de volle levenswerkelijk
heid van de mens heeft het eigenlijk geen greep en geen zicht.
In verhouding tot God hebben wij de als ‘normaal’ te kwalificeren menselijke be- 
staanssituatie gekarakteriseerd gevonden door horizontaliteit. De als ‘zeer moeilijk’ 
of extreem problematisch ervarene wordt daarentegen gekenmerkt door een verti- 
calisering, die in bijzondere mate aan het priesterlijke eigen blijkt te zijn. Met be
trekking tot de mens doet het priesterlijke hiermee de vraag rijzen, of het ten op
zichte van het religieuze niet een eigen uitgangspunt en een eigen doelstelling bezit 
de vraag of het religieuze, met zijn toewending, richtingbepaling en horizontaliteit 
niet met name op de geestessfeer, het priesterlijke daarentegen, zowel met zijn 
verticalisering, materialisering en concretisering als met zijn verplichting, regelmaat 
en ordening, niet méér op de vitaal-psychische ondergrond van de mens afgestemd 
zou zijn. De tegenstelling tussen het religieuze en het priesterlijke zou dan enerzijd:
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terug te voeren zijn op een verschillende waardering van de menselijke bestaans- 
situatie, anderzijds echter in niet mindere mate op een tegengesteldheid in het 
menselijke zèlf, — een oer-verschillendheid van de geestessfeer en de vitaal-psychi- 
sche grond, die eveneens verticaal als tegenstelling tussen ‘onder’ en ‘boven’ wordt 
beleefd en ook bij de verregaande éénwording altijd nog iets van een ‘sprong’ doet 
zien. Hengstenberg wijst in dit verband op een “Hiatus zwischen dem Sosein des 
Geistes und dem des chthonischen Momentes, zwischen der Wirklichkeit des Geis- 
tes und der des physischen oder psychischen chthonischen Grundes” (p. 240) en 
hij concludeert terecht, dat de geest de vitale voedingsbodem niet kan ontkennen 
of ontkrachten.

Wanneer Hengstenberg echter (zie zijn slotpassage, p. 381) voor een komende 
tijd als opgave in het uitzicht stelt, om, “die Sachlichkeit zu bewahren in allen 
Bereichen des Seins”, zou het reëel kunnen zijn, dat werkelijkheidsreductie niet 
meer in aanmerking komt, maar rijst toch de vraag, of zijn verwachting de mens 
niet in zijn feitelijke gegevenheden overschat. Concentratie op de geestessfeer is 
noch in religieuze, noch in enige andere zin ooit in staat geweest, om ordening op 
te leggen en bij de velen de vitale chaos van traagheid en blinde impulsen, aandrif
ten, behoeften en begeerten op langere termijn meester te blijven. Als onder-ver- 
plichting-stellen van vitale gegevenheden moet steeds opnieuw voorwerk worden 
verricht, vóórdat wij over “Sachlichkeit” spreken en inderdaad “Sachlichkeit” ver
wachten kunnen. Dit dag-in-dag-uit in trouwe dienst te verrichten voor-werk heeft 
van oudsher tot de taak van het priesterlijke behoord.

Naarmate de verwachting ten aanzien van ‘de mens' te hoog wordt gesteld, wor
den de velen — de mensen, zoals zij in al hun beperktheid en ontoereikendheid ge
geven en om te beginnen te aanvaarden zijn — bij voorbaat overschat. Het priester
lijke wordt dan echter te laag gewaardeerd en voor de priester als persoon is in 
elk geval toe te voegen dat wij hem, door hem niet aan zijn eigen vooronderstel
lingen en aan die van de velen te toetsen, maar hem vanuit de gezichtspunten van 
het religieuze naar de maatstaven van de enkeling te beoordelen, noodzakelijker
wijze onrecht hebben gedaan.

De gezichtshoek van het religieuze noopt hoe dan ook to t bescheidenheid en 
to t de erkenning dat de priester, ondanks alles wat als tekort tegen hem aan te 
voeren moge zijn, óók de trouwe dienaar blijft, die zonder aanzien des persoons 
klaar staat voor wie zijn diensten nodig heeft en die bij alle gebeuren in de mense
lijke samenleving (voor zover het althans binnen zijn gezichtskring valt) er steeds 
weer ‘iets van maakt’.

Wat het Jodendom betreft is overigens met zeer veel meer gewicht in het geding 
te brengen, dat het niet alleen religieuze, maar met name óók priesterlijke elemen
ten zijn geweest, die het volk door alle eeuwen van verstrooiing en door alle be
proevingen heen instand- en bijeengehouden hebben. Tegenover de weerstand, die 
heden ten dage niet slechts binnen het Jodendom, maar alom in de grote godsdien
sten juist door het priesterlijke opgeroepen wordt, is dan bij de traditie-getrouwen
— maar geenszins bij de getrouwen alléén! — op de vrees te wijzen, dat het loslaten 
van de priesterlijke elementen of aspecten óók aan de wezenlijk religieuze alle
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werkelijkheidskarakter zal ontnemen en deze hoe dan ook naar de velen toe onover- 
draagbaar zal maken; de vrees bovendien, dat het stuk formele en inhoudelijke 
identiteit, dat zowel voor het zelfbesef van mens en gemeenschap als voor het 
oog van de buitenwereld juist in het priesterlijke van oudsher aanschouwelijk werd, 
door dit loslaten onherroepelijk verloren zal gaan. Uiteindelijk gaat het hierbij om 
het element van verplichting, dat zich in en vanuit het priesterlijke juist ook ten 
aanzien de formele aspecten en de niet-ethische geboden, regels en voorschriften 
doet gelden en naar de velen toe een grondslag voor de vormgeving en een garantie 
voor de continuiteit verschaft, die bij de religieuze leiding op zichzelf ontbreekt.

Het gebed, dat ongeacht alle inhoudelijke onderscheiding tussen boet-, smeek- 
en dankgebeden, in essentie niet anders is dan richtingbepaling en als zodanig in 
religieuze zin uitsluitend vragen van eenwording en presentie aan de orde stelt, 
komt door de priesterlijke benaderingswijze in eerste instantie onder het criterium 
van verplichting te staan. Daarbij behoudt de overweging, dat het van oudsher 
vastgestelde, tijd- en traditiegebonden gebed voor het eenmalig-spontane alle ruim
te open laat, een goed stuk overtuigingskracht; het prijsgeven van het aspect van 
verplichting belooft weliswaar de enkele mens een ongekende vrijheid, maar ont
neemt hem — zie reeds de in hoofdstuk 7c besproken, aan het religieuze inherente 
tragiek! — zowel de samenhang in ruimte en tijd, als het elementaire vormbesef, 
dat bij de spontane vorm- en richtingbepaling niet minder onmisbaar is, dan bij de 
traditioneel voorgeschrevene.

De kritiek op het traditioneel-voorgeschreven gebed krijgt ogenschijnlijk een 
bijzondere grond van rechtmatigheid, als de inhoudelijke strekking voor de door
snee gelovige niet meer te volgen is en nog slechts een ‘loze vorm’ overgebleven 
zou zijn. Toch is ook vanuit deze gezichtshoek in aanmerking te nemen, dat de 
inhoud slechts aankleding is, die een tijd- en plaatsgebonden karakter draagt en 
reeds de vertaling van een gebed de identiteit van de biddende teniet kan doen: in 
het Jodendom is het alléén het hebreeuwse gebed, dat de mens voor willekeur be
hoedt en hem met de gemeente en met de generaties van het volk verbonden 
houdt. Persoonlijke inhoud speelt slechts een rol bij het spontane, eenmalige (en 
als zodanig algemeen-menselijke) gebed; het traditiegebondene is veelal vormbe- 
paald en het intreden in geëigende vorm draagt er reeds op zichzelf toe bij, dat de 
mens to t richting komt.

De gebedsdienst in de moskee is wellicht de enige geïnstitutionaliseerde vorm van 
richtingbepaling, waarbij de priesterlijkheid, zonder hoe dan ook ‘in de weg’ te 
staan, uitsluitend bijdraagt to t verplichting en continuiteit. De moskee, waarin de 
achterwand de richting bepaalt en de verzamelde aanwezigen schouder aan schou
der en rij na rij voor deze achterwand komen te staan, kent als zodanig geen heilig 
object. De vormgeving is religieus en in eerste instantie zou alleen de verplichting
— dé plicht om op gezette tijden bijeen te komen voor het gezamenlijke gebed — 
als ‘priesterlijk’ aan te merken kunnen zijn.

Duidelijk is dat gebedenboeken ontbreken en de gebedstekst uiterst eenvoudig
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is. Daar is echter tegenover te stellen, dat de gebedsvorm niet to t een woord-dienst 
beperkt blijft. De biddende staat rechtop, hij buigt en hij knielt, hij bukt zich voor
over, met het voorhoofd to t op de grond en staat weer overeind, — alles in de rich
ting op Mekka toe en bij tussenpozen ritmisch herhaald. Het gebed in de moskee 
vraagt niet in de eerste plaats de inzet van de geest, maar die van het gehele lijfe
lijke en vitaal-psychische bestaan. Voor zover het religieuze met name de geestes
sfeer, het priesterlijke daarentegen primair de lichamelijke en vitaal-psychische 
componenten van het menselijk bestaan beoogt, geeft de gebedsdienst in de mos
kee ons hiermee een vorm van priesterlijkheid te zien, die nauwelijks als zodanig 
kenbaar wordt maar, ondergeschikt aan het religieuze, optimaal functioneert.

In het Jodendom zijn de gebaren minder nadrukkelijk, maar komt de eenheid 
met de lichamelijke en vitaal-psychische sfeer to t uitdrukking in het ritmische, 
soms extatische bewegen tijdens het uitspreken van het gebed en — met name bij 
de chassidim — in de bij het gebed aansluitende dans. Bij dit al werken de plicht 
en de regelmaat reeds structurerend en disciplinerend op de vitaal-psychische be
staansgrond van de mens en blijft het element van verplichting voor het priester
lijke het meest essentieel. Van hieruit is voor het Jodendom op te merken, dat wat 
betreft de verhouding tussen het religieuze en het priesterlijke, de verhouding tus
sen richtingbepaling en verplichting, een religieuze reform niet to t de synagoge be
perkt kan blijven. Een waarlijk religieuze vernieuwing zou in de eerste plaats be
trekking moeten hebben op de priesterlijke, in religieuze zin echter onwerkelijke 
positie van de Tora en op een herziening van de verhouding tussen de Tora als 
boek-van-richtingbepaling ten aanzien van het goede (de ‘onderwijzing’ of ‘leer’), 
en de Tora als boek-van-verplichting (‘de wet’), met name waar het de niet-ethische 
geboden en de uit deze afgeleide niet-ethische gebruiken betreft.

Tegenover het reeds in de Tora zelf naar voren komende en sindsdien door de 
traditie bekrachtigde geloof aan de goddelijke oorsprong van de wet (zie hoofdst. 
4c), is in dit verband bij Buber op de opvatting te wijzen, dat openbaring op zich
zelf nooit wetgeving kan zijn: “ich glaube nicht, dass Offenbarung je Gesetzge- 
bung ist; und in der Tatsache, dass aus ihr immer Gesetzgebung wird, sehe ich die 
Tatsache des menschlichen Widerspruchs, die Tatsache des Menschen” . Buber be
sluit de betreffende uiteenzetting32 met de conclusie, dat de wet niet universeel, 
maar uitsluitend persoonlijk verplichtend kan zijn.- “da Gott mir kein Gesetzgeber, 
sondern nur der Mensch ein Gesetznehmer ist, gilt mir das Gesetz nicht universal, 
sondern personal, namlich nur das von ihm, was ich als zu mir gesagt anerkennen 
muss”. Het is duidelijk dat alleen de priesterlijke visie — om de verplichting abso
luut te stellen — God als wetgever kan zien en Buber’s personalisering geen rela
tivering beoogt ten opzichte van het verplichtingskarakter van ‘de wet’, maar 
tegenover de priesterlijke visie radicaal de religieuze stelt.

Desondanks blijft het een vraag, of naar de velen toe het priesterlijke in al zijn 
facetten als tegengesteld aan het religieuze op te geven en uit te bannen is. Het 
blijft een vraag, of van de openbaring aan de Sinai een zo duurzame werking uit
gegaan zou zijn, als deze niet óók in priesterlijke zin te ervaren was geweest; als 
de openbaring, althans in de terugblik, niet óók als wetgeving op te vatten en over
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te dragen kon zijn en óók de eerste institutionalisering niet reeds aan de Sinai be
gon.

