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Voorwoord
Als kind had ik een schriftje waarin ik sprookjes schreef. ‘Sprookjes van René’ had
ik op de voorkant geschreven. Blijkbaar is het toen al begonnen: een fascinatie met
verhalen. Niet eens zozeer om aan anderen te vertellen, maar om een eigen wereld te
creëren. Een eigen wereld om in weg te kruipen, waarin het leven onveranderlijk
eindigde met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig.’
In woorden kan de wereld herschapen worden, van een andere afloop worden voorzien en kun je ook je zelf herscheppen. In verhalen was ik iemand, die ik in het echte
leven niet was, speelde ik een rol, die me soms beter paste dan de rol die ik het ‘echte’ leven speelde. In verhalen - mijn eigen verhalen of die van de vele boeken die ik
las - was ik soms meer thuis dan daarbuiten.
Vervolgens ontstond de behoeft anderen in die verhalen te laten delen door ze te
vertellen, waardoor ik iets over mij zelf vertelde, en de ander uitnodigde ‘mijn’ wereld te betreden. Daardoor veranderde die wereld ook, omdat het verhaal van die
ander er toe deed.
Later heb ik mijn vak gemaakt van het vertellen van verhalen. Eerst bij de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, waarvoor ik vele kinderverhalen geschreven
heb. Later als predikant in de PKN.
Dit onderzoek is een reflectie op die verhalen, meer specifiek op de relatie tussen
verhaal en werkelijkheid. Wat gebeurt er eigenlijk als je een verhaal vertelt of een
preek houdt? Wat doet taal met de werkelijkheid en wat doet een verhaal met de
mensen die er naar luisteren?
Meer nog dan bij ‘gewone’ verhalen, roept dit bij preken een enorme spanning op,
omdat preken doorgaans toch de pretentie hebben het ‘ware verhaal’ te vertellen. Het
‘boek’ wordt geacht beter te zijn dan de werkelijkheid. Anders dan een verhaal, dat
tamelijk vrijblijvend kan zijn, wil een preek juist vrijmakend zijn - maar wordt in de
praktijk nogal eens ervaren als te massief, te ‘prekerig’, te opgelegd.
Soms bedoeld als compliment, dan weer als kritische noot, hebben verschillende
mensen mij in de loop der tijd gezegd, dat ik niet preek, maar verhalen vertel (of
‘een verhaaltje’), of dat ik filosofeer in plaats van te preken. Ook zei iemand ooit:
‘Jij preekt niet, jij praat met mensen.’
Ik was toen al een tijdje bezig met dit onderzoek en realiseerde me, door zijn woorden, dat dit inderdaad de richting was, waarin ik mij bewoog: van preken tégen mensen naar praten mét mensen.
Tenslotte wil ik een aantal mensen noemen, zonder wie dit proefschrift er niet geweest was, of heel anders zou zijn geworden.
Allereerst Erik Borgman, die voor mij werkelijk een promotor was, een grote steun
van wie ik veel geleerd heb. Zonder hem zou dit boek er niet gekomen zijn. Henk de
Roest, mijn andere promotor, die mij met zijn vragen hielp te begrijpen wat ik wilde
zeggen.
Verder Evert Jonker, die bij een eerdere fase van dit proefschrift betrokken was en
mij op weg geholpen heeft.
Ik wil Wouter Slob bedanken voor zijn meelezen en meeleven. Ook zonder jou,
Wouter, was dit proefschrift er niet gekomen.
Vele vrienden heb ik in de loop der jaren uit proberen te leggen, waar ik mee bezig
was. Ook als zij het niet begrepen, hielp het om in ‘gewone’ taal uit te leggen waar
het om ging, al was het niet eenvoudig dat dan weer in academische taal te vertalen.
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Ik ga jullie niet allemaal noemen, maar weet dat jullie vertrouwen belangrijk voor
mij was.
Ria Schipper wil ik graag bedanken voor de correcties die zij aanbracht in de engelse samenvatting.
En tenslotte natuurlijk, Annemariek, mijn vrouw. Voor alles…
Opgedragen aan mijn ouders, die alleen het begin hebben meegemaakt en het heel
graag af hadden willen zien. Het heeft niet zo mogen zijn.

Dit proefschrift is mede tot stand gekomen met steun van de Stichting Aanpakken.
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1. Inleiding
Het toneel is theologisch zolang het gedomineerd wordt door het woord, door een wil
van het woord, door het plan van een eerste logos, die zelf niet verschijnt op de theatrale plek, maar haar van verre beheerst. Het toneel is theologisch, zolang zijn structuur, de gehele traditie volgend, de volgende elementen bevat: een auteur-schepper,
die, afwezig en van verre, gewapend is met een tekst en die de tijd of de betekenis van
de representatie bewaakt, verzamelt of reguleert; die zich laat representeren in wat
men noemt de inhoud van zijn gedachten, zijn intenties, zijn ideeën. Hij laat zich representeren door representanten, ensceneurs of acteurs, slaafse interpreten, die personages representeren die door wat ze zeggen min of meer direct de gedachten van de
‘schepper’ representeren. Slaafse interpreten, die trouw de voorzienige plannen van de
‘meester’ uitvoeren. (....) En tenslotte een passief, gezeten publiek, een publiek van
kijkers, van consumenten, van ‘genieters’.1

In de Protestantse traditie zijn preken representerend van aard. Onder ‘representeren’
versta ik: ‘present stellen’ of ‘vertegenwoordigen’ op zo’n wijze dat de gerepresenteerde (of het gerepresenteerde) aanwezig is - of komt - in of door de representant,
hetzij doordat de representant deel krijgt aan de waarheid van de gerepresenteerde,
hetzij doordat hij deel krijgt aan diens macht en gezag, hetzij doordat hij deel krijgt
aan allebei tegelijk.2
Dat preken representerend van aard zijn, wil dan het volgende zeggen: in preken
worden de werkelijkheid waarin mensen leven en Gods werkelijkheid op elkaar betrokken en wordt Gods werkelijkheid op de één of andere manier in de menselijke
werkelijkheid ter sprake gebracht. De woorden van een preek vertegenwoordigen op
de één of andere manier het Woord van God.
Dit ‘vertegenwoordigen’ of ‘representeren’ kan meer of minder sterk zijn. Ciska
Stark onderscheidt drie verschillende theologische modellen waarin in de traditie –
tot op heden - het verstaan van prediking als Woord van God gestalte heeft gekregen.3 In deze modellen wordt steeds een beroep gedaan op representatie, in afne1

2

3

La scène est théologique tant qu’elle est dominée par la parole, par une volonté de parole, par le
dessein d’un logos premier que, n’appartenant pas au lieu théâtral, le gouverne à distance. La scène
est théologique tant que sa structure comporte, suivant toute la tradition, les éléments suivants: un
auteur-créateur qui, absent et de loin, armé d’un texte, surveille, rassemble et commande le temps ou
le sens de la représentation, laissant celle-ci le représenter dans ce qu’on appelle le contenu de ses
pensées, de ses intentions, de ses idées. Représenter par des représentants, metteurs en scène ou acteurs, interprètes asservis qui représentent des personnages qui, d’abord par ce qu’ils disent, représentent plus ou moins directement la pensée du “créateur”. Esclaves interprétant, exécutant fidèlement
les desseins providentiels du “maitre”. (….) Enfin un public passif, assis, un public de spectateurs, de
consommateurs, de ”jouisseurs”. (J. Derrida, ‘Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation’. In : Derrida, L’écriture et la différence. Paris: Éditions du Seuil 1967, 345. Engelse vertaling :
J.Derrida, ‘The theater of cruelty and the closure of representation.’ In: Derrida, Writing and difference, Londen, New York: Routledge 2001, 296.)
