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Ter inleiding
De leeswijzer is een verzameling teksten die bij de verschillende inleidingen op de cursusbijeenkomsten van dienst kunnen zijn. De teksten kunt u gebruiken bij de voorbereiding op de lezing. Die van
Chris Fictoor is bovendien het programma van de betreffende bijeenkomst.
Wij hopen dat de leeswijzer zijn ‘werk’ mag doen.
Piet Wouda
(voorzitter Olterterperkring)
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Teksten
29 september 2014

Openingsavond Cursus A en B

PAULUS, in het oog van de storm’
In de muzikale theatervoorstelling ‘Paulus, in het oog van de storm’ presenteren Kees Posthumus en
Juul Beerda Paulus als de apostel van de vrijheid. Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien en
een stem heeft gehoord, zal Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar vrijheid voor ieder mens verkondigen. In een decor van fok- en grootzeilen en op de klanken van een accordeon onderzoekt Paulus de
mogelijkheden en grenzen van deze grootse, bijna niet te vatten vrijheid.
Hij reist. Hij schrijft. Hij preekt. Hij is de grootste reiziger uit zijn tijd. Hij schrijft brieven die wereldberoemd zouden worden. Hij preekt voor Joden en heidenen, met wisselend succes, zijn boodschap
van bevrijding. Hij heet Paulus, zonder hem geen christendom.
Paulus is in de christelijke traditie een veelbesproken, zelfs omstreden figuur. Hij roept sterke gevoelens op. Je loopt met hem weg of je schrijft hem af. Geliefd, om zijn prachtige woorden over de liefde.
Gehaat, om zijn ongemakkelijke woorden over de rol van vrouwen in de gemeente. Een feit is dat
Paulus, met gevaar voor eigen leven, de beweging rond de Joodse Jezus van Nazareth opende voor
de hem bekende wereld. Hij keek ver over de grenzen van zijn eigen traditie heen, zonder die traditie
overboord te gooien.

6 oktober 2014

M
 essias/Messianisme in OT/Jodendom/NT/christendom
en bij Levinas,

Prof. dr. C.J. den Heijer
Messias is afgeleid van een Hebreeuws woord dat over het algemeen met gezalfde wordt weergegeven:
de gezalfde van de Heer. Meestal wordt dit van een koning gezegd, maar ook de hogepriester of een
profeet kan zo genoemd worden.
In de christelijke traditie leeft de gedachte (op grond van het christologisch dogma) dat de verwachting van de Messias van centrale betekenis is voor het OT. Dat is echter absoluut niet het geval. Het
woord Messias komt in het gehele OT slechts ruim dertig maal voor De meeste teksten hebben betrekking op de eerste koning van Israël, de tragische Saul. Als gezalfde van de Heer komt hij in conflict
met zijn Heer. Een gezalfde is blijkbaar niet onaantastbaar. Hij kan zich vergissen en daardoor mislukken.

De dynastie van David
De tweede gezalfde is David – de leider van de guerrilla tegen Saul. Na de overwinning van David en
vanaf zijn koningschap wordt het concept van Messias/Messianisme – behoudens een opmerkelijke
uitzondering (zie verder) – ongeveer vier eeuwen lang verbonden met de dynastie van David. Met als
gevolg dat wanneer het twaalfstammenrijk na de dood van Salomo voorgoed uiteenvalt de koningen
van het noordelijke koninkrijk die vanuit Samaria regeren nooit de titel gezalfde krijgen.
Tot de ondergang van het Davidische koninkrijk in Jeruzalem in 586 vChr heeft het woord Messi-
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as betrekking op een mens van vlees en bloed. Hij mag dan de gezalfde van de Heer zijn, maar dat
betekent bepaald niet dat hij kan doen wat hij wil. De nakomelingen van David op de troon in Jeruzalem worden in de profetische literatuur (zowel in Koningen als in de profetische geschriften) kritisch
gevolgd – de gunstige uitzonderingen op de regel zijn Hizkia en Josia. Profeten zijn dwarsliggers, zij
leveren commentaren bij actuele gebeurtenissen. Hun blik is niet op een verre toekomst gericht. In
dat kader spreken ze ook over de (nabije) komst van een gezalfde van de Heer. Dat geldt ook voor de
profeet Jesaja wanneer hij spreekt over de jonge vrouw die zwanger zal worden en een zoon (van David) zal baren (Jesaja 7:14). In het NT wordt deze tekst weliswaar op de geboorte van Jezus toegepast
(Matteüs 1:23), maar dat betekent niet dat de profeet dat ook bedoeld heeft.
Ook in de profetische literatuur staat de verschijning van een gezalfde beslist niet centraal. Er zijn
profetische geschriften waarin volledig wordt gezwegen over een dergelijke gebeurtenis. Veel meer
aandacht krijgt de waarschuwing voor het aanbreken van de dag van de Heer. In die visie speelt de
gezalfde geen rol.