Binnen het kader van de institutionalisering hebben wij de priester, bij de bewa
king van continuïteit, regelmaat en plichtsbetrachting, aangetroffen als de trouwe 
dienaar in de uitoefening van een onontbeerlijk beheer. Zowel het materialiseren 
en representeren van het heilige in een object of in een persoon, als de fundering 
van de verplichting in goddelijk gebod, verleenden de priester een in religieuze zin 
fictief, maar in practische zin tot dusver bijzonder effectief gezag. Ook wanneer 
thans de concretisering van het heilige zonder meer afgewezen moet worden, zoals 
deze reeds in de Tien Geboden radicaal afgewezen werd, zou de institutionalisering 
naar de velen toe toch onmisbaar kunnen zijn voor het constitueren en instand
houden van gemeenschappelijke identiteit. Daarbij blijft vooralsnog de kern van 
de vraag, of het priesterlijke legitiem — religieus legitiem! — aanspraak kan maken 
op gezag, als ook het element van institutionele verplichting niet meer gefundeerd 
kan worden in een absolute geldigheid van openbaring of ‘wet’. Hoe dit echter zij,
— wij moesten er dan wel van uit kunnen gaan, dat in het mensenbestaan inderdaad 
niet slechts het religieuze, maar óók het priesterlijke in de zin van institutionali
sering kan bijdragen to t dat positieve “Richtungeinschlagen... im Sinne der Sach
lichkeit”, dat de mens verhindert om zonder meer het “Unsachliche” te doen en 
door Hengstenberg de “Vorentscheidung”, de voorbeslissing wordt genoemd.

De gebedsdienst in de moskee is ons to t voorbeeld geweest voor een geïnstitu
tionaliseerde vorm van richtingbepaling, waarbij geen enkele concretisering in de 
weg kon staan en het priesterlijke uitsluitend bijdroeg to t verplichting en continui- 
teit. Ook de synagoge zal als instituut deel moeten blijven van een bredere institu
tionalisering, die in eerste instantie een priesterlijk karakter draagt.

Met betrekking to t de tijdsordening is in dit verband aan de sabbath te denken, 
die bij uitstek als fundament van de institutionalisering en als dag van de synagoge 
kan gelden. Deze wekelijkse dag van gezamenlijke richtingbepaling, die de eenheid 
van de gemeenschap bevestigt en het werken van de mens tegen de achtergrond 
van Gods scheppingswerk plaatst, bezit — zoals ook uit het opnemen van het sab- 
bathgebod in de Tien Geboden reeds blijkt — ten opzichte van de jaarlijks terugke
rende feest- en gedenkdagen een volstrekt vanzelfsprekende prioriteit.

Ruimtelijk gezien rijst voor de synagoge als gebouw niettemin de vraag, of in 
het kader van een algehele versobering en intensivering van de dienst, de achter
wand (weer) vrij te maken en de Tora-berging naar de zijkant over te brengen zou 
zijn, hetgeen als uiterlijke vormgeving niet slechts ten aanzien van de Tora als 
boek-van-richtingbepaling aan een nieuwe werkelijkheidsrelatie, maar ook in de 
gebedsdienst als dienst-van-richtingbepaling aan de eenvoudige directheid ten goede 
zou komen.

Ook bij de meest radicale vernieuwing van de dienst zou echter het formele 
Tora-lezen in de synagoge vanuit de boven aangeduide gezichtshoek ondersteund 
en aangevuld moeten worden in informele bijbelkringen, die — evenals een moge
lijk in de dienst in te lassen prediking — tevens de verbinding to t stand zou kun
nen brengen met de situatie van het moment en de hierin actuele aspecten van
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goed en kwaad. Het gezamenlijke bijbel-lezen en bijbel-bestuderen in uitsluitend 
voor dit doel bijeengeroepen, informele bijbelkringen, vooronderstelt uiteraard 
een grond van vertrouwen, die de dwang van voor-waar-moeten-houden ontkracht. 
Overigens zouden deze bijbelkringen de enige vorm van religieuze samenkomst 
kunnen zijn, die óók toegankelijk en aanvaardbaar is voor diegenen, die zich van 
alle gebedsdienst verre houden, ja, zelfs voor diegenen, voor wie het helemaal een 
open vraag is, of zij eigenlijk ‘geloven’ of niet!33

Het spreekt vanzelf, dat echt religieus getuigenis geenszins to t de bijbel beperkt 
gebleven is. Voor de enkeling is in dit verband ook te denken aan de religieuze 
kunst. Met betrekking to t de kunst is echter wel in aanmerking te nemen, dat het
geen dóórgaans als ‘religieuze kunst’ wordt aangeduid, merendeels priesterlijke of 
kerkelijke kunst pleegt te zijn en de waarlijk religieuze kunst altijd en overal u it
zondering gebleven is.

Aandacht voor de confrontatie met waarlijk religieus getuigenis en het bijeen
komen in waarlijk religieuze samenkomsten mag ons niet uit het oog doen verlie
zen, dat — althans in religieuze zin — noch het een, noch het ander doel in zichzelf 
mag zijn. Zowel het gebed als het religieuze getuigenis kunnen ons helpen om tot 
richting en to t presentie te komen en hierin to t op zekere hoogte bestendigheid te 
verwerven, maar beide zijn op zichzelf niet meer dan voorbereiding en verwijzen 
ons naar de wereld terug. In de wereld draagt bestendigheid-in-de-gerichtheid het 
karakter van de positieve voorbeslissing-, de voorbeslissing ten goede, die ons tot 
presentie doet komen en de ander in zijn waarde laat; die bij alle wisseling van 
relaties to t mensen en dingen steeds opnieuw het goede doet zien en het kwade 
slechts signaleert, voor zover het concreet gekend en bestreden moet worden.

De voorbeslissing is een vormbepaling, die naar richting en frontaliteit tendeert. 
Welke inhoud tenslotte aan de concrete stellingname ten grondslag moge liggen — 
richting is vorm, zodat de tijd- en plaatsgebonden inhoudelijkheid bij de realiteit 
van de gerichtheid verbleekt en de vorm het karakter van beslissing doet ontstaan, 
zoals vorm ook het wezenskenmerk uitmaakt van echte religiositeit.

Hetgeen wij als het religieuze aanduiden is, zoals gezegd, onze menselijke be
trokkenheid op het heilige. Mozes wordt echter vanaf de Sinai, Jesaja vanuit de 
tempel de wereld ingestuurd; de betrokkenheid op het heilige is een betrokken
heid, die ons niet van de wereld af, maar in de wereld tot het profane leidt, om 
juist hiervan — ten goede — in onze gerichtheid op te nemen. Presentie in de ge
richtheid helpt zowel ons als de ander, om to t bestemming te komen en het pro
fane met het heilige to t eenheid te brengen.

b. Het heilige en de mens
De prioriteit van vorm en richting brengt ons ten aanzien van het religieuze to t 
de paradox, dat niet de vorm, maar de inhoud ‘aankleding’ is, waarbij — in tegen
stelling to t het ‘geloven’, dat op vertrouwen berust — alle ‘geloven dat...’ to t de 
aankleding behoort. Het is deze aankleding, die een situatie- en persoonsgebonden
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karakter draagt en die ook verklaart, waarom aan de inhoudelijke verschillen tus
sen de godsdiensten slechts een relatieve betekenis toe te kennen is en de wezen
lijke afgrenzing van het religieuze een verloop vertoont, dat de gangbare scheids- 
en verbindingslijnen doorkruist.34

De tegenstelling tussen het religieuze en het priesterlijke gaat daarentegen, on
geacht alle plaatselijke en tijdelijke verschillen in de inhoudelijke aankleding, altijd 
en overal op een verschil in vormprincipe terug.

Bij de onderscheiding van de vormbeginselen zijn wij voor het religieuze uitge
gaan van de frontaliteit en de horizontaliteit. De situationele bepaaldheid bleek 
samen te hangen met de actualisering van hetgeen op ooghoogte vóór de mens ligt 
en het afgestemd-zijn op de menselijke maat bleek zelfs bij de Sinai-situatie een 
fundamenteel gegeven te zijn. Door de gewoon-menselijke verhoudingen niettemin 
te boven te gaan heeft deze situatie anderzijds een aspect van geweldigheid behou
den, dat op het ontzagwekkende wijst; een aspect van bovenmenselijkheid, dat in 
de directe ervaring geenszins ontbreekt, maar met name in de terugblik to t uit
drukking komt. Het tot Abraham teruggaande, maar ook uit het visioen van de 
oudsten op de Sinai nog naar voren komende besef van het ontzagwekkende, is 
in deze studie geen zelfstandig thema geworden. Het duidt niettemin op een oer- 
aspect van het heilige, dat ondanks alle werkelijkheidsreductie óók aan het pries
terlijke ten grondslag zou kunnen liggen en to t op zekere hoogte aan het religieuze 
en het priesterlijke gemeen zou kunnen zijn.

Het ontzagwekkende is het eerste oergegeven bij het ontstaan van verticaliteit. 
De mens, die vanuit de gronden van zijn gebondenheid het heilige oneindig ver 
‘boven’ localiseert, maar ‘onder’, in zijn nabijheid, het licht niet missen wil, ervaart 
het neerdalen van het heilige als de voorwaarde voor zijn aardse bestaan. De ge
storvene stijgt daarentegen naar de hemel omhoog, waar (zie Hengstenberg “Der 
Leib...” in hoofdst. 10) de gelouterde mens Gods nabijheid ondergaat in de stra
ling van het pure licht en de van bovenaf neerdalende ‘actieve’ betrokkenheid aan
sluit op de ‘passieve’ van de van onderaf herrezen mens.

Bij horizontaliteit speelt ‘de hemel’ nauwelijks een rol; het ontzagwekkende van 
het heilige ligt niet boven de mens in de oneindige verhevenheid, maar in de pre
sentie en actualiteit van hetgeen hij onmiddellijk vóór zich vindt. Zowel van God 
uit als vanuit de mens is het gericht-zijn situatiebepaald en het is het aansluiten 
van richting op richting, dat zowel in het leven als bij de dood het menselijk be
staan to t zijn vervulling brengt.

Wij hebben — natuurlijk niet in historische zin, maar naar de idee — vanaf de 
Sinai de wegen uiteen zien gaan. Bij de onderscheiding van het religieuze en het 
priesterlijke heeft in het religieuze onze hoofdopgave gelegen en hiermee zijn wij 
inderdaad to t een afronding gekomen. Vanuit de religieuze gezichtshoek was ech
ter aan het priesterlijke niet ten volle recht te doen. De institutionalisering, die als 
‘kerkelijk’ en in een algemene zin als priesterlijk aan te duiden is, viel namelijk 
buiten het thema van dit onderzoek en was slechts terloops aan de orde te stellen. 
Toch zou de institutionele zijde van het priesterlijke in principe onmisbaar kun
nen zijn en is het ook deze met name, die niet op bestemming wijst, maar vóór
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alles plichtsvervulling eist en zijn uitgangspunt niet neemt in de mogelijkheden 
van ‘de mens’, maar in de gegevenheid van hoe mensen nu eenmaal zijn.

De problematiek van het priesterlijke in engere zin, de representatie van het hei
lige in een persoon of de fixatie in een nabij object, is daarentegen in den brede 
geanalyseerd en aan voorbeelden toegelicht. Dit priesterlijke blijft de vraag oproe
pen, in hoeverre het de richtingbepaling althans tijdelijk to t stand brengen en be
vorderen kan; uiteindelijk staat het het religieuze in de weg. Wanneer dus, aan het 
einde van een studie over de menselijke betrokkenheid op het heilige, ook het hei
lige zèlf nog eenmaal ter sprake komt, evenals de betrokkenheid van het heilige 
op het bestaan van de mens, dan is daarbij voorop te stellen, dat het niet om het 
heilige van de priesterlijke visie kan gaan. Het gereduceerde heilige, dat hier op de 
voorgrond staat (in een ‘ik-het’-verhouding een absoluut of laatste ‘het’), moge in 
de ervaring oorspronkelijk te dreigend overgekomen zijn, — naar de velen toe is 
het als blikpunt te concreet, te aanschouwelijk en te nabij en zelfs in de abstractie 
zal het te vriendelijk en te vertrouwd, te zeer op de menselijke behoeften afge
stemd zijn. Het is dit uit menselijke beperktheid voortgekomen, overeenkomstig 
de inperking van de priesterlijke wereld hoe dan ook te kleine en te zeer vermen
selijkte Gods-beeld, dat weliswaar bezit en zekerheid garandeert, maar evenals de 
verticaliteit de richtingbepaling tenietdoet of blokkeert.