Alle vertalingen van citaten van Derrida en andere Franse schrijvers zijn van mijn hand, tenzij in de
voetnoot naar een Nederlandse vertaling wordt verwezen.
Zie: I.N. Bulhof, R. van Riessen (red.), Als woorden niets meer zeggen, de crisis rond woord en beeld
in de huidige cultuur. Kampen: Kok Agora 1995; I.N. Bulhof, R. Welten (red), Verloren presenties.
Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek. Kampen: Kok Agora 1996; H. Hofmann, Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert. Berlin: Duncker & Humblot 1974.
C.Stark, Proeven van de preek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van
God. Zoetermeer: Boekencentrum 2005, 202 e.v..
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mende sterkte. Zij noemt ten eerste sacramentalisering: de prediking realiseert het
Woord van God, doordat zij het heil dat van God komt, bemiddelt en tegenwoordig
stelt. Een tweede vorm is actualisering: een hernieuwd en creatief spreken, dat het
Woord van God representeert door op nieuwe, verrassende wijze in de menselijke
werkelijkheid te interveniëren. De laatste vorm is referentie. De prediking verwijst
hier naar het Woord van God en bewijst zich voor de gelovige eventueel als zodanig.
De woorden van een preek representeren echter niet alleen het Woord van God, zij
representeren ook een bijbeltekst én zij brengen de hoorders en de predikant zelf ter
sprake. Dit kan van preek tot preek en van predikant tot predikant verschillen. In
sommige preken speelt de bijbeltekst een hoofdrol, andere preken zijn overwegend
pastoraal van toon en gaan in de eerste plaats over het leven van de hoorders. Het
‘ik’ van de predikant kan in de ene preek meer impliciet blijven en in een andere
preek meer expliciet ter sprake gebracht worden.
In de literatuur echter worden predikant, bijbeltekst en hoorders gezien als vaste
onderdelen van in elk geval de voorbereiding van het preekproces. Doorgaans worden zij ondergebracht in een driehoek - de zogenaamde ‘homiletische driehoek’ waarvan het verborgen midden gevormd wordt door het Woord van God.4
Deze twee vormen van representatie staan op enigszins gespannen voet met elkaar.
In de representatie van het Woord van God in mensenwoorden ligt het accent op wat
God doet, op hoe hij zichzelf representeert. In de representatie van de bijbeltekst, de
hoorders en het zelf van de predikant ligt het accent op wat mensen doen; de predikant en eventueel de hoorders. Niet voor niets spreekt Bregman over het Woord van
God als het ‘verborgen midden’ van de driehoek: dit ‘midden’ kan de predikant niet
representeren, God moet zichzelf representeren. De communicatie tussen predikant,
bijbeltekst en hoorders vindt plaats in de hoop of de verwachting dat God zelf hierin
van zich zal laten horen.
De spanning tussen beide vormen van representatie bestaat er in, dat het erop lijkt
dat als de rol van mensen groter wordt, de representatie van het Woord van God
zwakker wordt. Dat is te zien aan de theologische modellen die Stark noemt: in het
referentiële model is de rol van de mens het grootst, maar de representatie van het
Woord van God het zwakst. Voor dit model geldt, in de woorden van Stark: ‘de prediking is Woord van God, voor zover zij door de mens als zodanig aangemerkt kan
worden.’5 Of de representatie lukt, hangt hier dus voor een belangrijk deel van de
mens af, maar dat maakt de kans op mislukking het grootst.
De voor de hand liggende conclusie lijkt: de mens moet zich er niet teveel mee bemoeien. Echter, het is nog maar de vraag of de mens - de predikant - werkelijk
slechts een kleine rol speelt in het sacramentele model, waarin de nadruk valt op
Gods handelen.
Ik kom later op deze vraag terug. Ik richt nu eerst de blik op de ontwikkelingen in de
recente homiletiek. Daarin is juist veel aandacht te vinden voor de representerende
rol van de predikant en vervolgens de hoorders. De recente homiletiek laat een
groeiend verlangen naar méér representatie zien, waarbij het er met name om gaat
dat de hoorders meer bij de preek betrokken raken, en via preek (en de Schrift) bij
God. De aandacht gaat afwisselend uit naar één van de hoeken van de homiletische
4
5

K. Bregman, De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van
poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff. Zoetermeer: Boekencentrum 2007, 56.
C. Stark, Proeven van de preek, 203.
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driehoek. Kees Bregman spreekt van een ‘homiletische carrousel’: telkens wordt een
andere ‘hoek’ van de driehoek bovenaan gezet.6 De inzet is steeds dat ofwel het zelf
van de predikant, ofwel de bijbeltekst, ofwel de hoorders beter gerepresenteerd worden, opdat het Woord van God beter gerepresenteerd wordt. Steeds is echter ook de
spanning te zien tussen het werk van de predikant en het werk van God.
In de komende paragrafen bespreek ik telkens één van deze velden, aangevuld met
een paragraaf over de rol van taal in het preekproces. Dit is een constant punt van
aandacht in de recente homiletiek: de aandacht voor de rol van taal als als ‘medium’
dat tekst, predikant en toehoorders verbindt.
1.1 ONTWIKKELINGEN IN DE RECENTE HOMILETIEK
1.1.1 De predikant
Voor de jaren ’60 werd er kritisch naar de predikant gekeken, met name door de dialectische theologie, onder invloed van de ervaringen van twee wereldoorlogen,
waarin de prediking er volgens velen niet voldoende in slaagde een goddelijk ‘tegengeluid’ te representeren. De predikant had zijn eigen, tijdgebonden visie teveel
centraal gesteld en had zich te weinig gelegen laten liggen aan het Woord van God.7
Dit leidde tot een radicale bezinning op de boodschap alleen. Er kwam een sterke
nadruk te liggen op de objectiviteit van de boodschap, de onttrokkenheid ervan aan
de menselijke ervaring en op het ‘tegenover’ karakter van de prediking. De prediking diende ten opzichte van de tijdgeest een kritische instantie te zijn. De subjectiviteit van de predikant gold hierbij als potentiële verstoring en diende zoveel mogelijk uitgeschakeld te worden.8
Vanaf de jaren ’60 komt er een tegenbeweging op gang, die er op gericht is de persoonlijkheid van de predikant juist weer in te schakelen. De predikant dient niet langer schuil te gaan achter de boodschap, maar gebruik te maken van zijn subjectiviteit. Dat wil echter niet zeggen, dat de boodschap die hij verkondigt nu ook als subjectief wordt beschouwd.9 Het ideaal is, dat de predikant de boodschap persoonlijk
verwerkt en deze ‘authentiek’ en op een persoonlijke manier brengt. Hij gaat de gemeente als het ware voor in de verwerking van het Woord van God en is wat zij
moeten worden: een ‘levende representatie’ ervan.
Deze nadruk op de persoonlijkheid van de predikant gaat samen met een afkeer van
de predikant als autoriteit. Het brengen van de objectieve boodschap wordt gezien
als autoritair en een poging de hoorders de eigen visie op te leggen. De inbreng van
de subjectiviteit van de predikant dient er toe te leiden, dat ook de hoorder de boodschap verwerkt en tot iets van zichzelf maakt.
In de V.S. pleit vooral Fred Craddock voor een niet-autoritaire vorm van preken. De
6
7
8

9

K. Bregman, De stem uit de oneindigheid, 49.
Zie W. Engemann, Einführung in die Homiletik. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag. 2002, 181.