De Babylonische ballingschap
De ondergang van de koninkrijk van David maakt een heroriëntatie noodzakelijk. De laatste koning
van het huis van David wordt naar Babylon gedeporteerd en met hem verdwijnt de dynastie van David
in het duister van de geschiedenis. Vanaf die tijd regeert geen nakomeling van David meer op de troon
in Jeruzalem – ook niet ten tijde van het joodse koninkrijk van de Hasmoneeën (vanaf 140 – 63 vChr).
Het behoeft ons dan ook niet te verbazen dat sindsdien in de geschriften van het OT nauwelijks meer
over de verwachting van een gezalfde wordt gesproken.
In die situatie komt ruimte voor nieuwe concepten en voorstellingen. Al voor de ballingschap eindigt
de profeet Ezechiël, een priesterzoon, zijn geschrift met een uitvoerige beschrijving van een nieuwe
tempel – dat is een hoopgevend teken en in die tempel speelt de koning slechts een ondergeschikte
rol. Jeremia die getuige is van de ondergang in 586 heeft eveneens weinig of geen aandacht voor een
gezalfde. Voor hem is alleen de Thora van de allergrootste betekenis (Jer. 31:31). De profeet die in
Babylonië het einde van de ballingschap meemaakt, Deutero-Jesaja, aarzelt zelfs niet de Perzische
koning Cyrus die de ballingen toestemming geeft terug te keren de gezalfde van de Heer te noemen
(Jesaja 45).
Dezelfde Deutero-Jesaja spreekt in een van de beroemdste hoofdstukken uit zijn geschrift vervolgens
over het lijden van de knecht van de Heer (Jesaja 53). Duister blijft wie hij daar precies mee bedoeld
heeft: een profeet zoals hij zelf of Jeremia, een individu of een collectief, zoals het joodse volk? We
weten het niet. Zeker is wel dat hij zijn hoop niet gevestigd heeft op een nieuwe koning uit het huis
van David.

Apocalyptische visies
In de 2e eeuw vChr is het joodse land ingelijfd bij het rijk van de Syriërs. De Syrische koning Antiochus IV Epiphanes streeft met gewelddadige middelen naar een Hellenisering van het joodse geloof. In
de jaren 167-164 vChr komen de joodse vromen (chasidim) in opstand tegen die geloofsvervolgingen
– de opstand der Makkabeeën. In die benarde jaren vindt de opbloei plaats van een nieuw denken over
de toekomst – meestal getypeerd als apocalyptisch. Het gaat wel uit van de profetie, maar legt nieuwe
accenten. De hoop is niet meer gevestigd op het herstel van het rijk van David, maar op de ondergang
van de oude wereld en de komst van een nieuwe. In het OT bevindt zich het geschrift dat dit denken
sterk beïnvloed heeft: Daniël. Dit geschrift werd ten tijde van de opstand der Makkabeeën geschreven.
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In diezelfde tijd ontstond in ieder geval nog een ander soortgelijk geschrift: het niet-canonieke boek
Henoch. Het is niet verwonderlijk dat in deze geschriften niet meer wordt gesproken over de komst
van een vorst, een gezalfde van de Heer uit het geslacht van David. Het perspectief verandert. Daniël
en Henoch vestigen hun hoop op de verschijning van de zoon des mensen of mensenzoon. Een vreemde term die gemakkelijk misverstaan kan worden. Wie Daniël 7:13 leest, ontdekt dat het juist niet om
een mens gaat, maar om een hemelse gestalte die met de wolken des hemels op aarde neerdaalt. In
het boek Henoch neemt de mensenzoon als vertegenwoordiger van God op de rechterstoel plaats en
spreekt recht over mensen en volken.