Binnen de sfeer van de bijbel is de richtingbepaling, die to t uitdrukking komt in 
frontaliteit en in de Tien Geboden met de ethische verplichting wordt samengevat, 
althans in beginsel gewaarborgd door het verbod, om het heilige te binden aan een 
zichtbaar en hanteerbaar object en het gefixeerd te houden op één nabijliggend 
punt. Hierbij heeft de onderscheiding van de objectloze richting ons ook het heili
ge als richting doen kennen en de ervaring van een ‘laatste werkelijkheid’, die niet
temin van het heilige als persoon, als ‘God’ doet getuigen, laat de aansluitende 
richtingbepaling to t uitdrukking komen in het aanspreken met het directe ‘Gij’. 
De ‘ik-gij-betrokkenheid’ brengt in het richtingloze ‘ik-het’ of ‘ik-hij’ de richting 
to t stand: als ‘ik’ in het ‘ik-gij’ stelt de mens zich als persoon present en als ‘gij’ 
ervaart hij de presentie van persoon tot persoon.35 Naar God toe is presentie-in- 
gerichtheid de essentie van hetgeen de mens hem biedt en bij alle openbaring is 
presentie-in-richting de primaire realiteit. Absolute richting roept door de presen
tie niet alleen menselijke presentie op, maar sluit bovendien aan bij het tot-richting- 
komen, de gerichtheid van de mens. Het is dit aansluiten van presentie op presen
tie en van richting op richting, dat de éénheid-van-richting in het uitzicht stelt en 
het menselijk bestaan — al is het maar voor een enkel moment — aan vervulling 
en verlossing deel doet hebben.
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N A W O O R D

Bij de onderscheiding van het religieuze en het priesterlijke zijn behalve het Joden
dom ook het Christendom en de Islam ter sprake gekomen; de ‘dochterreligies’, 
die zich beide tot wereldgodsdiensten hebben uitgebreid, terwijl het Jodendom 
zelf, waarvan zij zich naar hun oorsprong nooit geheel hebben gedistantieerd36, 
exclusief aan het joodse volk gebonden bleef en hoogstens een fak tor  van wereld
historische betekenis werd.

In dit historisch perspectief heb ik mij afgevraagd, welke van de beide grote 
godsdiensten het Jodendom het meest nabijgebleven is. Voor de gangbare westerse 
opvatting zal het min of meer vanzelfsprekend zijn dat het Christendom, dat im
mers uit het optreden van een jood onder joden voortgekomen is en to t op heden 
tesamen met het ‘nieuwe testament’ ook het ‘oude’ onverkort gehandhaafd heeft, 
niet van het Jodendom los te denken is en ondanks alle controverse met het Joden
dom ook de meeste verwantschap vertoont. De onderscheiding tussen het religieuze 
en het priesterlijke doet niettemin de vraag rijzen, of in het Christendom het over
wicht van het priesterlijke toch niet als essentieel moet gelden en ondanks alle ook 
in de Koran to t uitdrukking komende verpriesterlijking de Islam, met zijn directe 
en ondubbelzinnige gerichtheid op de éne God en zijn meest elementaire dienst- 
van-richtingbepaling in de moskee, in feite niet méér heeft vastgehouden van de 
onmiddellijk-religieuze werkelijkheidsbetrokkenheid, die het Jodendom — onge
acht de ook hierin te signaleren verpriesterlijking — reeds vanaf Abraham heeft ge
kend.

De gedachte, dat het Christendom zich met name in de richting van het pries
terlijke, de Islam daarentegen primair in die van het religieuze ontwikkeld heeft, 
wordt in elk geval door de bouwkunst op overtuigende wijze ondersteund. De 
kunst is in deze studie buiten beschouwing gebleven en de gebieden van bouw
kunst, die hier oorspronkelijk een aanvullend stuk documentatie hadden zullen 
leveren, zijn intussen in zelfstandige publikaties afzonderlijk aan de orde gekomen. 
In dit verband is in de eerste plaats te verwijzen naar mijn boek “K.P.C. de Bazel — 
bouwkunst tussen oost en west”, dat in het bijzonder bij de kathedraal een op ver
ticaliteit teruggaand priesterlijk of kerkelijk bouwprincipe, bij de moskee daaren
tegen een op toewending en horizontaliteit berustende, wezenlijk religieuze bouw
vorm beschrijft. De kunstvorm van de ottomaanse moskee bleek bij dit al van een 
zodanig universele betekenis te zijn, dat ik mij gedrongen voelde om de behande
ling van dit gebied van religieuze bouwkunst onder de titel “De moskee als kunst
werk en als huis van gebed” uit te werken to t een opzichzelfstaande monografie.37

Het is tenslotte in het bijzonder de frontaliteit van de moskee geweest, die mij 
het Sinai-gebergte heeft leren ‘zien’. Dankzij de ervaringen met de moskee en een 
hierbij opnieuw door de bouwkunst verhelderde blik, heb ik de Sinai-situatie als 
een frontaalsituatie herkend en leidde mij het ontdekken van deze frontaliteit ook 
in het bijbelverhaal to t dieper inzicht in het werkelijkheidsgehalte van de tekst.
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Het volstrekt onvergelijkelijke ‘gewicht’ van de bijbelse verkondiging vindt zijn 
grond in geschiedservaringen uit de profetische tijd, die bij Abraham begint en 
met Deuterojesaja ten einde loopt. Alle latere verbijzondering van Jodendom, 
Christendom en Islam grijpt op deze werkelijkheidservaring terug.
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NOT EN

1. Zie hierom trent het Nawoord.
2. De bijbelvertaling van Buber en Rosenzweig, "Die Schrift”, is overeenkomstig de vierdeling van de he

breeuwse bijbel verschenen in de volgende vier delen:
I Die fünf Bücher der Weisung,

II Künder, Bücher der Geschichte,
III Künder, Bücher der Kündung,
IV Die Schriftwerke.

T ot dusver Verlag Jakob Hegner; thans Lam bert Schneider Verlag, Heidelberg.
3. Het grammaticaal wellicht juistere “auf die Erde gestellt” (v. 12) heb ik duidelijkheidshalve in het citaat 

vervangen door het eenvoudige “stand” . Zowel hier als in v. 13 en 18 gaat het om hetzelfde werkwoord en 
hetzelfde ‘staan’!

4 . “N icht das in der Wüste unvorstellbare, dessen Zusammensetzung uns beschrieben wird, aber das Führer- 
zelt (“das Zelt” von Exodus 33 , 7  ff.)” , aldus Buber in “Der Glaube der Propheten” , Werke II, p. 287.

De hoofdstukken Exodus 25-31 (“Das Zelt der Begegnung: das Urbild” ) en 35-40 (idem, “der Bau” ) 
zullen in hun to taliteit n iet als verslag van historische werkelijkheid kunnen gelden. D it behoeft natuurlijk 
n iet u it te sluiten, dat bepaalde deel passages op historische feitelijkheid terug kunnen gaan en deze hoofd
stukken als verkondiging elementen bevatten, die in het bijbelse geheel niet gemist konden worden.

5. Zie in Buber’s “Moses” (Werke II) de uiteenzetting in hoofdstuk 17 “Der Stier und die Lade” .
6. In aansluiting aan de vraag, “was eigentlich m it dem Sich-sehen-lassen JHWH’s gemeint ist”, duidt Buber 

op datgene “was die V ertreter Israels auf der Höhe des Sinai zu sehen bekom m en” : “ Sie sind wohl vor Mor- 
gengrauen durch zahen niederhangenden W olkendunst gewandert, und in ebendem Augenblick, dass sie das 
Ziel betreten, zerreisst, wie es m ir selber einmal widerfuhr, das dicke Gewölk und vergeht, bis auf ein noch 
verharrendes, aber schon durchglanztes Wolkengebild; genug, die saphime Nahe überwaltigt die altgeworde- 
nen Delta-Hirten...” en hij voegt hier aan toe: “die Netzhaut ihrer Augen fangt nichts anderes auf, als was 
auch die unsre aufzufangen vermag; sie aber sehen den O ffenbarer”. Zie Buber’s “Moses”, in het hoofdstuk 
“Der Bundesschluss” ; Werke II. (Het is van belang om er reeds thans op te wijzen, d a t Buber in het genoemde 
boek de historiciteit van de Sinai als de plaats van de openbaring overeenkomstig de traditie aanvaardt en hij 
de hypothesen, die deze ontkennen o f in twijfel trekken, m et nadruk bestrijdt.)

7. De tekst zegt het hier niet, m aar als oer-gebedshouding vinden wij in de bijbel, behalve het zich eerbiedig 
neerbuigen o f neerwerpen (bijv. Genesis 22, 5; Exodus 20, 5 en 24, 1), m et name ook het staan m et de han
den naar God toe uitgebreid, d.w.z. breed-frontaal naar hem toegewend. Zo zegt Mozes tegen Pharao (Exo
dus 9, 29) “sowie ich aus der Stadt schreite, will ich meine Hande breiten zu IHM” en nog bij Esra horen wij 
(9 ,5 ) , hoe hij zijn handen naar God toe uitbreidde (“und breitete meine Hande IHM meinem G otte zu” ).

8. De woorden “ich trug euch auf Adlerflügeln” van Exodus 19, 4 worden pas ten volle begrijpelijk vanuit 
de volledige, op directe natuurwaarnem ing gegronde beeldspraak van Deuteronom ium  32, 11:

Wie ein Adler erweckt seinen Horst, 
über seinen Nestlingen schwingt, 
seine Flügel spreitet, eins aufnim mt, 
es auf seinen Fittich tragt...

De adelaar heeft u it het volkerennest één jong genomen, da t hij als eerste vliegen leert. Eén volk w ordt door 
God uitverkoren om voorop te gaan — opdat de andere zullen volgen!

9. De frontaalwerking van het a.h.w. van buitenaf naar binnen toe sculpturaal gesneden blok kan in de 
bouw kunst gelden als één van de m eest wezenlijke karakteristica van religieuze vormgeving. Zie mijn beschrij
vingen in het boek “De moskee als kunstwerk en als huis van gebed ”, W assenaar 1977.
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10. Het klooster is sinds kort ook een toeristisch m iddelpunt geworden. Ten behoeve van deze nieuwe be
stemming zijn in de omgeving reeds tal van voorzieningen getroffen en het is de vraag, o f de oorspronkelijke 
ongereptheid van d it gebied nog enigermate intact zal blijven.
11. Tegenover het boek “Sinai” van Heinz Skrobucha (Oxford University Press 1966), waarin de schrijver 
tracht aan te tonen, dat Mozes in het geheel niet aan de Sinai geweest zou zijn en overigens in hoofdzaak de 
geschiedenis van het klooster beschrijft, is toch wel op Buber’s boek “Moses” te wijzen, d a t in h e t hoofdstuk 
“Der Bundesschluss” de door Skrobucha aangevoerde hypothesen bestrijdt en de Sinai-situatie als feitelijk 
gegeven aanvaardt.

De historiciteit van de Sinai als plaats van openbaring wordt thans door het gezichtspunt van de fronta- 
liteit op verrassende wijze ondersteund (zie voor de wetenschappelijke achtergronden van deze bijdrage m et 
name het nawoord en bijlage 2, m et de hierbij vermelde o f geciteerde werken). Minstens zo belangrijk als 
welke historische feitelijkheid is uiteraard de feitelijkheid van de op werkelijkheidsvisie gegronde, eeuwenoude 
traditie, en het is in elk geval de traditie ten aanzien van de geografische plaatsbepaling, die vanuit de gezichts
hoek van de frontaliteit bevestigd wordt!

Voor de christelijke visie w ordt deze traditie op zeer schone wijze en vanuit moderne gezichtspunten 
toegelicht in het boekje “ Sinai heu te” van M. Basilea Schlink (Evangelische Marienschwestemschaft, Darm- 
stadt-Eberstadt 1966). Het is weliswaar duidelijk, dat de schrijfster van dit — overigens m et kleurenfoto’s fraai 
ge illustreerde — boekje de situatie nauwelijks ‘ziet’, m aar d it neem t n iet weg, dat zij deze intens beleeft en op 
haar wijze uiterst aanschouwelijk beschrijft.