Over de relatie tussen Gods Woord en mensenwoord bij Barth is veel geschreven. De subtiliteiten
hiervan zijn in de homiletische verwerking van de theologie van Barth niet altijd gezien. Zie A. Denecke, Gottes Wort als Menschenwort. Karl Barths Predigtpraxis – Quelle seiner Theologie. Hannover: Lutherisches Verlagshaus 1989; A.W. Velema, God ter sprake. Een homiletisch onderzoek naar
de vooronderstellingen van de prediking bij Karl Barth in vergelijking met Hans Joachim Iwand,
Ernst Lange en Rudolf Bohren. Den Haag: Boekencentrum 1991; J. Muis, Openbaring en interpretatie. Het verstaan van de Heilige Schrift volgens K.Barth en K.H.Miskotte. Zoetermeer: Boekencentrum 1989.
W. Engemann, Einführung in die Homiletik,185.
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traditionele vorm van preken vindt hij te steriel en te rationeel en teveel een vorm
van preken tegen de hoorders. Preken moeten, meent hij, geen uiteenzetting, geen
‘college’ geven over God of diens boodschap voor de wereld, maar in preken moet
het woord van God geschieden. Preken dienen mensen zo aan te spreken dat ze veranderen10. Craddock pleit voor een benadering waarin de predikant niet tegenover de
gemeente staat als autoriteit, maar waarin predikant en hoorders meegenomen worden in de beweging van de bijbeltekst en uiteindelijk van God.
In Duitsland bepleit Gert Otto niet lang daarna een retorische benadering van de
preek. Hem gaat het daarbij vooral om geloofscommunicatie, om preken als een
vorm waarin men met elkaar over geloven kan spreken.11 Ook Otto legt een sterke
nadruk op de gelijkwaardigheid van predikant en hoorders. De eigen overtuiging van
de predikant wordt een middel om de hoorders tot een eigen overtuiging te laten
komen ten overstaan van de bijbeltekst.
Zo komt de predikant in het spanningsveld te staan tussen zijn eigen overtuiging aan
de ene kant en de aanspraak op geldigheid van de bijbelse boodschap, met daarachter het Woord van God, aan de andere kant. Hij dient zijn persoonlijkheid, zijn subjectiviteit op zo’n wijze in te schakelen, dat deze representatief is voor de hoorders
én hij dient de bijbeltekst op de juiste wijze te representeren.
1.1.2 De bijbeltekst
De dialectische theologie legde in het interbellum en direct na de Tweede Wereldoorlog een sterke nadruk op de Bijbel als openbaring. De aandacht die er vanaf de
jaren ’60 komt voor de rol van de predikant leidt ook tot een verschuiving in de visie
op de Bijbel. Van een medium dat Gods Woord ter sprake brengt wordt de bijbeltekst
een te interpreteren tekst. Nu speelden interpretatie en hermeneutiek natuurlijk altijd
al een rol bij het lezen van teksten, maar met name de laatste decennia komt de
vraag op of het hermeneutisch proces wel tot een einde kan worden doorgevoerd.
Aanvankelijk overheerst het vertrouwen, dat het mogelijk is met toewijding en de
inzet van de juiste instrumenten te komen tot een eenduidige uitleg van de tekst zelf.
Later wordt dit door een aantal homileten betwijfeld en wordt hermeneutiek meer als
een open proces gezien.12 Teksten laten meerdere interpretaties toe en geen enkele
interpretatie put de betekenis van de tekst uit. Dat wil niet per se zeggen, dat de Bijbel niet langer als openbaring van God wordt gezien, maar wel dat er een sterkere
nadruk komt te leggen op de duidende rol van de mens. Het eigen verstaan en de
eigen vooroordelen gaan een rol spelen en dit wordt niet beschouwd als gebrek van
de zijde van de interpreet, maar als mogelijkheid: door vanuit de eigen vooroordelen
het gesprek met de tekst aan te gaan, ontstaat een betekenisvolle lezing.
Wilfried Engemann bijvoorbeeld stelt dat bijbelteksten interpretatie nodig hebben.
De inbreng van de interpreet is nodig om tot verstaan te komen. Dat leidt ertoe dat
één tekst meerdere betekenissen kan genereren, afhankelijk van wat de interpreet
‘meeneemt’.13 In zijn visie dient voor een preek te gelden, dat deze zo open is, dat de
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hoorder er zelf mee aan het werk kan gaan om tot interpretatie te komen.
Verder leggen met name postmoderne homileten een sterke nadruk op pluraliteit van
betekenis. Alle ervaring, schrijft Ronald Allen, is geïnterpreteerde ervaring, gekleurd
door cultuur, geslacht, ras, etniciteit, familie, klasse, opvoeding etc.14 Wie een tekst
uitlegt, neemt zichzelf mee. Dit wordt ook sterk benadrukt door theologes die vanuit
feministisch perspectief schrijven.15 Vrouwen lezen teksten anders dan mannen. Verschillende standpunten leiden vervolgens tot verschillende betekenissen. Dit roept
echter wel de vraag op naar de grenzen van interpretatie: zijn er nog criteria aan te
geven voor een juiste interpretatie en zijn interpretaties ooit onjuist? Verder maakt
dit een theorie van de pluraliteit nodig: hoe verhouden de verschillende interpretaties
zich tot elkaar en hoe kan er omgegaan worden met verschillen?
De gedachte van representatie stuit hier op kritische grenzen: is het wel mogelijk een
bijbeltekst zuiver te representeren? Zit de interpreet daar niet altijd tussen? Maar als
dat zo is, is het dan nog wel mogelijk dat het Woord van God gehoord wordt, of
komt dat ook altijd ‘gekleurd’ over?
1.1.3 De hoorders
Vanaf de jaren ’60 komt er in de homiletiek niet alleen meer aandacht voor de predikant en de eigen karakteristieken van de bijbeltekst en wat die betekenen voor de
interpretatie, maar er komt ook meer en meer aandacht voor de hoorders. Dit wordt
wel de ‘wending naar de hoorders’ genoemd: voorheen was er voor hen nauwelijks
aandacht. In Duitsland, en vervolgens ook in Nederland, wordt deze wending vooral
geïnitieerd door Ernst Lange.16 Lange verzet zich tegen het ‘oude’ preekschema
waarbij de tekst eerst - ‘objectief’ - uitgelegd werd en daarna ‘toegepast’ op de situatie van de hoorders (explicatio – applicatio). Het laatste hangt er in zijn ogen in die
oude opvatting teveel bij. Hij zoekt naar een preekwijze, die van het begin af aan
betrokken is op de hoorders.
Bij deze wending naar de hoorders spelen het ethos van de jaren ’60, de kritiek op
autoriteit en de nadruk op emancipatie een grote rol. Men gaat bovendien gebruik
maken van de opkomende sociale wetenschappen om ‘de hoorders’ te leren kennen
en beter met hen te leren communiceren, ook omdat deze hoorder steeds minder
bereikt blijken te worden. Dit is immers ook de tijd, waarin in West-Europa de
grootschalige kerkverlating op gang komt. Met deze wending naar de hoorders wil
men in de homiletiek hun toenemende mondigheid serieus nemen.
In de V.S. is het vooral de zogenaamde ‘New Homiletic’, waarvan de al genoemde
Fred Craddock één der initiatoren is, die naar mogelijkheden zoekt om de hoorder
meer bij de preek te betrekken. Craddock verzet zich tegen deductieve vormen van
preken, d.w.z. preken die beginnen bij een algemene waarheid, die vervolgens toegepast wordt. In plaats daarvan pleit hij voor een inductieve vorm van preken, die
begint bij de ervaring van de hoorders en uitkomt bij wat de bijbeltekst of het geloof
daarover te zeggen hebben.17
Omdat het heil in het leven van de toehoorders gestalte moet krijgen, streeft de New
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Homiletic ernaar de hoorders een meer actieve rol te geven als deelnemers aan het
preekproces. Een belangrijke figuur om dit bereiken is de identificatie: de hoorder is
als een figuur in de tekst. Met name David Buttrick, een andere belangrijke vertegenwoordiger van de New Homiletic, legt grote nadruk op een gemeenschappelijk
bewustzijn tussen mensen van toen en mensen van nu, wat het mogelijk maakt ons
met hen te identificeren en het vertelde verhaal zo aan ons te laten gebeuren.18
Met de ‘wending naar de hoorder’ stoot het representatiemodel echter opnieuw op
kritische grenzen: de gedachte dat de ene tekst representatief is voor allen en dat de
predikant een voor allen representatieve boodschap kan verkondigen, is alleen
houdbaar wanneer ‘allen’ op de één of andere manier min of meer hetzelfde zijn.