De zoon van David (redivivus)
In de joodse traditie bestaan weinig of geen dogma’s. Dat geldt ook en vooral voor visies op de toekomst (profetisch of apocalyptisch). Het joodse eschatologische denken is in hoge mate afhankelijk
van actuele omstandigheden.
Na de periode van de Syrische bezetting volgt een tijdperk waarin een joodse dynastie (de Hasmoneeën – joodse vorsten, maar geen nakomelingen van David!) regeren over een zelfstandig joods rijk. Aan
die periode komt in 63 vChr een einde. Het joodse land wordt opgenomen in het Romeinse imperium.
Onder die omstandigheden (her)ontdekt een farizeese Schriftgeleerde – zijn naam is niet bekend –
de eeuwenoude davidische traditie. Zijn geschrift is gelukkig wel bewaard gebleven, maar heeft ook
in de joodse literatuur niet de canonieke status gekregen. Omdat de teksten een hymnisch karakter
dragen, staat het geschrift bekend onder de naam Psalmen van Salomo. In de 17e en 18e Psalm richt
de aandacht zich op de komst van een zoon van David, de gezalfde van de Heer (met tal van verwijzingen naar de canonieke Psalm 2). Deze zoon van David wordt getypeerd als een bevrijder, onder zijn
aanvoering zullen de vromen de goddelozen (Romeinen en andere tegenstanders) met geweld uit het
beloofde land verwijderen.
Het lijkt aannemelijk dat dit Messiasbeeld in de periode rondom het begin van de jaartelling de verwachting beïnvloed heeft. Dat neemt overigens niet weg dat de opstandige beweging van de Zeloten in
de 1e eeuw nChr, die geïnspireerd werd door de strijd van de Makkabeën in de 2e eeuw vChr en door
verhalen over ijveraars – religieuze fanatici (zouden wij nu zeggen) – in het OT, zoals Pinchas (Num
25) en de profeet Elia).
Na het echec van de Joodse Oorlog in de jaren 66-70 en de verwoesting van de tempel in Jeruzalem,
komen de Joden in de jaren 132-135 opnieuw in opstand tegen de Romeinen. De opstand wordt geleid
door Bar-Kochba. Hij wordt, ondermeer door de invloedrijk rabbi Akiba, de gezalfde van de Heer
genoemd. Opmerkelijk daarbij is dat hij op geen enkele manier met de dynastie van David in verband
gebracht wordt. Na harde strijd wordt de opstand neergeslagen en sneuvelt Bar-Kochba. In de rabbijnse traditie wordt verschillend over zijn optreden gedacht. Sommigen verbasteren zijn naam zodat hij
de betekenis krijgt van `zoon van de leugen’.

Geen hoofdrol voor de Messias in de joodse traditie
Na de afschuwelijke ervaringen veroorzaakt door twee catastrofale nederlagen tegen de Romeinse
legioenen neemt de rabbijnse traditie (min of meer) radicaal afscheid van zowel apocalyptische als
messiaanse dromen van een nieuwe wereld en concentreert zich op de Thora. Het gevolg is dat messiaanse en apocalyptische geschriften (zoals eerder genoemde Psalmen van Salomo en Henoch) geen
plaats hebben gekregen in de canon. Een uitzondering is het boek Daniël dat vermoedelijk inmiddels
al zoveel gezag gekregen had dat het niet meer buiten beschouwing gelaten kon worden. Het is even-
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wel niet ingedeeld in de rij van profeten, maar heeft een plaats gekregen in de afdeling geschriften.
Sindsdien laat de joodse geschiedenis zien dat de verwachting van de Messias zelden of nooit meer
een grote rol heeft gespeeld – tot de schaarse uitzonderingen behoort het optreden van Sabbatai Zwi
in de 17e eeuw. Men kan goed en gelovig jood-zijn zonder te hopen op de komst van de Messias. Sommigen beschouwen die verwachting zelfs als niet veel meer dan zoiets als een folkloristisch erfgoed uit
een ver verleden.