Met betrekking to t de historiciteit van de Sinai-situatie geeft de schrijfster een overzicht van de verschil
lende opvattingen. Zij besluit als volgt (p. 94): “Diese Ansicht, dass das Sinai-Massiv m it dem Dschebel Mussa 
der Gottesberg ist, erhielt eine starke Bestatigung durch den Pilgerbericht der südfranzösischen Nonne Aethe- 
ria, der 1884 erst gefunden wurde. Aetheria war schon im Jahr 385 auf dem Mose-Berg und berichtet: ‘Der 
höchste von allen ist der Berg in der Mitte, der im besonderen Sinai genannt wird, auf den die Herrlichkeit 
Gottes herabstieg — und trotzdem  kann man ihn n icht sehen, bis man zu seinem Fuss gekommen ist’. Diese 
Beobachtung trifft die örtlichen Gegebenheiten des Dschebel Mussa ausgezeichnet, wie sie andererseits die 
Möglichkeit der Serbal als Gottesberg ausschliesst” . (Het citaat steunt overigens n iet slechts de juistheid van 
de plaatsbepaling, m aar bevestigt tevens, dat de priesterlijke zienswijze van oudsher vooropgestaan heeft).
12. Bij de uitgeverscombinatie Kösel Verlag, M ünchen, en Lambert Schneider Verlag, Heidelberg, zijn de 
verzamelde werken verschenen in de volgende drie delen: Werke I: Schriften zur Philosophie; Werke II: 
Schriften zur Bibel; Werke III: Schriften zum Chassidismus.
13. Joseph Melzer Verlag, Köln 1963.
14. Volledigheidshalve is hierbij aan te tekenen, dat weliswaar het boek ah geheel in “Der Jude und sein 
Judentum ” ontbreekt, m aar de inleiding en 6 van de 16 hoofdstukken in ander verband in deze bundel op
genomen zijn. De geciteerde teksten zijn hier te vinden p. 324-327 en 441.
15. Zie hoofdst. 11 over het centrale Godswoord van Jesaja 40, 31: “Die SEIN harren tauschen K raft ein” .
16. Zie in  de door Paul A rthur Schilpp en Maurice Friedman uitgegeven verzamelbundel “Martin Buber” 
(Stuttgart 1963) bij het “A ntw ort” van Buber zelf, p. 620-621.
17. Zie mijn boek “De moskee als kunstwerk en als huis van gebed” (Wassenaar 1977).
18. Zie hoofdstuk 7a en het hierin reeds op enkele punten  geciteerde boek van Buber: “Israël und Palas- 
tina” .

Bij de uitwerking van Buber’s “ Ehe” -beeldspraak (“die im Namen Zion zentrierende heilige Ehe eines 
‘heiligen’ Volkes m it einem ‘heiligen’ Land”) zou de richtingbepaling-bij-distantie aan de verloving, de nabije 
concreetheid aan het huwelijk zelf doen denken, waarbij in he t huwelijk het element van verwachting n iet ont
breekt, m aar wel een nieuwe, veel meer complexe betekenis krijgt.
19. Diagonaalsgewijze opstelling is bijv. aan te treffen in de synagoge van de kibboets En-Hanetsiv.
20. Geciteerd in “Humor und Weisheit Johannes’ des G uten” van Henri Fesquet; duitse uitgave Heinrich 
Scheffler Verlag, Frankfurt a.M. 1965. Bij dezelfde uitgever verscheen in 1963 de eveneens anecdotische bun
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del “Ein Papst lach t” van K urt Klinger; beide bundels leggen de nadruk op de spontane uitingen van Johan- 
nes XXIII, die bij zijn optreden naar buiten toe algemeen een zo grote indruk hebben gemaakt.
21. “Joannes XXIII, Geestelijk Dagboek” , Tielt/Den Haag 1965.
22. Zie Curtis Bill Pepper: “An artist and the Pope” (London 1969), p. 225. — De bijzondere menselijk
heid van Paus Johannes XXIII kom t in d it boek wellicht nog sterker en overtuigender to t uitdrukking, dan 
in de bovengenoemde anecdotische bundels.
23. Pepper: “ An Artist and the Pope”, p. 229; verg. “ Humor und Weisheit...” , p. 124 en 137. De woorden 
hebben uiteraard betrekking op het in het Geestelijk Dagboek t/o  p. 433 afgebeelde kruisbeeld aan de wand 
tegenover zijn bed.
24. Tevens is hier te denken aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10, 25-37), waarin 
Jezus de priester onverschillig voor menselijk leed voorbij laat gaan.
25. Bijdrage van Ernst Simon in het verzamelwerk “Martin Buber”, S tuttgart 1963, p. 502-503.
26. Zie het verzamelwerk “Martin Buber” , p. 620.
27. Stuttgart, 19571.
28. Het is uiteraard de exclusiviteit van deze tweedeling, die de vraag opgeroepen heeft, in hoeverre Buber 
het “Es” onrecht zou doen en het “D u” overbelast.
29. In onze samenleving gaat het uitsluitend om de positieve gezichtspunten en in positieve zin zijn Heng- 
stenberg’s uiteenzettingen ongetwijfeld verhelderend. De suggestie, dat ook de “ Unsachlichkeit” richtingbe
paling impliceert en op een beslissing terug zou gaan, zodat in de verhouding van “Sachlichkeit" to t  “ Un
sachlichkeit” een zekere ‘symmetrie’ zou bestaan, m oet echter aanleiding zijn to t fundamentele kritiek. 
"Unsachlichkeit” kom t immers juist door beslissingloosheid to t s tand ; door het niet to t  eenheid en niet to t  
richtingbepaling komen van de menselijke persoon. Beslissing in negatieve zin betekent in feite een verhar
ding, die norm aliter uitzondering zal blijven.
30. S trikt genomen schijnt het woord ‘hemel’ (eigenlijk meervoud, ‘hemelen’) in de eerste plaats op het u it
spansel zelf (zie reeds het “Gewölb” van Gen. 1, 6-8) te duiden en van daaruit op de ruimtesfeer, die zich 
tussen het aardoppervlak en het uitspansel bevindt. Pas na Deuterojesaja, dus na de babylonische balling
schap, is de hemel het boven het uitspansel gelegen, afgezonderde gebied geworden; de ver boven het aard
oppervlak gelegen, hoge verblijfplaats van God, die ook pas nu, in deze nieuwe, verticale verhoudingen, de 
'vader', ‘onze vader’ wordt (Jes. 63, 16 en 64, 7; verg. Mal. 1, 6 en 2, 10). Dienovereenkomstig is ook de ge
dachte, d a t de zielen van overledenen ‘in de hemel’ zouden komen, als laat te beschouwen en behoort alle 
verdere theologie op d it pun t to t de ont-werkelijking van een na-bijbelse (d.w.z. na-oudtestamentische)tijd. — 
Zie inmiddels mijn boek “Hemel op aarde” , Wassenaar 1977.
31. Bij Hengstenberg is in dit verband o.m . nog te  wijzen op de volgende passages u it zijn “ Philisophische 
A nthropologie":
“Wenn Ich und Du in Wort und A ntwort zueinander hinstehen, können sie das nur, wenn von etwas die 
Rede ist, wenn es sich ‘um etwas d reh t’, was nicht identisch ist m it Ich und Du, sondern eine Sache darstellt, 
der beide sachlich (oder unsachlich) A ntw ort geben. Im Gesprach (im weitesten Sinne genommen) ist immer 
ein Drittes gegenwartig, an dem sich gründend eben dieses Gesprach entzündet, auf dem es als auf einem Fun
dam ent gründet” . (p. 103).
“Gemeinschaft beginnt dort, wo der eine durch die Person des anderen den wesentlichen Zugang zur Sache 
findet”. (p. 105).
“Die Gemeinschaft wird um so tiefer, je umfassender die Sachbereiche sind und je m ehr Wertwirklichkeit sie 
bergen” , (p. 106).
32. Zie “Martin Buber, Briefwechsel” (Lambert Schneider Verlag, Heidelberg), Band II, de brieven 153 en 
159 aan Franz Rosenzweig.
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33. Voor de geenszins theoretische, maar zéér concreet in onze huidige crisis doorwerkende onderscheiding 
tussen een wijze van geloven, die op vertrouwen is gegrond en een wijze van geloven, die als 'geloven dat...' 
op een voor-waar-houden of als-waar-aanvaarden berust, zie Buber’s “ Zwei Glaubensweisen” (Werk I).

Ten behoeve van een niet-priesterlijke, veeleer bij uitstek religieuze benadering van de bijbeltekst, is 
voorts in de eerste plaats te herinneren aan Buber’s bijbelvertaling en aan zijn “ Schriften zur Bibel” (Werke 
II). Mijn eigen boeken “O ntm oetingen verwachting” (U trecht 1968) en “ Hemel op aarde” (Wassenaar 1977) 
zijn ‘in de school van Buber' u it het lezen in bijbelkringen voortgekomen.
34. Bij contacten tussen de verschillende godsdiensten zijn heden ten dage de interne en onderlinge inhou
delijke verschillen nauwelijks van belang. In feite gaat het thans primair om de mate waarin zij elk op zijn 
wijze en niettem in allen gelijkelijk in de huidige crisis betrokken zijn en hun vertegenwoordigers al dan niet 
in staat blijken te zijn, om hierin gemeenschappelijk en persoonlijk to t een passende inzet te komen.

Als het niet om de actualiteit bij contacten tussen de godsdiensten, m aar om godsdiensthistorische be
schrijvingen gaat, blijken ‘de godsdiensten’ eveneens slechts secundaire categorieën en als zodanig ‘aankleding’ 
te zijn. “ ‘The religions’ should be dropped as secondary categories. Retaining the term as part of description 
wherever they appear (more frequently in the m odern period), and not imposing them  where they do not, 
would be a step toward religio-historical understanding” (aldus Robert D. Baird in zijn boek “Category 
Formation and the History o f Religions” , Den Haag 1971, p. 142).
35. In een van zijn m eest bekendgeworden, maar toch duidelijk vroege werken, het u it 1922 daterende 
“ Ich und D u" (Werk I, zie de geciteerde passages in hoofdstuk 7b), spreekt Buber in d it verband over “das 
ewige D u” ; een onpreciese formulering, die hij later niet o f nauwelijks heeft vastgehouden.
36. Uitvoeriger hierom trent in het uitermate boeiende en verhelderende werk van Jochanan Bloch “Das 
anstössige Volk” , Heidelberg 1964, p. 25 e.v.
37. Inzake de kathedraal bevat bijlage 1 enkele passages u it het boek “K.P.C. de Bazel — bouwkunst tussen 
oost en w est” ; bijlage 2 b iedt o.m . een samenvatting over de moskee, die is ontleend aan “De moskee als 
kunstwerk en als huis van gebed” . De beide boeken verschenen bij Mirananda te Wassenaar in 1977.

Overeenkomstig de in de inleiding aangegeven afgrenzing van de fenomenologische werkelijkheidsbenade
ring ten opzichte van de filosofische en de theologische, heb ik mij in de inleidingen van de hier genoemde 
bouwkunstboeken gedistantieerd van de gangbare kunsthistorische benadering.

Bij de in de bijlagen geciteerde passages is dan ook in aanmerking te nemen, dat mijn beschrijvingen niet 
zijn voortgekomen u it gangbare kunsthistorische theorieën, maar u it de directe eigen aanschouwing en bele
ving van konkreet bestaande gegevenheden. De theorie van G ottfried Semper over de “Grundsatz der Auto- 
rita t” (G. Semper, Der Stil, 1860, 1863, deel I (Prolegomena), p. XXXVII - XLII, laatstelijk nog gereleveerd 
in: P. Singelenberg, H.P. Berlage, Idea and Style, U trecht 1972, p. 87-88) is mij overigens bekend; ik refereer 
er thans niet naar, om dat h e t grootste deel der door mij besproken feiten vóór het ontstaan van deze theorie 
liggen.
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BIJLAGEN
1. Bijlage inzake het priesterlijke
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1. BI J LAGE I NZ AKE  HET P R I E S T E R L I J K E

S A M E N V A T T I N G ,  K E N M E R K E N  EN U I T G A N G S P U N T  V A N H ET  P R I E S T E R  
L I J K E ;  BO UW PLA N EN BO UWVORM IN EEN  P R I E S T E R L I J K - K E R K E L I J K  
P R O J E C T

De bijlage over het priesterlijke begint met beknopt gehouden samenvattingen, die 
thans niet nogmaals worden toegelicht. De lezer bevindt zich voortdurend op ‘be
kend terrein’ en wordt in de herinnering punt voor punt op de tekst terugverwe
zen. Het overzicht als zodanig bedoelt echter tot een laatste verheldering toch nog 
bij te dragen.
1. Samenvatting van het priesterlijke
I. Het concretiseren van het ontzagwekkende

door
het op-aarde-nabijbrengen 
van
hoge hemelse heiligheid 
als
hanteerbare presentie 
in
edele materie en heilig bezit.