Wanneer de hoorders tot een eigen verstaan van de tekst komen, dat verschilt van
andere interpretaties én wanneer de predikant niet in staat blijkt dit ‘eigene’ van de
hoorders te verstaan, leidt de ‘wending naar de hoorders’ uiteindelijk tot een pluraliteit aan betekenissen die niet langer in een representatiemodel onder te brengen zijn.
1.1.4 Taal
De spanningen rond de verschillende hoeken van de homiletische driehoek zijn variaties op de grondspanning van het homiletisch proces, namelijk de spanning tussen
God en mens. Steeds is het de vraag: kan alleen God zichzelf representeren, of kunnen mensen ook iets van God representeren?
Nu moet dit hoe dan ook door middel van taal geschieden, maar is taal wel in staat te
representeren? Ik schets twee tegenovergestelde standpunten om deze problematiek
nader in beeld te brengen. Ik begin met de positie van Rudolf Bohren, daarna schets
ik de positie van Gerrit Immink.
Rudolf Bohren, één van de eersten in de homiletiek die zich expliciet en nadrukkelijk met taal bezighoudt, vertrekt vanuit het probleem van de Sprachlosigkeit over
God, die in zijn visie doorbroken moet worden.19 Bohren sluit aan bij de stelling van
Barth, dat mensen van zichzelf uit niets over God kunnen zeggen. Met het teken
beschikken wij nog niet over de betekende: wanneer wij God noemen, wil dat nog
niet zeggen, dat hij in dit noemen zonder meer present is.20 Taal is deel van de wereld die nu juist niet God is en dreigt, als men er God mee probeert te vatten een
gevangenis te worden die ons afsluit van God door God in ons spreken op te sluiten.
Daarom is er, volgens Bohren een nieuwe taal nodig. De preek kan, meent hij, iets
leren van de poëzie.21 Uiteindelijk, stelt hij, is alle prediking op weg naar tongentaal:
een spreken dat door alle categorisering en logica heen breekt.22 Alleen zo, in een
taal die eigenlijk geen taal meer is, maar alleen nog spreken, kan de sprakeloosheid
overwonnen worden. Er is een nieuwe eenheid nodig van Woord en Geest vanuit de
Geest.23 De taal zoals wij die kennen, is te beperkt, teveel ‘van de mensen’. Er is een
taal nodig waarin God zichzelf present stelt.
Gerrit Immink daarentegen wil nadrukkelijk vasthouden aan het conceptuele karakter van het spreken over God. Hij spitst dat toe op onze godsbegrippen en meent, dat
wij erop mogen vertrouwen, dat onze begrippen minstens ten dele werkelijk op God
18
19
20
21
22
23

D.Buttrick, Homiletic. Moves and structures. Philadelphia: Fortress press 1987, 269.
R. Bohren, Predigtlehre. München: Kaiser Verlag 1971, 36.
id. 93.
id. 54.
id. 336.
id. 128: ‘Der Predigtauftrag stellt uns vor die Aufgabe, die Einheit von Wort und Geist zu suchen, zu
finden und zu bewahren.’

!17

slaan.24 Hij keert zich tegen een tendens in de moderne theologie om Gods transcendentie te verabsoluteren, omdat het gevolg hiervan is, dat de relatie tussen taal en
werkelijkheid zo onder druk komt te staan, dat we menen niet langer over God zelf
te kunnen spreken, alleen nog over godsbeelden. De mogelijkheid te weten of we het
werkelijk over God hebben als we spreken, verdwijnt zo. 25
Waar Bohren probeert te voorkomen, dat mensentaal beslag legt op God, wil Immink juist voorkomen dat er niets meer over God gezegd kan worden. Als onze
woorden zo beperkt zijn, dat ze niets over een werkelijkheid buiten het spreken kunnen zeggen, dan wordt elk spreken over God arbitrair en wordt God onbespreekbaar.
Het uitgangspunt van zowel Bohren als Immink is hetzelfde: de openbaring. Echter,
zij hanteren wel een enigszins verschillend openbaringsbegrip. Immink schrijft over
Barth - en hetzelfde geldt mijns inziens voor Bohren:
In het openbaringsconcept van Barth zit naar mijn overtuiging een enorm spanningsveld. enerzijds wil hij aangeven dat God zich bekendmaakt in de fenomenale werkelijkheid, in de concrete wereld van de mens, en daarin is God dan ook volledig aanwezig, anderzijds wil Barth de vrijheid en het subject-zijn van God maximaal honoreren door te stellen dat God niet samenvalt met die geopenbaarde gestalte. De openbaring houdt een tekenkarakter. Hoewel God daarin zichzelf helemaal te kennen geeft,
blijft het toch zijn tweede gestalte. Voor ons is de openbaring evenwel de primaire
gestalte.26

Het bezwaar dat Immink hier tegen heeft, is dat de menselijke subjectiviteit te weinig recht wordt gedaan. ‘Wordt de mens zo niet helemaal in God en in Christus geplaatst? Waar blijft het menselijke tegenover in de betrekking tussen God en
mens?’27 In zijn visie is de openbaring de primaire gestalte, dat wil zeggen, dat God
zich daarin ook geheel te kennen geeft in mensentaal. Ons spreken over God wordt
voorafgegaan door het - verstaanbare - spreken van God zelf, dat het mogelijk
maakt. Volgens Immink kan onder bepaalde condities een uitspraak van een medemens gelden als een uitspraak van God.28 In dit spreken van God gaat het volgens
Immink niet primair om het overdragen van kennis, maar om een belofte die een
beroep doet op betrouwbaarheid.29 Gods spreken heeft een performatief karakter: hij
doet wat hij zegt.
Voor Immink, met andere woorden, is de taal representatief. Het begrip dat wij van
God hebben, slaat ergens op, omdat God het ons voorzegt. Voor Bohren is taal ook
representatief, maar dan alleen voor de menselijke werkelijkheid. Alleen een nieuwe
taal - die neigt naar woordeloosheid - kan werkelijk iets van God uitdrukken.
Hiermee zijn twee uitersten gegeven: Bohren zoekt een weg om uit de taal te breken,
Immink bepleit een vernieuwd vertrouwen in de taal. Er zijn natuurlijk nog allerlei
tussenvormen: de New Homiletic bijvoorbeeld zoekt evenals Immink naar een nieuw
vertrouwen in de taal, maar anders dan hij zoekt zij het niet in begrippelijke taal,
maar in poëtische taal.30
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Anderen zoeken naar een symbolische taal die hoofd en hart verbindt met het geheim van het leven.31
In alle gevallen gaat het erom de nadelen van representatie te vermijden, namelijk
dat God wordt vastgelegd in onze begrippen, terwijl het tegelijk mogelijk moet blijven iets zinvols over God te zeggen. Deze beide polen, het geheim van God, zijn
transcendentie, en zijn verstaanbaarheid staan op gespannen voet met elkaar. Dat is
goed te zien bij Bohren en Immink: Bohren legt zo’n grote nadruk op het geheim
van God, dat dit ten koste lijkt te gaan van diens verstaanbaarheid - tongentaal lijkt
(nog) niet erg verstaanbaar. Immink daarentegen benadrukt de verstaanbaarheid en
legt daarom minder nadruk op de transcendentie van God. Het lijkt lastig om beide
tegelijk te doen: het geheim bewaren én iets zinvols over God te zeggen.