De christelijke Messias
In tegenstelling tot de joodse traditie staat het geloof in Jezus Christus (= de gezalfde) centraal in het
christendom. Hoe valt het te verklaren dat het verschil tussen Jodendom en christendom zo groot is
geworden? Of zoals ik een joodse gesprekspartner ooit eens hoorde zeggen: jullie christenen willen altijd weer over de Messias praten, maar dat onderwerp vinden wij niet zo erg interessant en belangrijk.
De wegen beginnen al in het NT uiteen te gaan. Terwijl de evangelist Marcus (= de oudste van de vier
evangeliën) nog weinig aandacht besteedt aan een eventueel davidische afkomst van Jezus, begint
Mattheüs zijn evangelie met te benadrukken dat Jezus een afstammeling is van koning David: hij is de
zoon van David en wordt daarom in Betlehem geboren (Mat. 1-2). In zijn brieven schrijft de apostel
Paulus regelmatig over Jezus Christus – ook wel Christus Jezus – alsof hij t.a.v. Jezus bewust met
twee woorden wil spreken.
De verbinding tussen Jezus en de verwachting van de Messias roept echter problemen op. Het doen
en laten van Jezus is op geen enkele manier in overeenstemming met wat van een zoon van David (zie
Psalmen van Salomo) verwacht mocht worden. Hij vestigt de aandacht op zich, maar treedt allerminst
op als aanvoerder van een leger ijveraars of Zeloten. Van een glorieuze zegepraal is geen sprake. Integendeel, hij wordt door de Romeinen gearresteerd en eindigt zijn leven op een smadelijke wijze aan
een kruis in Jeruzalem.
Dit dramatische en ergerniswekkende einde maakt een nieuwe interpretatie van het Messias-zijn van
Jezus’ noodzakelijk. Mattheüs tekent Jezus niet alleen als zoon van David, maar ook als een nieuwe
Mozes die op de berg zijn uitleg geeft van de geboden van de Thora = de bergrede). Het lijden van Jezus roept vanzelfsprekend ook het beeld van de lijdende knecht van de Heer uit Jesaja 53 op. Radicaal
nieuwe wegen bewandelt de evangelist Johannes. In de proloog van zijn geschrift onthult hij dat de
oorsprong van Jezus niet in Betlehem gezocht moet worden, maar in de hemel. Dat heeft als consequentie dat Jezus niet de zoon van David is, maar de zoon van God – ja sterker nog, hij is zelfs God.
Naast het messianisme is ook de apocalyptiek niet weg te denken uit het NT – Jezus leefde in de
verwachting van het spoedig einde van de wereld (vooral in Marcus – vgl. ook Paulus), Zo wordt er ook
een relatie gelegd met de gestalte van de zoon des mensen/mensenzoon uit Daniël 7. Opnieuw blijkt
de creativiteit van de vroeg-christelijke gemeente wanneer ook dat beeld geherinterpreteerd wordt.
Jezus is niet alleen de mensenzoon die met de wolken komt om recht te spreken (Matteüs 25:31-46),
maar tevens is meer dan eens sprake van het lijden en sterven van diezelfde mensenzoon.
Uiteindelijk hebben al die verschillende elementen er toe geleid dat in de 4e eeuw (concilie van Nicea
325) een christologisch concept geformuleerd wordt waarin voorgoed afgerekend wordt van het joodse beeld van de Messias: Jezus wordt vergoddelijkt – men zou kunnen spreken van de overwinning
van het denken van de evangelist Johannes. De Christus kwam niet als (politieke/maatschappelijke)
bevrijder, maar als verlosser die door zijn dood aan he kruis verzoening tussen God en mens tot stand
heeft gebracht.
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Het denken van Levinas over Messias en Messianisme
Interessant is dat Levinas zich beweegt tussen het Messianisme in de joodse traditie en het christelijke christologische denken. Hij schuwt een vergelijking tussen beide denkrichtingen in het geheel niet
en schrikt er evenmin voor terug zich zeer kritisch uit te laten ten aanzien van de christelijke traditie.
Dat betekent overigens niet dat hij orthodox-joodse standpunten zou verdedigen. Typerend voor zijn
visie is dat hij het Messianisme niet bagatelliseert of als achterhaald beschouwt, maar dat hij de klassieke inzichten een nieuwe actuele betekenis tracht te geven.
Levinas is een 20e eeuwse filosoof, maar is daarnaast zeer goed thuis in de rabbijnse traditie. Zoals
genoegzaam bekend is die traditie uiterst veelkleurig en buitengewoon ondogmatisch. Die grondstructuur is ook kenmerkend voor Levinas’ denken. Alleen al om die reden heeft hij grote moeite met de
wijze waarop in de christelijke traditie over Messias/Christus gesproken wordt.
Als uitgangspunt koos Levinas een tekst uit de Talmoed: Op de vraag wie is de Messias wordt in die
tekst verschillende antwoorden gegeven. De school van rabbi Sjila zegt dat de naam van de Messias zal
zijn Silo, want er wordt gezegd (in de Schrift) `tot aan de komst van Silo’ (Genesis 49:10 – in de christelijke traditie werd deze tekst ook gerekend tot de messiaanse verwachtingen in het OT). In de school
van rabbi Janai wordt de naam Jinon genoemd. In Psalm 72:17 staat het volgende: Moge zijn naam
eeuwig leven, moge zijn naam groeien (in het Hebreeuws: Jinon) in het aanschijn van de zon. Tenslotte de visie van een der rabbijnse school die Chanina als leraar heeft. In die school zegt men: Zijn naam
is Chanina, want er is gezegd: Ik zal jullie geen mededogen (in het Hebreeuws chanina) bewijzen.
De drie verschillende namen van de Messias lijken op die van de leraren van de drie scholen. Conclusie: die drie namen van de Messias lijken op die van de leraren, maar niet op die van Jezus (waarschijnlijk een anti-christelijke tendens). Tweede gevolgtrekking: de Messias omvat niet één persoon,
maar een collectiviteit. En tot slot de derde conclusie: de Messias betreft niet de verantwoordelijkheid
van één persoon, maar is het levensprogram voor ieder mens.
Op grond van het bovenstaande komt Levinas tot het volgende inzicht: ‘de Messias dat ben ik zelf’ en
dat betekent dan weer: `Mezelf zijn dat is Messias zijn. Iedereen moet handelen alsof hij de Messias
is’. (deze interpretatie vond ik bij Marcel Poorthuis, Het gelaat van de Messias. Messiaanse Talmoedlezingen van Emmanuel Levenias, Hilversum 1992. Zover ik weet is dit een van de weinige studies die
zo expliciet zich bezighoudt met Levinas’ denken over de Messias.
Levinas wil niet alleen niets weten van een vergoddelijking van de Messias/Christus, maar hij ontmythologiseert ook de joodse voorstellingen: het is geen mythische gestalte (zoals de zoon des mensen
die met de wolken zal komen), het is evenmin een koningszoon. De Messias is ieder mens. 20-5-2014