II. Het representeren van het ontzagwekkende
als
onaantastbaar heilig gezag
biJde legalisering 
van
het plaatsvervangende priesterlijke gezag.

III. Institutionalisering van het gezag
via
ritueel en sacrament;
afdekking van menselijk behept-zijn met smet 
tegenover
het onberekenbaar-bedreigende van de heilige presentie.

IV. Institutionalisering van de gehoorzaamheid
jegens 
heilig gezag;
verplichting op wet, traditie en ander heilig bezit, 
in
herhaling en regelmaat.
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V. Institutionalisering van zonde en genade 
met
reiniging als doelstelling 
en
uiteindelijke zekerheid van verkregen vergeving.

2. Kenmerken van het priesterlijke
a. Verticaliteit:

het overbruggen van distantie; 
het aan- of toereiken van heilig bezit.

b. Werkelijkheidsreductie:
afperking van het heilige en van het te heiligen gebied; 
prijsgeven van het onafzienbare en ongrijpbare profane.

c. Situatie-loosheid:
herhaling en regelmaat, continuiteit; 
geldt altijd en overal.

d. Sluitend systeem:
algemeen toepasbaar en overdraagbaar; 
zekerheid van bezit; ethisch neutraal.

3. Uitgangspunt, vergelijking en rechtvaardiging
e. Beperkte menselijke mogelijkheden en ontoereikende gegevenheden

als primaire gezichtshoek; —
het priesterlijke sluit niemand bij voorbaat uit.

Het hierboven als laatste ‘kenmerk’ genoteerde uitgangspunt kan thans aanleiding 
zijn, om in een beknopt schema enkele gegevens aangaande het priesterlijke bijeen 
te voegen. Ter vergelijking met de priesterlijke werkelijkheidsvisie is dan een over
eenkomstig schema op te stellen van de religieuze werkelijkheidsverhouding.

Het priesterlijke schema, dat de beperktheid van de mens tot uitgangspunt 
neemt, confronteert deze mens niet rechtstreeks met het heilige zèlf, maar laat het 
hoge, ontzagwekkende heilige gerepresenteerd worden door een afgeleid priester
lijk gezag. Tussen het menselijk bestaan en de hoge hemelse heiligheid voegt zich 
het op-elkaar-aangewezen-zijn van de priester en de gewone mens als een consis
tent samenhangend systeem, dat feilloos sluit en volstrekte zekerheid garandeert.

De ontoereikendheid van het religieuze treedt hiertegenover in de eerste plaats 
bij de mens aan het licht: de mens wordt in de religieuze visie bij voorbaat over
schat. De religieuze werkelijkheid is echter als loutere presentie-in-toewending niet 
minder dubieus; het ontbreken van zekerheid omtrent verkregen vergeving kan 
slechts bevestigen, dat ook deze presentie in zijn werkelijkheidswaarde voor de 
mens wordt overschat. De enkeling moge in het religieuze voldoening vinden, — 
voor de velen grijpt het ten enenmale te hoog.

Deze bedenkingen vanuit het priesterlijke werkelijkheidsbesef nopen het reli
gieuze tot bescheidenheid. Naar de velen toe heeft het priesterlijke in eerste in-
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stantie gelijk en het is inderdaad het priesterlijke, dat de mens accepteert zoals hij 
is.

Daar is dan wel tegenover te stellen, dat de massieve geslotenheid van het pries
terlijke systeem altijd weer verontrusting wekt en de vraag oproept, in hoeverre 
het verschil tussen het priesterlijke en de afgoderij — tussen het gouden kalf en het 
priesterlijke apparaat — méér dan een gradueel verschil zou zijn en althans het op
zichzelfstaande priesterlijke zich van afgoderij nog wezenlijk onderscheidt. Onder
geschikt aan het religieuze, in dienst van een religieuze opdracht, zou het echter 
ondanks alle bedenkingen naar de velen toe onmisbaar kunnen zijn en vóórwerk 
kunnen leveren, dat ook vanwege het religieuze niet ongedaan mag blijven.
Het samenkomen van de velen in een gemeenschappelijke ‘dienst’ heeft in bepaalde 
gevallen to t een bouwkundige vormgeving geleid, die op zeer wezenlijke wijze of
wel het religieuze, ofwel het priesterlijke to t uitdrukking en bevestiging brengt. 
Voor het religieuze is hierbij met name ‘tussen oost en west’ te denken aan de 
ottomaanse moskee (zie bijlage 2), voor het priesterlijke meer uitsluitend in het 
westen aan de gotische kathedraal. In beide gevallen zal een verwijzing naar de 
‘dienst’ voorop te stellen zijn; de bijlage over het priesterlijke beperkt zich dan 
echter to t een resumé over de kathedraal.

4. Priesterlijk — kerkelijk: bouwplan en bouwvorm

Bij de priesterlijke eredienst heeft de concretisering van het heilige in een heilig 
object doorgaans een ruimte voor de bijeengekomen gelovigen vereist, die al naar 
omstandigheden in de diepte wordt uitgebouwd, maar ten behoeve van de gericht
heid op één centraal punt noodzakelijkerwijze smal moet zijn.

Reeds de antieke tempel met een godenbeeld achterin de binnenruimte was 
vanzelfsprekend lang en smal. Naar analogie van deze tempel en van het bouwplan 
van de antieke stad, vertoont de vroeg-christelijke basiliek aan het einde van een 
hoofdstraat de troonzaal van een heerser en voor het toenmalige beeld van het he
melse Jerusalem was het altaar zijn troon. De halfronde uitbouw achter het altaar 
is bij de kathedraal uitgegroeid to t een zeer diep koorgedeelte en de kruising met 
het dwarsschip wordt dan het midden, waarin het gehele kathedralenproject zijn 
uitgangspunt neemt. De vanuit één of meer brandpunten te begrijpen lengte-bouw 
is bij de kathedraal zodoende gecombineerd met een middelpuntvliedend vorm
principe, dat echter zowel met het karakter van de dienst als met de bouwwijze 
samenhangt.
b
In technisch opzicht werd de kathedraal vaak — en wel sinds Viollet le Duc — 
gezien als een voorbeeld van een rationeel-constructieve bouwwijze,'die van ouds
her een kenmerk is geweest van de westerse architektuur. Dit vooropstellen van
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de constructie heeft op zichzelf reeds to t gevolg, dat de gestalte van een bouwwerk 
niet primair van buitenaf door een omvattende, plastisch-bouwkundige vormvisie 
wordt bepaald, maar zich veeleer overeenkomstig de praktische behoeften en tech
nische mogelijkheden van binnenuit naar buiten toe ontplooit. Scherper dan waar 
ook wordt bovendien aan de kathedraal gedemonstreerd, hoe de gewelfconstructie 
opvang vraagt voor de van boven naar beneden en vanuit het midden buitenwaarts 
werkende zwaartekracht, die als primair gegeven van binnenuit de buitenvorm en 
van bovenaf de plattegrond bepaalt. Dit uit het constructieve bouwen voortvloei
ende en zich van daaruit over de gehele bouwkundigeen plastische vormgeving 
uitbreidende, middelpuntvliedende vormprincipe, is in het westen tenslotte het 
leidende beginsel geworden to t in deze tijd.

Wat de kathedraal betreft houdt dit primair verticaal, van boven naar beneden 
te beleven vormbeginsel, reeds op zichzelf als konsekwentie in, dat de overwelfde 
binnenruimte boog zal zijn en het in het vormbesef van de beneden staande mens 
niet in de eerste plaats om richtingbepaling, maar om het ervaren van de in feite 
onoverbrugbare distantie tussen boven en onder gaat. In de bouwvorm wordt dit 
vanuit een verre hoogte neerdalen to t aan de ooghoogtegrens — de door de kapite
len van de samengestelde zuilen aangegeven bovengrens van het gebied, dat de 
mens van onderaf nog onmiddellijk vóór zich ziet! — tot uitdrukking gebracht 
door de overslanke, in bundels samengebonden schalken, die de gewelfribben naar 
beneden toe voortzetten of verlengen, totdat zij op de van onderaf oprijzende zui
len tenslotte hun draagpunt vinden.

Het middelpuntvliedende, van boven naar beneden en van binnen naar buiten 
te begrijpen vormprincipe, is in de eerste plaats als oorsprong te zien van het alge
meen bij de kathedralenbouw overheersende verticalisme; dan echter tevens als de 
meest eigenlijke drijfkracht, die to t uitbouw, tot afschuining en to t overhoekse 
plaatsing leidt, waarbij de overhoeks geplaatste pijlers bij de kruising als het grote 
voorbeeld en beginpunt kunnen gelden. — De kerkelijke visie blijkt uit te gaan van 
de priester, die zich (zo niet letterlijk, dan toch naar de idee) bij voorbaat binnen 
bevindt en de overhoekse plaatsing van de geweldige hoofdpijlers tekent dienover
eenkomstig een centrale ruimte af, die nu straalsgewijs uitgebreid wordt met hoge 
en zeer diepe uitbouwen.
c
Het middelpuntvliedende vormprincipe is uitdrukking van naturalisme, voor zover 
de vormdrang zich onmiddellijk en ongelimiteerd uitleeft en de vormen, die op 
elke beschouwer rechtstreeks toeschieten, zich steeds weer vanuit een midden in 
alle richtingen ontplooien. Dit middelpuntvliedende, van bovenaf en van binnen
uit te beleven vormprincipe, is echter tevens konsekwentie van de priesterlijke 
werkelijkheidsbenadering. Ten opzichte van de niet-priester, de ‘leek’, is de pries
ter de man die het weet; de man, die in het kader van vaststaande ordeningen ze
kerheid heeft en van zich uit ook steeds weer zekerheid biedt. En dan is het op 
grond van een oerbeleving van oneindige hoogte, dat de priester zich gedreven 
voelt door het verlangen om naderbij te brengen, naderbij te komen of te halen;
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zijn streven is er dan op gericht, om verticaal voor zich en voor anderen de afstand 
to t het heilige teniet te doen en het temidden van de velen op aarde bereikbaar te 
maken. Zijn gebaar wijst echter ook van hemzelf uit horizontaal in alle richtingen 
buitenwaarts, naar de anderen, de velen om hem heen. Een tweede oerbeleving, 
die de oneindige zuiverheid van het heilige betreft, is hem namelijk altijd weer 
aanleiding om in edele, onmateriele materie zèlf voor aller ogen als blikpunt en 
middelpunt op te treden en zèlf het heilige te representeren, uit te stralen en aan 
te reiken. Vanaf de twaalf edelstenen van Aharon (Exodus 28) loopt rechtstreeks 
een lijn naar het visioen van het uit twaalf ‘fundamenten’ van edelsteen oprijzen
de, hemelse Jerusalem (Openbaring van Johannes 21), dat in later tijd de grond
slag geworden is van de gotische kathedraal. Maar juist omdat in deze priesterlijke 
of kerkelijke visie een veredelen van materie vooropstond en de vormidee van 
ondergeschikte betekenis was, bleef de vormgeving in eerste instantie gekoppeld 
aan de vraag van materie of niet-materie en het probleem van het ontstoffelijken 
van het bij aardse scheppingen nu eenmaal onmisbare materiaal. En hoewel zeker 
in aanmerking te nemen is, dat bijv. de glasvensters van de gotische kathedraal 
geenszins uitsluitend veredelde materie bevatten, maar deze materie steeds onmid
dellijk aan de bij uitstek doorwerkte vormgeving van beeldende en ornamentale 
motieven dienstbaar werd gemaakt, moest in de bouwvorm  de gotiek (evenals 
elke andere ‘kerkelijke’ stijl) gericht zijn op het tenietdoen van materie en het 
doorbreken van massiviteit. Zo moest zich het gotische vormstreven keren tegen 
alle volume, tegen alle gesloten wandvlak en tegen alle frontaliteit; mochten de 
wanden slechts ‘vulwanden’ zijn, die geen gesloten muurvlak meer vertoonden, 
maar hoogstens een ontmaterialiseerd traliewerk van steen, en werd de eigenlijke 
afsluiting rondom to t stand gebracht door de ramen van gebrandschilderd glas, 
die evenwel geen naar buiten toe geopende en van buiten het aardse licht 
binnenlatende ‘ramen’ waren, maar ‘wanden van edelsteen’, die zèlf het hemelse 
licht uitstraalden. — Het zijn tenslotte deze lichtgevende en toch naar buiten toe 
volstrekt afsluitende raamwanden, die als van binnenuit te beleven wandvlak 
fungeren en tesamen de van binnenuit te begrijpen, van de wereld afgezonderde 
‘heilige’ binnenruimte deden ontstaan.
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2. BIJLAGE INZAKE DE FRONTALITEIT

DE M O S K E E  A L S  HUIS V A N  G E B E D
EN  DE SIN A I  A L S  P L A A T S  V A N  O P E N B A R IN G

De achterwand, in de ottomaanse moskee, de westelijke tempelmuur in Jerusalem 
en de frontaalwand aan de Sinai; richtingbepaling door frontaliteit.
In deze bijlage inzake het religieuze gaat het om een opmerkelijke analogie tus
sen de bouwkundige situatie in de moskee, de ‘toevals’-situatie aan de westelijke 
muur en de natuur-situatie aan de Sinai; ‘religieuze’ situaties, die geheel onafhan
kelijk van elkaar to t stand gekomen zijn, maar juist daardoor voor ons thema een 
bijzondere overtuigingskracht bezitten. Wij beginnen met een samenvatting inzake 
de moskee.
1
De moskee is een huis waarin gelovigen bijeenkomen voor gezamenlijk gebed. Dit 
huis is kenbaar aan de koepel en de minaret. In de aanblik van verre is de minaret 
de alom zichtbare plaatsbepaler, die het punt van samenkomst markeert en vanaf 
de minaret worden de gelovigen uit de omgeving opgeroepen voor de gezamenlijke 
dienst. De koepel is dan de bouwvorm, die op het omvatten van binnenruimte 
duidt. De ronde koepel overspant echter een vierzijdige onderbouw. Wie de mos
kee binnentreedt, komt in een rechthoekige ruimte te staan, waarvan het grond
vlak met tapijten is belegd en de naar Mekka gekeerde achterwand de gebedsrich
ting bepaalt.