1.1.5 Terugblik
Deze eerste rondgang door de homiletiek bevestigt, dat de relatie tussen God en
mens gespannen is. Met name in reactie op Barth wordt gepoogd ruimte terug te
winnen voor de subjectiviteit van de predikant zelf, van de hoorders en van de bijbeltekst, die als te interpreteren tekst meer als het product van mensenwerk dan van
Gods werk wordt gezien. Vervolgens roept dat echter steeds opnieuw de vraag op, of
God dan wel voldoende aan het woord komt. Gaat de menselijke - feilbare - inbreng
niet ten koste van God?
De hierboven getrokken conclusie dat de mens zich er niet mee moet bemoeien,
blijkt echter te snel getrokken. Het is namelijk de vraag of dat wel kan. Immers, voor
preken is taal nodig als medium en het is de vraag of alle menselijke invloed uit de
taal gebannen kan worden.
Deze rondgang laat verder ook zien, dat het niet alleen de vraag is of God wel (zuiver) gerepresenteerd kan worden in de taal, maar ook of de betekenis of boodschap
van een bijbeltekst en de ervaring van de hoorders wel gerepresenteerd kunnen worden. Wellicht is niet alleen het ‘midden’ van de homiletische driehoek verborgen,
maar zijn ook de hoeken tot op zekere hoogte verborgen.
1.2 DERRIDA EN REPRESENTATIE
Voor een nadere analyse van wat er rond representatie nu eigenlijk aan de hand is, ga
ik te rade bij de filosofie, met name bij de Franse filosoof Jacques Derrida
(1930-2004), al zullen her en der ook andere filosofen aan het woord komen.
Dat homileten en filosofen met elkaar in gesprek worden gebracht, behoeft nauwe-
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lijks verdediging. Inmiddels is dit tamelijk gebruikelijk geworden,32 vanuit minstens
twee goede redenen. De eerste is, dat homileten vrijwel steeds, zij het soms impliciet, gebruik maken van filosofische gedachtegangen. Dat maakt het voor de hand
liggend filosofische analyses ook expliciet in het gesprek te betrekken. Ten tweede:
een aantal filosofische discussies raken aan het terrein van de homiletiek. Door deze
in het gesprek te betrekken, verwacht ik een ‘ander geluid’ te horen, dat kan helpen
de horizon te verbreden. Het gaat mij dan met name om de filosofische discussie
rond representatie. Dat ik daarbij vooral gebruik maak van Derrida, is omdat hij het
fenomeen representatie diepgaand bespreekt in zijn werk en daarbij niet blijft steken
in kritiek, maar ook zoekt naar wegen om ‘het andere’ ter sprake te brengen.
Er is echter ook een belangrijk verschil tussen de manier waarop ik het werk van
Derrida gebruik en de manier waarop filosofen elders in de homiletiek een rol spelen. Mijn indruk is, dat filosofen overwegend gebruikt worden om homiletische problemen te helpen oplossen. In dit onderzoek krijgt met name Derrida een grotere rol:
ik gebruik hem ook om de diagnose te stellen. Ik kijk dus met een wat filosofisch
oog naar de homiletiek en bevraag van daaruit homiletische en theologische vooronderstellingen.
Wat is er volgens Derrida dan aan de hand met representatie?
Voor een eerste verkenning van zijn gedachten bespreek ik zijn artikel Le théâtre de
la cruauté et la clôture de la representation waaruit het citaat boven dit hoofdstuk
afkomstig is.
Derrida bespreekt in dit artikel in de eerste plaats de theateropvatting van Antonin
Artaud (1896-1948), een Franse theatermaker en acteur, maar vervolgens brengt hij
dit in verband met wat hij als een theologisch grondpatroon ziet. Het theater en de
theologie zijn volgens hem beide op een zeer specifieke manier representatief van
aard.
Impliciet lijkt Derrida in dit citaat ook een daarmee samenhangende preekpraktijk
op de korrel te nemen: de preek als eenrichtingsverkeer, als een autoritaire vorm van
anderen ‘de waarheid zeggen’, met behulp van het Woord en namens een afwezige
‘Schepper-auteur’.
Artaud zoekt naar een vorm van theater die niet representeert. Artaud wil een voorstelling maken die op zichzelf staat, die geen verdubbeling is van het leven, maar die
het leven zelf laat zien. De acteurs spelen hierin geen rol, ze vertegenwoordigen niet
een personage, maar tonen het leven, het unieke, eenmalige ervan als ‘gebeurtenis’.
De voorstelling is hier dus geen herhaling van het leven buiten het theater. Evenmin
is het de herhaling van een tekst, van een script, of de representatie van de gedachten
of de bedoeling van een auteur.
Maar kan dat wel, vraagt Derrida zich af. Om werkelijk te breken met elke vorm van
representatie, zouden er helemaal geen woorden gebruikt mogen worden, zo stelt hij,
32
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noch enige vorm van abstractie, bijvoorbeeld in de vorm van symbolische handelingen of uitspraken. Woorden representeren immers, ze staan voor de zaak die ze benoemen, terwijl abstracties een groter geheel representeren. Ook mag dit theater niet
gericht zijn op de overdracht van een boodschap of een bepaalde inhoud en er zelfs
niet op gericht zijn verstaan te worden.33 Een betekenis of een boodschap is in Derrida’s ogen dan wat ‘achter’ de scène ligt en erdoor wordt gerepresenteerd. Een interpretatie construeert een betekenis of een boodschap. Eigenlijk, concludeert Derrida, kan dat dus niet, een vorm van theater die helemaal niet representatief is, die
niets anders vertegenwoordigt dan het leven zelf. Het theater schept immers een
beeld, een ‘voorstelling’, die een opvatting over de wereld buiten het theater vertegenwoordigt, er een betekenis aan geeft en er een boodschap over formuleert.
Maar waarom zou Artaud dat willen, een vorm van theater die niet representatief is?
Blijkbaar, stelt Derrida, is voor Artaud herhaling het grote kwaad.34 Herhaling leidt
er volgens Artaud toe, dat de mens van zichzelf en van zijn eigen leven vervreemd
raakt. Door de herhaling ontsnapt het ‘nu’ hem, doordat het een uitleg of interpretatie biedt, een weergave in meer algemene termen. Hierdoor wordt het unieke van het
moment verraden. Artaud wil het leven zelf, zoals het is, laten zien in al haar eenmaligheid en beweeglijkheid. Een representatie is altijd een herhaling.
Representatie schept beelden die het leven vastleggen, die iets laten zien van hoe het
leven eigenlijk is, of hoe het behoort te zijn. Ze drukt het het werkelijke leven weg,
dat hier altijd aan ontsnapt.
Derrida gaat met Artaud mee in diens opvatting dat een representatie van de werkelijkheid nooit de ware werkelijkheid kan tonen. Anders dan Artaud gelooft hij echter
niet in de mogelijkheid van theater dat in het geheel niet representeert en het leven
zelf laat zien. Dit ziet hij als de ultieme poging tot een waarachtige representatie te
komen: een representatie die niet langer representeert, maar het leven zelf presenteert. Dit leidt tot het model dat in bovenstaand citaat wordt geschetst en dat Derrida
als theologisch beschouwt: een ‘schepper-auteur’ bewaakt vanuit de verte het toneel,
waarop hij zich door slaafse acteurs laat representeren. De acteurs houden zich precies aan het script, zonder daar enige interpretatie aan toe te voegen. Het publiek
moet daarbij zo passief zijn, dat ook zij geen uitleg aan het stuk toevoegen, maar
slechts de bedoeling van de ‘schepper-auteur’ opvangen.