10

3 november 2014

Prof. dr. Maarten den Dulk

Uit: De Bergrede (red. Maarten den Dulk), Steunpunt van de vrijheid, Meinema, 2001, pag. 22 - 25

11

12

13

14

1 december 2014
Verbonden in wederkerigheid, Rachel Reedijk, Tenachon, mei 2013, pag. 18 - 24

15

16

17

18

19

20

21

12 januari 2015

Chris Fictoor

Liedkeuze bij de lezing
Beelden van Jezus in de liedcultuur

Eerste blok vergelijkingen: strofische gezangen
Levensreis; navolging van Christus (register NLB)
NLB 529
		
		
NLB 531
		
		
NLB 532
		
		
NLB 533
		
		
NLB 534
		
		
CFF 37		
		
		

Mijn dienstknecht mijn geliefde; Lied van Jesaja
Tekst Oosterhuis (*1933); muziek Schollaert (*1940 Hasselt)
Getijden van het jaar; Epifaniëntijd
Jezus, die langs het water liep
Tekst Den Besten (*1923); muziek Mehrtens (1922-1975)
Getijden van het jaar; Epifaniëntijd
De visser ging uit vissen
Tekst Bouma (*1941); muziek Bleij-Pel (*1937)
Getijden van het jaar; Epifaniëntijd
Daar komt een man uit Nazareth (met refrein)
Tekst Deurloo (*1936); muziek Podt (*1963)
Getijden van het jaar; Epifaniëntijd
Hij die de blinden weer liet zien
Tekst Jongerius (*1941); muziek Miller (1735-1807)
Getijden van het jaar; Epifaniëntijd
Gaan wij de dagen door
Tekst/muziek Fictoor (*1948)
Pelgrimslied; ‘Ik ben de Weg’

Tweede blok vergelijkingen: andere liedvormen
Kersttijd
NLB 492
Verschenen is de mildheid (responsoriaal voorzang/allen)
		
Tekst Oosterhuis (*1933); muziek Huijbers (1922-2003)
GVL 642
met strofes
		
Getijden van het jaar; Kersttijd
CFF 56 Een kind is ons gegeven (tafellied)
		
Tekst Fictoor/Hilhorst (*1949); muziek Fictoor (*1948)
		Kerstnacht
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Derde blok vergelijkingen: acclamaties
Levensreis (NLB) en Lijdenstijd
NLB 842
Ik ben het licht van de wereld (canon)
		
Tekst Johannesevangelie 8,12; muziek Goedhart (*1948)
		Leven; levensreis
NLB 844
May we see Christ’s loving face (acclamatie)
		
Tekst/muziek Watts/O’Brien (Icon of Grace 2012)
		Leven; levensreis
Taizé 3		
Bleibet hier und wachet (keervers)
		
Tekst Lijdensverhaal Evangelie; muziek Berthier (1923-1994)
		Lijdenstijd
Afkortingen
NLB		
GVL		
CFF		
Taizé		

Nieuwe Liedboek
Gezangen voor Liturgie
Vijftig Liederen – Chris Fictoor Foundation
Liedbundel Klooster Taizé
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