De opstelling in de moskee is zodanig dat, naarmate de mensen binnenstromen, 
rij na rij over de volle breedte wordt gevuld. Vóór de rijen stelt zich — eveneens 
naar de wand gekeerd — een voorganger op en tijdens het gebed staat men, of 
knielt, of buigt, maar bij al deze bewegingen is het de achterwand, die voor allen 
de richting bepaalt.

De enige werkelijk religieuze vormgeving is het vormgeven aan richtingbepaling 
in frontaliteit. Het is deze absolute richtingbepaling, die in beginsel kenmerkend 
is voor elke moskee, maar in feite in zeer wisselende graad van helderheid wordt 
gerealiseerd. Hoezeer echter de mate van realisering van geval to t geval moge ver
schillen, — de frontaliteit, die voor de totstandkoming van een moskee allereerst 
een achterwand vereist, dan in de binnenruimte om breedte vraagt en tenslotte in 
de gehele onderbouw de horizontaliteit accentueert, is een richtingbepaling, die 
uiteindelijk de gehele bouwkundige structuur doortrekt.
2
Grotere en kleinere moskeeën zijn in steden en dorpen overal over het land ver
spreid en reeds de enkele minaret van de eenvoudigste, op een vierkante grond-
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slag opgetrokken moskee, duidt tussen de daken, de koepels en het groen op de 
plaats, waar de mens tot richting komt.

Een van de mooiste voorbeelden uit de bloeitijd van de ottomaanse moskeeën- 
architektuur is de vrij hoog en vlak achter de oude stadsmuur van Istanboel gele
gen, met zijn éne minaret reeds vanverrezichtbaarworder.de moskee van Mihrimah 
(1565). Het in het midden zeer hoog overkoepelde, aan weerszijden niettemin 
laaggehouden en sterk in de breedte uitgebouwde interieur van deze moskee, 
wordt in eerste instantie gekenmerkt door horizontaliteit. Reeds in de vierkante, 
aan weerszijden door twee zuilen afgebakende middenruimte vinden wij een oog- 
hoogtegebied afgegrensd, dat hoe wij ons ook wenden steeds onmiddellijk vóór 
ons ligt.

In het ooghoogtegebied wordt het interieur nog achter de zuilen met een boog- 
diepte verbreed, zodat in totaal een aan weerszijden to t de buitenwanden reikende 
dwarsruimte ontstaat. Wanneer wij vaststellen, dat de ruimte zich in de onder
bouw van de moskee aan weerszijden uitbreidt to t aan de uiterste buitenwanden, 
is aangaande de bouwelementen op te merken, dat vanuit de buitenwand twee 
min of meer denkbeeldige tussenwanden naar voren komen, die naar binnen toe 
in de beide hoofdzuilen hun beëindiging vinden. Deze denkbeeldige tussenwan
den, die de zijruimten in drie korte, als zelfstandige eenheden overkoepelde dwars- 
ruimten onderverdelen, worden voor het oog gemarkeerd door de pilasters in de 
buitenwand, de zuilen aan de binnenzijde en de bogen, die aan de pilasters ont
springen en de zuilen met de pilasters to t een dwars‘wand’ samenbinden.

In interieur van de Mihrimah-moskee is een in de onderbouw relatief ondiepe, 
in de breedte sterk uitgebouwde ruimte, die buitenwaarts bij een subliem en luch
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tig lijnenspel van bogen en profielen, pilasters, zuilen en zuiltjes in dwarsruimten 
wordt onderverdeeld. Slechts de bovenbouw blijft beperkt to t de aanvankelijk zui
ver vierkante, later in de hoeken geleidelijk afgeronde, hoog overkoepelde midden
ruimte, die het oorspronkelijke gegeven was van de ottomaanse moskee.
3
Op zeer veel groter schaal is een overeenkomstige grondvorm to t stand gekomen 
bij de Selimiye-moskee uit 1575 te Edirne. Ook hier een vierkante middenruimte 
met een koepel, die van de voorwand to t aan de achterwand reikt en ook hier de 
laaggehouden driedelige ruimteuitbreiding aan weerszijden, die een in zijn totali
teit, in breedte èn in hoogte, op de achterwand betrokken rechthoeksvorm doet 
ontstaan. Afgezien van het schaalverschil vertonen de plattegronden van de Seli- 
miye- en de Mihrimah-moskee een zó to t in de details reikende verwantschap, dat 
het is alsof deze beide moskeeën volgens hetzelfde grondplan opgebouwd zijn. 
Bij de Selimiye is de indeling van de zijruimten in de plattegrond vrijwel aan die 
van Mihrimah identiek. De denkbeeldige tussenwanden hebben nu plaatsgemaakt
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voor feitelijke, maar voor het overige is door het schaalverschil hoogstens in de 
verhoudingen een zeker onderscheid ontstaan. Bij de Selimiye zijn de zijruimten 
naar verhouding minder diep — en de koepel is naar verhouding minder hoog.

Wie bij de aanblik van de koepel met de hoog oprijzende minarets eerst vanuit 
de verte een voorlopige richtingbepaling ervaart, dan van nabij en op ooghoogte 
een eenvoudige, in hoofdzaak vlakke gevél voor zich ziet en tenslotte via de bin
nenplaats door de hoofdingang naar binnen gaat, komt, als hij is binnengetreden, 
tussen twee zware hoofdpijlers te staan, op de binnengrens van het interieur. Hij 
bevindt zich voor een enorme ruimte overdwars, waarvan de breedte juist boven 
ooghoogte (en in verband met de zeer grote afmetingen vormt het juist boven 
ooghoogte gelegen gebied de zone, die hem primair orienteert!) to t aan de uiter
ste buitenwanden reikt, maar de diepte tot de achterwand naar verhouding be
perkt blijft. In deze ondiepe, maar sterk in de breedte uitgebouwde binnenruimte 
springen aan weerszijden van buitenaf twee door zware pijlers beëindigde wand- 
vlakken naar binnen, die als voor-aankondiging van de achterwand de breedte- 
suggestie nog versterken. Het zijn met name deze to t achter de pijlers van buiten 
naar binnen verlopende tussenwanden, die de binnenkomende mens nog vóórdat 
hij de ruimte betreedt aan weerszijden met wandvlak confronteren en tesamen 
met de achterwand de frontaliteit doen ontstaan, die deze machtige ruimte struc
tureert en beheerst.

4
De enkeling, die in de moskee bewust een standplaats zoekt, gaat om te beginnen 
aan de voorgrens van de binnenruimte staan. De kleine moskee — hier is in het bij
zonder aan die van Mihrimah te denken — stelt hem reeds vanaf de ingang in de 
voorwand onmiddellijk tegenover de achterwand, terwijl hij niettemin vanaf dit 
punt de ruimte nog en de volle breedte en diepte overziet. Bij de Selimiye met zijn 
acht hoofdpijlers, waar de voorgrens tussen de eerste twee pijlers bij de voorwand 
ligt, zijn het de aan weerszijden door hoofdpijlers beëindigde tussenwanden, die 
als voor-aankondiging van de achterwand een zo radicale breedtewerking to t stand 
brengen, dat deze wand niet als ver-af, maar bij voorbaat als concreet-nabij ervaren 
wordt.

Het brede en geheel open grondvlak, dat nergens een bijzonder punt fixeert, 
maar uitsluitend als ‘aardbodem’ functioneert, doet onder de koepel een hoogte- 
distantie ontstaan, die de mens ongemerkt op ‘boven’ betrekt en in de midden
ruimte van het oneindige of ontzagwekkende getuigt. De lage, aan weerszijden in 
de breedte uitgebreide onderbouw met de dwars op de richting naar Mekka verlo
pende achterwand, heeft daarentegen nadrukkelijk de bedoeling om hem als per
soon to t richting en to t frontaliteit en daardoor to t eenheid te brengen. Ook op 
de gelovigen, de velen, oefent hij de werking van structurering en eenmaking uit: 
hij ordent en vormt de menigte, die nu als een gemeenschap van biddenden gestal
te krijgt. Voor het aangezicht van de biddenden is de wand geen afsluiting, maar 
een in het horizontale naar God toe transparante richtingbepaling. Al wat de
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bouwkunst kan bijdragen to t een directe confrontatie van de mens met God vin
den wij op eenvoudige wijze door frontaliteit gerealiseerd.

Het getuigenis van de mens, die zich presentstelt voor de religieuze werkelijk
heid, vindt m et de mens mee door de frontaalsituatie plaats. De frontaalcompo- 
sitie brengt echter tevens op de mens toe  getuigenis van de religieuze werkelijk
heid zèlf. In de frontaalcompositie spiegelt het bouwwerk de absolute Presentie 
voor het aangezicht van de zich presentstellende mens en krijgt het bouwkundige 
kunstwerk de kwaliteiten van waarlijk religieuze kunst.
5
Het is duidelijk, dat de directe religieuze werkelijkheidsbetrokkenheid en de 
richtingbepaling door frontaliteit geenszins aan de Islam gebonden en tot de 
realisering in de moskee beperkt behoeven te zijn. In elk geval is het bekend, dat 
de Islam zeer wezenlijke elementen aan het Jodendom heeft ontleend en aanvan
kelijk zelfs een orientering op Jerusalem aan die op Mekka is voorafgegaan.

In vergelijking met de dienst in de moskee is de dienst in de synagoge meer ge
compliceerd en de synagoge heeft ook geen wezenlijk eigen bouwvorm doen ont
staan; het latere Jodendom heeft echter to t voor kort een frontaalsituatie gekend 
bij de westelijke tempelmuur te Jerusalem.

Langs deze muur leidde to t 1967 een nauwe, slechts vier meter brede straat. In 
deze zéér ondiepe straatruimte tussen de muur en de lage bebouwing aan de 
overkant, kon men de muur' nog schuins van terzijde overzien, maar bevond men 
zich overigens, waar men ook stond, vlak voor de verweerde en op tal van punten 
meer of minder gehavende, uit enorme steenblokken opgebouwde wand. Dit na 
de verwoesting van de tempel aan de westzijde van het tempelplein bewaardgeble- 
ven, meest onmiddellijk op ‘Zion’ orienterende gedeelte van de westelijke buiten
muur, is in later tijd de plaats geworden, waar het Godsverlangen en het Zionsver- 
langen van het joodse volk samenvloeien in één weeklacht om de verlorengegane 
eenheid van God, volk en land en in één bede om herstel.