Deze poging tot afscheid van de representatie, die in feite het streven betekent naar
een zuivere representatie, loopt volgens Derrida stuk op het onvermijdelijke herhalingskarakter van elke representatie. Het is volgens hem onmogelijk dat taal alleen
de bedoeling van de auteur communiceert, zonder dat er enige bijgedachte of bijklank optreedt. De acteurs zouden mechanische spreekbuizen van de auteur moeten
zijn en de toehoorders mechanische ‘gehoorbuizen’, die geen enkel bijgeluid produceren of bijbetekenis opvangen.
Nu biedt het theater een voorstelling, die men kan accepteren of naast zich neer kan
leggen.
Derrida gaat echter nog een stap verder. Hij ziet in het theater dat streeft naar zuivere
representatie een denkvorm, die in de gehele westerse traditie een grote rol speelt,
namelijk representatie als middel om tot ware kennis te komen. Hij noemt deze
denkvorm ‘theologisch’, zoals hij ook spreekt over het ‘theologische toneel’. Hij
heeft hiermee een zeer bepaalde vorm van theologie op het oog, die met een term
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van Heidegger ontotheologie genoemd kan worden: theologie als de studie van God
als het hoogste zijnde.35 Ontotheologie is die vorm van theologie, die het ‘zijn’ beschouwt als gegeven, als vaststaande orde waarbinnen alles voor zover het is, zijn
plaats heeft. God is het hoogtepunt en de garant van deze orde. Het ‘theologische
toneel’ dat Derrida beschrijft, is ook de wereld, waarin ieder zijn of haar rol speelt en
zo goed mogelijk moet beantwoorden aan een voorgeschreven rol. God bewaakt en
reguleert vanuit de verte het aardse toneel, opdat ieder zijn of haar rol speelt. Welke
rol dat moet zijn, wordt aangegeven door degenen die de waarheid van God representeren en in zijn naam optreden.
Theologie dient in deze opvatting dus om de mensen hun plaats te wijzen. Theologie
staat hier voor elke vorm van weten - en die kan ook de gestalte aannemen van filosofie of van wetenschap - die de mensen uit naam van een hogere orde voorspiegelt
hoe het is en hoe zij zich moeten gedragen in overeenstemming met het ‘zijn’.
Zoals gezegd, Derrida ziet niets in pogingen tot zuivere representatie te komen, zonder dat er gezinspeeld wordt op een vooronderstelde orde. Taal is nooit neutraal en
elke grammatica, elk woord en elke betekenis van dat woord verwijst naar een orde
van betekenis of bedoeling. Verstaan is daarom per definitie interpretatie in termen
van iets anders. Dat betekent dat de ensceneurs en de acteurs een veel grotere rol
krijgen dan in het door Derrida ‘theologisch’ genoemde schema wordt verdisconteerd: wat doorgaat voor het Woord van God is hun interpretatie van dat Woord.
Elders bekritiseert Derrida de gedachte van representatie als logocentrisch.36 Hij
bespeurt in het Westerse denken een tendens om een steeds andere logos centraal te
stellen: het Woord, de rede, het gevoel, de geest of de Geest. Deze logos zou bij uitstek geschikt zijn om Gods werkelijkheid in zijn volheid en omvattendheid te bemiddelen, en deze logos ontmaskert andere logoi als pogingen een beperkte betekenis op te leggen. Zo vervangt de ene interpretatie de andere door een beroep te doen
op de waarheid. De hang naar een zuivere representatie is altijd een poging de eigen
interpretatie die onvermijdelijk is, onzichtbaar te maken. Hiermee wordt de klasse
van mensen die er een bepaalde interpretatie op nahoudt de geprivilegieerde bezitter
van de waarheid.
Volgens Derrida betekent representatie dus ten eerste dat een bepaalde klasse mensen wordt verheven tot een hogere orde: zij alleen worden geacht toegang te hebben
tot de waarheid. Ten tweede doet representatie de waarheid geweld aan: het is niet
de volle werkelijkheid die gepresenteerd wordt, maar altijd een interpretatie daarvan.
De nadruk die in de Westerse traditie op logica en redelijkheid gelegd wordt, impliceert dat alles wat ‘anders’ is, wordt buitengesloten. Derrida spreekt over la clôture
de la representation: de afsluiting of omheining die representatie veroorzaakt. De
waarheid wordt opgesloten in een ordelijk betoog of model en mensen worden vervolgens gemodelleerd naar deze waarheid.
Dat is het derde effect van representatie: zij vangt de werkelijkheid in een hiërarchisch systeem met ‘God de Vader’ aan de top als garant van de orde en vlak daaronder degenen die zijn boodschap doorgeven. De mensen moeten zich ofwel ge35
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hoorzaam schikken in deze orde, ofwel ze moeten in opstand komen tegen ‘God de
Vader’. Als de mens zich wil bevrijden, aldus Derrida, dan moet God de Vader
dood.37 Dan moet de mens de band doorsnijden met de God wiens beeld hij vormt
om zijn eigen leven te kunnen leiden en niet langer een voorgeschreven rol te spelen.
De opstand tegen ‘God de Vader’ leidt echter tot chaos en willekeur. De zin van het
idee van representatie is dat het de werkelijkheid als geheel en het sociale leven erbinnen ordent en chaos en willekeur buiten de deur houdt. Als er geen God, geen
hoogste waarheid meer is, waarnaar moet de mens zich dan richten, aan wie moet hij
zich spiegelen om te weten wie hij is en moet zijn? Kunnen mensen ooit ‘zichzelf’
worden - niets anders vertegenwoordigen dan zichzelf?
Deze aporie is inherent aan dit representatieve model van denken. Mét God als garant van de orde kan de mens zichzelf niet zijn omdat hij een voorgeschreven rol
moet spelen, zónder God kan de mens zichzelf niet zijn omdat het ontbreekt aan een
richting.
Datzelfde geldt voor God: binnen het representatieve model is God als garant van de
orde altijd dezelfde. Tegenover de chaotische, veelkleurige mensen is God een baken
van eenheid en stabiliteit. Voor het werkelijk ‘andere’ van God is in dit model geen
plaats. Verliest God deze positie tegenover de mensen, doordat zij de vrijheid nemen
hun eigen leven in te richten, dan versplintert ‘God’ in vele goden. Met andere
woorden: binnen de orde representeert ‘God’ steeds hetzelfde, buiten de orde verliest
‘God’ zijn betekenis.
Nu kan in de ogen van theologen de opvatting van Derrida over wat theologie is wat
karikaturaal lijken. In de theologie is er immers juist steeds aandacht geweest voor
het besef, dat God zich niet laat vangen in woorden, begrippen, beelden of voorstellingen. De negatieve theologie heeft dit met kracht beklemtoond, later het nominalisme en meer recent Karl Barth - en dat zijn nog maar een paar stemmen tegen een
al te grote zelfverzekerdheid van theologie als spreken over en namens God. Ook is
er steeds weer kritiek geweest op wat Derrida logocentrisme noemt: de gedachte dat
iets in deze werkelijkheid God zou kunnen representeren, hetzij het denken, hetzij de
natuur of enig menselijk construct. De bekende kritiek van Barth op de mogelijkheid
van een ‘aanknopingspunt’ in de geschapen werkelijkheid en haar ordening voor het
menselijk denken en spreken over God, zou Derrida waarschijnlijk onderschrijven.38
Zijn kritiek gaat echter verder, en wel op twee punten. Ten eerste bekritiseert hij
iedere representatie: taal is niet in staat God zuiver te representeren, maar ook het
zelf, de ander of de wereld niet, net zomin als dé betekenis van een bijbeltekst. Ten
tweede bekritiseert hij de wijze waarop God en mens in een hiërarchische verhou37
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ding tegenover elkaar worden geplaatst. Dit is volgens hem de grondslag van het
systeem van representatie. De theologische kritiek op representatie maakt deze afstand doorgaans alleen maar groter en soms oneindig groot, maar stelt de hiërarchische verhouding zelf niet ter discussie.