Zonder dat er sprake is geweest van een bouwkundige vormgeving, was in de 
verborgenheid achter de lage woonbebouwing een unieke frontaalsituatie ont
staan; een ‘religieuze’ situatie, waarbij de gelovigen in de verstilling voor de muur 
hun gebeden spraken en na eeuwen van verstrooiing juist bij dit stuk oude tem
pelmuur wisten één te zijn met de generaties van het volk. De situatie van het 
straatje, met de muur aan de éne en de lage bebouwing aan de andere kant, is als 
het onvergelijkelijke en onvervangbare geheel, dat het in de loop der tijden gewor
den was, niet intact gebleven; het is echter juist deze vroegere, zonder verdere in
tentie ‘als vanzelf’ totstandgekomen bouwsituatie, die een van oudsher bekende 
natuursituatie op kleiner schaal herhaalt en ons vanuit Jerusalem naar de Sinai 
voert.
6
Het eigenlijke, reeds door zeer vroege traditie als de berg van openbaring aangewe
zen Sinai-gebergte, is temidden van andere bergformaties gesitueerd in een rots
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achtig, meest ontoegankelijk woestijngebied. Op zichzelf vormt dit gebergte een 
in hoofdvorm rechthoekig blok, waarvan de smalle zijkant naar een opnieuw door 
bergen omsloten vlakte is gekeerd, maar de voorkant langs een veel smaller dal een 
steil en zeer breed front doet ontstaan, dat men slechts schuins van terzijde eniger
mate overziet.

Bij een nadere beschouwing van de Sinai-situatie is nu in aanmerking te nemen, 
dat dit bergland als geheel een uitgestrekt hoogland vormt, dat a.h.w. sculpturaal 
doorsneden wordt door dalen en sleuven, waarbij niet alleen op de bodem van de 
dalen veelal smallere of bredere zandvlaktes zijn ontstaan, maar ook de toppen 
van de bergen globaal genomen op één hoogte liggen. Vanuit de vlaktes in de da
len tonen de bergen dus bij benadering even hoog en is het ook bij grillige berg
kammen, alsof de vlakte door wanden omgeven wordt. Bij dit al is dan enerzijds 
op te merken, dat naar de vlakte en het dal toe het eigenlijke Sinai-gebergte zich 
onderscheidt als het in zijn hoofdvorm rechthoekige, meest massieve frontaalblok, 
dat de ruimte rondom beheerst en structureert en reeds van zich uit richting be
paalt. Anderzijds, dat dit gebergte vanuit het dal of de vlakte gezien weliswaar 
‘hoog’ te noemen is, maar ook hiervan de hoogte in vergelijking met andere berg
landschappen beperkt blijft en a.h.w. afgestemd is op de maat van de mens. Zelfs 
aan de voet van de eigenlijke Sinai-wand is het, alsof de afstand to t de bovenrand 
voor de menselijke stem nog te beroepen is; direct onder het hemelgewelf, in deze 
als uit de scheppingsdagen daterende oersituatie, is de werking van de bergwand 
de frontaalwerking van een brede horizontaliteit.

7
Dt openbaring aan het volk Israël (Exodus 19), waarvan de impuls to t in onze 
dagen en to t ver buiten het Jodendom heeft doorgewerkt, is voorafgegaan door 
de persoonlijke openbaring aan Mozes bij de brandende doornstruik (Exodus 3). 
Daarbij wordt duidelijk, dat ook de brandende doornstruik zich aan de voet van 
de berg, bevond (de Sinai wordt hier als zodanig nog niet genoemd, maar het, in 
v. 2-4 vijfmaal herhaalde woord senee, doornstruik, kondigt de naam reeds aan); 
dat Mozes zijn kudde reeds destijds in de vlakte tussen de bergen (“achter de 
woestijn” , v. 1) heeft doen weiden en hij reeds destijds, bij het zien van de vlam 
en het horen van Gods stem, zèlf to t aan de “berg Gods” het dal in getrokken is. 
Vóór de bergwand zich present-stellend ontving hij zijn opdracht van de onzicht
baar en ongrijpbaar blijvende, die hier zijn naam j h w h  als de steeds en ook n u  
weer present-zijnde openbaart:

Zo zult gij to t de zonen Israels spreken:
ik  b e n  e r  z e n d t  m i j  t o t  u .  (v . 14b)

Deze eenmalige en fundamentele verklaring-van-presentie werd voorafgegaan door 
een minder nadrukkelijke toezegging, die echter door een situatiegebonden con
cretisering bekrachtigd werd:
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Wel, ik zal er zijn bij u,
en dit hier is het teken, dat ik zelf u zond:
hebt gij het volk uit Egypte geleid,
aan deze berg zult gij God dienstbaar worden, (v. 12)

De woorden “aan deze berg” impliceren, dat Mozes ook nu reeds bij de bergwand 
heeft gestaan en hij de situatie in het dal heeft ervaren en gezien. Het “teken”, dat 
hem hier in het uitzicht wordt gesteld, is de veraanschouwelijking van de openba- 
ringsmogelijkheid in een frontaalsituatie; een situatie, die Mozes reeds op dit mo
ment to t de overtuiging brengt dat de plaats, vanwaar hij nu persoonlijk met een 
opdracht wordt uitgezonden, te zijner tijd de plaats zal zijn, vanwaar het volk als 
geheel met een gezamenlijke opdracht op weg zal gaan. Openbaring is uitzending 
en uitzending heeft opnieuw de betekenis van een richtingbepaling: in de terug
blik op de persoonlijke openbaring en opdrachtverlening beseffen wij, vanuit 
welke werkelijkheidsvisie Mozes het uit Egypte bevrijde volk naar dit gebied-van- 
uitzending heeft geleid.

Vanuit Egypte komende, is Mozes met het volk naar de Sinai gegaan. In zuid
oostelijke richting waren zij tot in het bergland getrokken, to t aan een rondom 
door bergen omsloten hoogvlakte, waar het volk “tegenover de berg” (Exodus 19, 
2), d.w.z. tegenover de smalle zijkant van het eigenlijke Sinai-gebergte, zijn tenten 
opsloeg. Op de dag van de openbaring heeft Mozes het volk echter “uit het kam
pement” (v. 17), langs het gebergte het dal in geleid, waar het schouder aan schou
der en rij na rij voor de bergwand staande, door de éne gerichtheid to t een geheel 
werd gesmeed: één volk, voor de presentie van de éne God.

8
Bij de moskee, waarin de mens voor de achterwand aan het uiterste einde van 
zijn wereld staat, was het met name een verplichting door frontaalvorm, die de 
mens dwingt to t richtingbepaling. Frontaliteit — zowel de bouwkundige, als ook 
de institutionele van de voorgeschreven en regelmatig terugkerende ‘dienst’ — 
noopt tot het richting-kiezen ten opzichte van een werkelijkheid, die men welis
waar nimmer ‘heeft’ als bezit, maar die niettemin als presentie ‘er is’ en waarmee 
de mens, die zich in de situatie voegt, door toewending to t éénheid-van-richting 
geraakt.

Vóór de Westelijke Muur was het daarentegen primair verlangen, dat tot rich
tingbepaling trekt. De toewending van de mens, die van zich uit presentie zoekt, 
wordt bekrachtigd door een verlangen, dat juist aan een elementair niet-hebben 
zijn durende actualiteit ontleent.

Aan de Sinai was het tenslotte de goddelijke presentie zèlf, die door de open
baring zowel trok als dwong. Alle openbaring bevat een oproep to t richtingbepa-
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ling, maar hier was het de concrete gegevenheid van de bergwand, die reeds voor 
Mozes persoonlijk tot het werkelijkheidskarakter van oproep en openbaring bijge
dragen heeft. Toen het echter — boven de enkele persoon uitgaande — de veel
heid van een volk betrof, zijn de situatieve gegevenheden onontbeerlijk geweest 
en voor wie de frontaliteit hiervan inderdaad gezien en ervaren heeft, zijn zij uit 
de werkelijkheid van het openbaringsgebeuren ook niet meer weg te denken.
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BIJLAGE: AFBEELDINGEN



1. a. Sinai: luchtopname van het gebergte m et de vlakte en het dal
1. b. Sinai: voor- en zijaanzicht van het gebergte als 'frontaalblok ’





2. Jerusalem, Oude Stad, detail van een kaart uit de jaren vóór 1948 m et de oude situatie aan 
de Westelijke Muur



3. Jerusalem, Oude Stad, detail van een kaart uit de jaren na 1967 m et de nieuwe situatie 
aan de Westelijke m uur



4. a-b. Jerusalem, Westelijke Muur: de oude situatie en de nieuwe



5 . a. Interieur Mihrimahmosk.ee: deel van de achterwand m et ruimteverbreding (rechterzijde) 
5. b. Interieur Selimiye-moskee: deel van de achterwand m et ruimteverbreding (rechterzijde)





Z U S A MME N F A S S U N G

Das Verhaltnis zwischen dem Religiösen und dem Priesterlichen hat den Menschen 
von jeher vor ein Dilemma gestellt, das in unseren Tagen eine besondere Aktuali- 
ta t besitzt.

Dieses Dilemma findet seinen Grund in der Erfahrung, dass das Religiöse immer 
wieder in Verpriesterlichung steckenzubleiben droht, andererseits das Religiöse 
ohne das Priesterliche nur für eine Elite zuganglich ist und sich auf den Vielen zu 
als unübertragbar erweist.

Die vorliegende Untersuchung “Das Heilige und derMensch” handelt jetzt von 
dem Wesensunterschied zwischen dem Religiösen und dem Priesterlichen und 
versucht von diesem Unterschiede her beide naher zu erhellen.

I. Am  Sinai
In den Begegnungen zwischen Gott und Mensch ist das ‘Antlitz’ — als Aktuali- 
sierung einer durch Zuwendung zustandegekommene Wirklichkeitsbezogenkeit
— der zusammenfassende Ausdruck göttlicher oder menschlicher Gegenwart. 
Das Bild des ‘Antlitzes’ ist jedoch ein visuelles Bild. Es deutet auf ein Sehen und 
Sich-Sehenlassen, das in den Genesisberichten namentlich bei Abraham hervor- 
gehoben wird und in nachdrücklichster Weise zusammenhangt mit Horizontalitat. 
Abraham hört zwar die Stimme als eine, die von oben her zu ihm kommt, aber 
Gott gibt sich ihm zu sehen, wenn er das vor ihm liegende Land übersieht.

Das Buch Exodus bringt uns sodann zum Sinai, Wo — nach dem Bundesschluss
— Moses und die Altesten den Berg besteigen. Dort sehen sie den Gott Israels, 
wenn sie vor dem Blau des Himmels stehen, wie vor einer nahen Wand. Am Fuss 
des Berges hatte Moses jedoch auch mit dem ganzen Volk schor> vor einer Wand 
gestanden. Sie hatten sich auf einer von Bergen umgebene Hochebene ihr Lager 
bereitet und waren am Tage der Offenbarung von dorther in ein Tal hineingezogen, 
wo das Sich-Gegenwartig-Stellen-vor-Gott seinen Ausdruck fand in der Richtung- 
erfassung-in-Zuwendung vor der Bergeswand.

Im Verhaltnis zu Moses ist Aharon von Anfang an eine zwar unentbehrliche, 
aber trotzdem untergeordnete Figur. Aharon hatte zusammen mit Moses und den 
Altesten des Volkes oben auf dem Berg gestanden. Das Blau, das Moses und die 
Altesten als eine Wand, die sie vor sich sahen, erfuhren, wurde jedoch vom Priester 
als ‘oben’ und als unendlicher Höhe erlebt, und als eine Substanz unendlich reiner, 
nicht-materieller Stoff. Das erste priesterliche Urerlebnis bestatigte als vertikale 
Urbewegung das Emporreichen in die Unendlichkeit und das Bestreben, dem 
Heiligen durch Nahungen (‘Opfer’) naherzukommen. Die zweite Urbewegung 
fand ihren Grund in dem Verlangen, das Heilige in edler, unmaterieller Stoff fest- 
zuhalten, in Mittelpunkten zusammenzuziehen und als heiligen Besitz zu reprasen-
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tieren and darzureichen. In Zusammenhang mit heiligem Besitztum ist aber letzten 
Endes auch von der Yerzeihung zu reden, die vom Priesterlichen her dem Menschen 
in bestimmten Fallen als gewiss in Aussicht steht, von deren Erwerbung jedoch 
gerade die Gewissheit beim Religiösen fehlt.

Im Gegensatz zu den beiden priesterlichen Urbewegungen, die bestrebt sind die 
Distanz zum Heiligen zu verkleinern oder zu überbrücken, ist die religiöse die- 
jenige, die ausschliesslich durch Zuwendung Richtung erfasst. Sowohl bei den 
Zehn Geboten, wie in den anschliessenden ‘Gesetzes’-Sammlungen zeigt sich das 
Gute im religiösen Sinne zunachst als Richtungerfassung.

Die Sinai-Offenbarung führt schliesslich zu einer naheren Betrachtung der Sinai- 
Situation in ihrer raumlich-konkreten Gegebenheit. Es zeigt sich dabei, wie Moses 
mit dem Volk von der Ebene her in das Tal hineingezogen ist und wie er sich, zu- 
sammen mit den Vielen, Schulter an Schulter und Reihe nach Reihe vor dieselbe 
Bergeswand hingestellt hat, die vorher auch für ihn persönlich schon Ort von 
Offenbarung und Aussendung war. In Jerusalem liess sich in spaterer Zeit die alte 
Situation an der westlichen Tempelmauer vergleichen mit einer Sinai-Situation im 
Kleinen. Auch hier die objektlose Frontalwand an einem engen, untiefen Innen- 
raum entlang und auch hier ausschliesslich Richtungsbestimmung.

Vor der Mauer wurde inzwischen durch die Erschaffung eines grossraumigen 
Platzes die Raumbeschrankung aufgehoben; die religiöse Situation ist jetzt aber in 
eine priesterliche verwandelt worden und der Ort der Heiligung wurde zum ‘heiligen 
Ort’. Dasselbe war schon langst am Sinai geschehen, wo das Kloster der allgemeine 
Blickfanger wurde, der alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

II. In der Krise
Mit den Werken Martin Bubers erscheint die religiöse Betrachtung in eine neue 
Weltsituation, wobei für das Judentum als Orts- und Zielbestimmung eine Orien- 
tierung auf Zion zu verzeichnen ist und sich der Name ‘Zion’ bezieht auf eine 
heilige Einheit von Gott, Volk und Land. Buber prasentiert seine religiöse Be
trachtung zunachst als ‘Philosophie’; eine auf der Ich-Du-Beziehung aufgebaute 
Philosophie-von-Richtungerfassung, die auch das ethische Gute als Richtung 
prazisiert. In den Werken über den Chassidismus hat er das Religiöse schliesslich 
dem Priesterlichen gegenübergestellt, wobei das Priesterliche fast problemlos die 
Gemeinde vertritt und es sich als die Tragik des Religiösen erweist, dass dieses sich 
immer wieder auf eine geistige und soziale Elite beschrankt.

Der Vergleich von Mekka mit Jerusalem und der Moschee mit der Synagoge 
führt was der Dienst in der Synagoge betrifft zu einer Beschreibung religiöser 
Gestaltung, wenn sich auch bei naherem Zusehen zeigt, dass das Priesterliche in 
der Synagoge nicht fehlt. Im spateren Judentum ist es verbunden mit der Tora als 
Quelle der Autoritat und der Tora-Rolle, als heiliges Objekt; es bezieht sich aber 
kaum auf die menschliche Person. Für den Menschen, der das Heilige reprasen- 
tiert und selber der Trager ist einer heiligen Autoritat, war Aharon jedoch ein für
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allemal die massgebliche Urgestalt. Priesterliche Selbstbetrachtung aus der R.K. 
Kirche ermöglicht uns gegen den Hintergrund dieser Urgestalt einen Überblick 
über die Reichweite des Priesterlichen auf der Höhe seiner Entfaltung.

Das Tagebuch des Papstes Johannes XXIII zeigt uns die Autoritat in der Gestalt 
einer Hierarchie, die von oben her mit Jesus, Maria und dem Papst beginnt und 
sich nach unten via Bischöfe und Priester ausbreitet bis zu den Vielen und den ein- 
fachen Menschen. Diese priesterliche Hierarchie ist nicht nur ein in sich schliessen- 
des, sondern auch ein nach oben geschlossenes System, das der Glaubige, wer 
immer er sei und wo immer er steht, in direktester Weise auf Jesus bezieht. Das 
Tagebuch stellt uns sodann das Leben eines Mannes vor Augen, der schon als 
Jugendlicher eine priesterliche Art der Heiligkeit erstrebt und diesem Ideal gemass 
dank seiner Ausdauer und Selbstdisziplin bis in die höchste Position, die für ihn 
als Mensch erreichbar war, aufsteigen konnte. Trotzdem sind es offensichtlich 
sonstige Qualitaten, die Papst Johannes wirklich ‘gross’ gemacht haben und ist es 
namentlich seine spontane Offenheit auf die Vielen zu und sein beharrliches Aus- 
gerichtetsein auf das Gute, das allenthalben zu Erweckung neur Hoffnung führte.

Hengstenbergs “Philosophische Anthropologie” bringt hinsichtlich des Guten 
und die Richtung eine letzte Verdeutlichung, wobei der Begriff ‘Sachlichkeit’ der 
wichtigste Grundbegriff ist und die ‘Vorentscheidung’ hindeutet auf eine elemen- 
tarste Richtungbestimmung. Die Bedeutung der Vorentscheidung wird schliesslich 
an dem Auftreten Bubers und des Papstes Johannes naher veranschaulicht.

III. Religion als Richtungbestimmung
In biblischer Betrachtung zeigt uns das Verhaltnis Israels zu den Völkern, wie der 
Begriff der ‘Heiligkeit’ die Distanz voraussetzt, welche auch der ‘Sachlichkeit’ zu- 
grunde liegt und wie diese Heiligkeit von der Distanz her mit Richtungerfassung 
zusammenhangt. Die Heilsverkündung des Buches Jesaja deutet dabei auf einen 
Gottesknecht, in dessen Existenz sowohl das Verhaltnis Israels zu den Völkern 
wie das des Einzelnen zu den Vielen eine derartige Klarung erhalt, dass das Bild 
des Knechtes in allen spateren Erfahrungen im Hintergrunde anwesend bleibt.

Das Religiöse, das in der Abstraktion vertikal eine Beziehung nach ‘oben’ vor- 
auszusetzen scheint, zeigt in der Realitat horizontal Situationsgebundenheit. 
Offenbarung ist Richtungbestimmung in der Aktualitat einer Situation und das 
Gute ist zugleich personsgebunden und situationsbestimmt.

Der Priester ist der einzige Mensch, der selber das Heilige reprasentiert und 
prinzipiell ‘oben’ steht. Offenbarungsempfanger ist er jedoch nicht: das Situations- 
bestimmte und Personsgebundene bleibt ihm von vomherein fremd und seine 
primare Bezogenheit bindet ihn nach oben und unten, also vertikal. Die Wirklich- 
keitsreduktion des Priesterlichen, die das Heilige vom Profanen trennt, macht das 
Profane zum preisgegebenen Gebiet. Die Erwagung, dass der Priester auf die 
Vielen zu der treue Diener bleibt, der unterschiedslos bereitsteht für einen jeden 
der seine Dienste braucht, führt jedoch zu der Frage, inwiefern das Priesterliche
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trotz allem einen eigenen Ausgangspunkt und eine rechtmassige eigene Ziel- 
setzung besitze und das Element der Verpflichtung hier der eigenste Beitrag ware.

Eine Besprechung des Gebets führt zu einer Unterscheidung von Inhalt und 
Form, in dem Sinne, dass der Inhalt sich als die orts- und zeitgebundene Aus- 
stattung erweist und die Form als die Richtungsbestimmung, die also das Wesent- 
liche ist. Der Gebetsdienst in der Moschee ist dann vielleicht die einzige institu- 
tionalisierte Weise einer Richtungbestimmung, in der die Priesterlichkeit, ohne 
auch nur irgendwie ‘im Wege’ zu stehen, ausschliesslich beitragt zu Verpflichtung 
und Kontinuitat.

Die Frage nach dem Verhaltnisse zwischen dem Religiösen und dem Priester- 
lichen, ist im Judentum an erster Stelle eine Frage, die sich auf die Tora als ‘Lehre’ 
oder die Tora als ‘Gesetz’ bezieht. Bei alledem ist darauf hinzuweisen, dass weder 
der Gebetsdienst, noch auch die Beschaftigung mit der Bibel oder mit sonstigen 
religiösen Zeugnissen in sichselbst Ziel sein können; sie geiten höchstens als Vor- 
bereitung und verweisen ohne weiteres auf die Welt zurück. In der Welt tragt 
Dauer-im-Gerichtet-sein den Charakter der positiven Vorentscheidung; es handelt 
sich dabei um eine Formbestimmung, die ungeachtet ihres konkreten Inhalts zu 
Richtung und zu Gegenwartigkeit führt. Gegenwart-im-Gerichtetsein hilft sowohl 
uns selber wie unserem Partner unsere Bestimmung zu finden und das Profane mit 
dem Heiligen in Einklang zu bringen.

Das Schlusskapitel kehrt nochmals zur Gegensatz zwischen dem Religiösen und 
dem Priesterlichen zurück und hebt dabei einen Aspekt des Überwaltigenden her- 
vor, das als Uraspekt des Heiligen dem Religiösen und dem Priesterlichen gemein- 
sam sein könnte. Wenn jedoch das Heilige selbst noch einmal zur Sprache kommt, 
kann es nicht handeln um das Heilige der priesterlichen Betrachtungsweise, das 
immerhin zu klein und zu sehr vermenschlicht bleibt. Die Unterscheidung der objekt- 
losen Richtung hat uns auch das Heilige als Richtung gezeigt. Absolute Richtung 
ruft durch die Gegenwart menschliche Gegenwart auf und schliesst auf das Zu- 
Richtung-Geraten des Menschen an. Als ‘Ich’ in einer ‘Ich-Du’-Beziehung stellt der 
Mensch sich gegenwartig als Person und als ‘Du’ erfahrt er die Gegenwart von 
Person zu Person.
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STELLINGEN
1
De restauratie van de Boro Boedoer zou thans aanleiding moeten zijn om het 
dens de bouw toegevoegde, maar inmiddels overbodig geworden buitenste te r 
weg te laten en de oorspronkelijk beoogde frontaliteit ten volle to t werking 
brengen. Ook ten opzichte van sinds eeuwen bestaande feitelijkheid heeft de o> 
spronkelijke conceptie recht op prioriteit.
2
Herorientering op de bijbeltekst kan in onze tijd niet beginnen bij de psalmen 
de profeten; ook binnen de vijf boeken van Mozes blijven de Sinai-openbaring 
het uitgangspunt en het fundament.
3
Mijn boek over de beeldende kunstenaars Mendes da Costa en Jessurun 
Mesquita heeft de wenselijkheid van het totstandkom en van een proefschrift o1 
het werk van de eerstgenoemde duidelijk bevestigd; het heeft echter tevens aan 
toond, dat een bespreking van dit werk aan het aspect van religieuze verkondigi 
niet meer voorbij kan gaan.
(Zie F. de Miranda: Mendes da Costa en Jessurun de Mesquita, Wassenaar 197
4
Een aan de Sinai te bouwen drie-godsdiensten-monument zou het werkelijkhei 
karakter van een ‘religieuze’ situatie miskennen en aan de voet van het geberj 
tevens het einde betekenen van de nog intact gebleven frontaliteit.
5
De islamietisch-'kerkelijke’ uitzondering van de moskee van Bayazid te Istanbi 
en het in deze  moskee geldende verbod om te fotograferen, dienen onvermind< 
van kracht te blijven en ook vanuit ‘religieuze’ gezichtshoek als rechtmatig ger 
pecteerd te worden.
6
De uit 1928 daterende en nog uit ontwerpen van De Bazel voortgekomen syna 
ge te Enschede dient tijdig voor verval behoed te worden.
7
Het is niet zonder betekenis, dat het israelietische profetendom zijn oorsprc 
vond in het zien (I Sam. 9,9). Na-profetisch ‘zien’ kan echter zelfs in hedenda
denkwerk bijdragen to t het openen van perspectief.

Stellingen bij het proefschrift van F. de Miranda 
“Het heilige en de mens” ,
Nijmegen, 29 juni 1979







De verhoud ing tussen het re lig ieuze en het 
p r ieste rli jke  heeft de mens van oudsher voor 
een d ilem m a geplaatst, dat in onze dagen een 
b ijzondere mate van ac tua lite it  bezit.

Dit d i lem m a is gegrond in de ervaring, dat het 
re lig ieuze steeds w eer in verpries terl i jk ing  
d re ig t dood te lopen, anderz ijds het re lig ieuze 
zonder het p r ies te r l i jke  s lechts voor een e lite  
toeganke li jk  en naar de velen toe  onoverdraag- 
baar b l i jk t  te zijn.

‘ Het he ilige en de m ens’ handelt nu over het 
ondersche id  tussen het re lig ieuze en het pr ies
te r l i jke  en tra ch t vanuit deze fundam ente le  on 
de rsche id ing  om tren t beide to t he lderhe id  te 
geraken.
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