Derrida stelt echter niet voor dit representatieve model te verruilen voor een ander
model, omdat aan ieder model en aan iedere logos dezelfde problemen kleven. In
plaats daarvan probeert hij het ‘andere’ binnen de westerse traditie op het spoor te
komen: datgene wat niet gezegd wordt, of wat juist óók gezegd wordt. Hij zoekt
naar barsten en breuklijnen in het ‘gebouw van de onto-theologie’. Dit ‘andere’ vindt
hij in de taal: hoewel taal niet anders dan representatief gedacht kan worden - de taal
zegt iets, woorden betekenen iets - klinken er in taal vaak ook bijgeluiden en bijgedachten door. Woorden zeggen vaak tegelijk meer én minder dan we hadden willen
zeggen. Dat biedt volgens Derrida ruimte voor het ‘andere’ om aan het woord te
komen.
Ik laat het nu bij deze eerste notities. In hoofdstuk 3 kom ik uitgebreid terug op de
gedachten van Derrida over representatie. In de hoofdstukken daarna ga ik na in
hoeverre Derrida werkelijk een uitweg biedt uit de aporie van de representatie die
erin bestaat dat wij niet waarachtig kunnen representeren, maar ook niet op kunnen
houden met representeren, en wat dit voor de homiletiek betekent.
1.3 VRAAGSTELLING
De idee van representatie creëert volgens Derrida drie problemen, schreef ik boven.
Ten eerste leidt dit tot een klasse van mensen die een bevoorrechte positie tot de
waarheid hebben. Ten tweede wordt ‘de waarheid’ beperkt, doordat ‘het andere’ uitgesloten wordt. En ten derde vangt het de gehele werkelijkheid in een hiërarchisch
systeem met God boven en de mens beneden. Het representatieve model is, volgens
Derrida, onlosmakelijk verbonden met een bepaald beeld van God, dat voorondersteld wordt in de idee van representatie.
In de homiletiek blijken alle drie deze kwesties terug te vinden te zijn. De eerste
spitst zich toe op de rol van de predikant tussen God en de hoorders. In de homiletiek wordt gezocht naar een wijze van preken waarbij zowel God als de hoorders aan
het Woord kunnen komen, zonder dat de predikant hier een bepalend stempel op
drukt.
De kwestie van de ‘gehele waarheid’ keert terug in het geding over de uitleg van de
Bijbel, de vraag of het mogelijk is tot een zuivere representatie van een bijbeltekst te
komen én in het denken over taal: kan de taal het geheim bewaren terwijl er toch
zinvol over God gesproken wordt?
De derde kwestie is het meest fundamenteel en raakt de gehele homiletiek. Als Derrida gelijk heeft, dan is een bepaald godsbeeld - God als de garant van de orde voorgegeven met een representatief model, in wat voor vorm dan ook.
Dit is, nogmaals, de meest fundamentele kwestie. Dáár lokaliseert Derrida het probleem: in het systeem van representatie. In een dergelijk systeem vervult het ‘medium’ van representatie per definitie een spilfunctie, volgens Derrida. Hij of zij geldt
als ‘doorgeefluik’ van de goddelijke waarheid en juist waar hij onzichtbaar wordt,
dreigt zijn interpretatie te verschijnen als het Woord van God zelf en daarmee de
hoogste autoriteit toegeschreven te krijgen.
Het is nu de vraag of dit ‘Deo-centrisme’ doorbroken kan worden, zonder dat het
systeem van representatie zelf opzij wordt geschoven. Vervolgens is het de vraag, of
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de hoorders werkelijk ‘aan het Woord’ kunnen komen binnen dit systeem, of dat de
predikant daar niet toch altijd tussen staat. Leidt ‘Deo-centrisme’ niet onvermijdelijk
tot ‘domino-centrisme’?
Echter, volgens Derrida kan het representatieve model niet zomaar terzijde geschoven worden. Dat is de aporie waar zijn tekst over de toneelopvatting van Artaud op
uitloopt: het toneel. ook het theologische toneel, is altijd representatief, gevangen in
een herhalingsstructuur, zonder ooit zuiver te kunnen representeren. De taal zinspeelt volgens Derrida altijd op een vooronderstelde orde, maar het is ook niet mogelijk buiten de taal te treden.
Wat ik wil onderzoeken is ten eerste of deze stelling van Derrida klopt. Is het model
van representatie inderdaad zo problematisch als Derrida beweert?
De tweede, belangrijkste vraag is wat dat dan betekent voor de homiletiek als theorievorming over preken én voor de concrete preekpraktijk. Is het mogelijk op de één
of ander manier buiten het representatieve model te komen? Is het in de theorie en
de praktijk mogelijk om het andere en de ander wél aan het Woord te laten komen?
In het spoor van Derrida richt ik mij hierbij vooral op de rol van taal in het preekproces: hoe kan in preken als talig ‘gebeuren’ het andere van de (A)ander ter sprake
komen?
1.4 OPZET
Bij het beantwoorden van deze twee vragen volg ik een dubbel spoor, een filosofisch
en een homiletisch.
De eerstvolgende twee hoofdstukken zijn overwegend filosofisch van aard. In
hoofdstuk 2 zet ik eerst een stap terug. De kritiek van Derrida op representatie sluit
aan bij een al langer lopend debat. Lange tijd is representatie een vruchtbaar idee
geweest in het Westerse denken, maar in deze tijd, stelt Bulhof, stuit de idee van
representatie op kritische grenzen.39 In hoofdstuk 2 schets ik de ontwikkeling van de
idee van representatie tot aan deze kritische grenzen. In deze tijd lijkt representatie
niet langer te werken – hoe komt dat, en wat zijn de gevolgen hiervan?
In hoofdstuk 3 ga ik nader in op de kritiek van Derrida en onderzoek ik of de oplossingen die hij aandraagt vruchtbaar kunnen zijn voor de homiletiek. In dit hoofdstuk
zal ik ook een uitvoeriger en nauwkeuriger plaatsbepaling van zijn werk geven.
Deze twee hoofdstukken vormen het voorwerk waarmee ik het gesprek aanga met de
homiletiek. Uiteraard kan ik niet de gehele homiletiek bespreken. Uit het ruime aanbod aan homiletische modellen heb ik een keuze gemaakt van min of meer gevestigde én relatief nieuwe modellen. Een ander criterium is dat al deze modellen tot op
zekere hoogte voor een andere wijze van representatie kiezen – zonder overigens die
term te gebruiken.
De bespreking van deze homiletische modellen vormt een ‘test’ voor de stelling van
Derrida dat het representatieve model problematisch is. In gesprek met deze modellen wil ik onderzoeken of de problemen die hij schetst zich inderdaad voordoen.
Daarnaast ga ik gesprek met deze modellen op zoek naar een andere wijze van preken, zowel in theorie als in de praktijk. Vanwege die praktijk bespreek ik in de homiletische hoofdstukken ook steeds een concrete preek van één van de daar besproken
homileten. Om wille van de ruimte heb ik mij beperkt tot één preek. De keuze voor
39
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welke preek van welke homileet is tamelijk willekeurig en had veelal te maken met
beschikbaarheid. Ik analyseer deze preken aan de hand van de vraag hoe de theorie
die deze homileten voorstaan vorm krijgt in preken.
In hoofdstuk 4 bespreek ik het werk van twee belangrijke vertegenwoordigers van
de New Homiletic, namelijk Fred Craddock en David Buttrick. Zij streven ernaar een
wat statische vorm van representatie te vervangen door een meer dynamische vorm.
Zij vragen aandacht voor het effect van taal: taal constateert niet alleen, maar ‘doet’
ook iets. Zij geven daarmee een aanzet tot een vorm van preken als (heilig) spel.
Hoofdstuk 5 is gewijd aan het model van de preek als ‘open kunstwerk’, zoals dat
voorgesteld is door Martin en verder ontwikkeld door Engemann en Altena. In dit
model wordt grote ruimte gegeven aan de hoorders, die zelf de preek als het ware af
moeten maken.
In hoofdstuk 6 bespreek ik de gedachten van enige min of meer postmoderne homileten, Lucy Rose, Isolde Meinhard en John McClure. Zij laten de opvatting dat één
voor allen kan representeren vrijwel los en daarmee ook de opvatting van één waarheid die voor allen geldig is.
Hoofdstuk 7 is meer theologisch van aard. Derrida verwijt de theologie ‘onto-theologie’ te zijn. In diverse recente theologische bijdrages wordt echter geprobeerd de
onto-theologie juist te ontstijgen. De vraag die hier aan de orde komt, is in hoeverre
deze theologen de homiletiek verder kunnen helpen.
Hoofdstuk 8 is gewijd aan de praktijk. In dit hoofdstuk zal ik proberen de onderweg
verkregen inzichten vorm te geven in een concrete preek.
In hoofdstuk 9 tenslotte hoop ik enige conclusies te kunnen trekken.
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2. Beeld en gelijkenis
Representatie is een buitengewoon vruchtbaar idee in de westerse cultuur geweest, een
idee dat behalve de kunst met name ook het denken over macht en gemeenschap in het
Westen geïnspireerd heeft. Uit een mosterdzaadje – enkele passages uit het Nieuwe
Testament – groeide in de loop der eeuwen in combinatie met de platoonse representatiegedachte en met het aristotelische wereldbeeld een boom met opmerkelijke takken:
representatie van Christus in de kerk, representatie van de standen binnen het kader
van feodale staten, democratische representatie van het volk in zelfgekozen parlementen – dat laatste in verschillende democratische staatsvormen – met en zonder ceremonieel hoofd, in zowel de gestalte van een twee-, hetzij dat van een meerpartijenstelsel. Maar hoe vruchtbaar ook, deze vorm van representeren lijkt in de huidige situatie
van de westerse cultuur op kritieke grenzen gestoten te zijn.1

2.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk ga ik nader in op de idee van representatie. Met Bulhof en Welten
versta ik onder het model van representeren als tegenwoordig stellen ‘het afleiden
van een glorieus, heilig, hoger ‘ginds’ naar een lager ‘hier’.’2 Doorgaans geschiedt
deze afleiding van boven naar beneden, daarom heeft representatie ‘meer in het algemeen sterke banden met gezag en autoriteit in verticaal hiërarchisch verband.’3
Representatie brengt, met andere woorden, een verband aan tussen deze werkelijkheid en een andere werkelijkheid en dit verband is normatief: de andere werkelijkheid, doorgaans Gods werkelijkheid, levert de norm voor de aardse werkelijkheid.
Wil dit verband effectief zijn, dan moet de representant op de één of andere manier
werkelijk delen in de glorie van wat hij vertegenwoordigt.4 Als ‘stuk’ van deze werkelijkheid heeft de representant ook deel aan die andere werkelijkheid, hetzij doordat hij deel heeft aan het wezen daarvan, hetzij doordat hij de macht van die andere
werkelijkheid vertegenwoordigt, of beide tegelijk. De representant is hetzelfde en /
of hij bewerkt hetzelfde.
Zoals in het vervolg zal blijken, verandert datgene wat als representatief wordt gezien voortdurend en daarmee verandert ook wat als niet of als minder representatief
wordt gezien. Wanneer bijvoorbeeld de natuur als ‘van God’ wordt gezien, dan
houdt dat doorgaans een meer negatieve houding ten opzichte van cultuur in. De
nadruk die vaak valt op de menselijke geest als representatief voor Gods Geest impliceert vaak een lagere status voor het lichaam.
Verder zal in het vervolg van dit hoofdstuk blijken, dat er in de geschiedenis ook
steeds representatiekritiek klinkt. Vaak is deze gericht op bepaalde representaties ten
gunste van andere, maar soms is deze ook gericht op alle representaties. Met name
wanneer het ‘heilige’, het ‘andere’ of het ‘goddelijke’ té tastbaar wordt voorgesteld
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en de representaties de plaats van de gerepresenteerde in dreigen te gaan nemen,
ontstaat er een ‘beeldenstorm’.
Tenslotte: hoewel representatie doorgaans van boven naar beneden verloopt, zal
blijken dat er in feite een wisselwerking tussen boven en beneden is. Wanneer de
beelden die mensen van boven hebben veranderen, veranderen ook de beelden over
beneden, maar andersom eveneens: beelden over beneden hebben ook invloed op de
beelden die er over boven bestaan. Overigens, ‘beeld’ moet daarbij in zeer ruime zin
verstaan worden: het kan gaan om een wereldbeeld (en een daarmee corresponderend godsbeeld), of om een denkconstructie, maar ook om een talig of kunstzinnig
beeld (een icoon bijvoorbeeld) of om een mens als voorbeeld (met name Christus).
Met de term ‘beeld’ is verder nog niets over het werkelijkheidsgehalte daarvan gezegd. Pas meer recent zijn ‘beeld’ en ‘werkelijkheid’ naast elkaar komen te staan en
vaak ook tegenover elkaar. In een groot deel van de geschiedenis waren zij juist
nauw met elkaar verbonden.
In deze tijd lijkt het model van representatie echter niet langer te werken. ‘Maar hoe
vruchtbaar ook, deze vorm van representeren lijkt in de huidige situatie van de westerse cultuur op kritieke grenzen gestoten te zijn,’ schrijven Bulhof en Welten in bovenstaand citaat.
Waar het mij in dit hoofdstuk om gaat, is hoe het gekomen is, dat representatie op
kritieke grenzen gestoten is. Verder gaat het mij om de vraag wat die grenzen dan
zijn en wat de consequenties daarvan voor de homiletiek zijn.
Wat ik in dit hoofdstuk wil laten zien, is dat een bepalende factor in dit proces de
verschuiving ván de gelijkenis náár het beeld is. Werd de waarde van beelden ooit
bepaald door hun (veronderstelde) gelijkenis met het ‘origineel’, in deze tijd lijkt het
beeld zelf beeldbepalend geworden en zich – zeker ook in de moderne kunst – te
ontworstelen aan de gelijkenis.
Ik beschrijf deze omkering in het denken over representatie in samenhang met een
aantal momenten uit de geschiedenis van de esthetica.
Esthetica als filosofische discipline ontstaat in het midden van de 18e eeuw. Het is,
schrijft Eagleton, alsof de filosofie ineens wakker schrok van het feit, dat er een uitgestrekt territorium was buiten haar mentale enclave, dat zich aan haar greep onttrok.5 Dit is het gebied van het zintuiglijk waarneembare. De esthetica is de reflectie
op dit zintuiglijke, in onderscheid van de reflectie op het immateriële. Tot dan toe
had de filosofie zich vooral met het denken en het ‘geestelijk leven’ bezig gehouden.
Het zichtbare en tastbare was daaraan ondergeschikt. Ook hierin vindt in de loop der
tijd een omkering plaats: de esthetica verlaat haar ondergeschikte positie om de boventoon te gaan voeren, waarbij zij haar domein uitbreidt tot het denken en de
ethiek.
Het doel van deze beschouwing is vooral de gevolgen te laten zien van deze omkering, die uiteindelijk tot een representatiecrisis leidt: wat betekent het, met name ook
voor de homiletiek, dat beelden vooraf gaan aan de werkelijkheid, en niet andersom?
Overigens, meer dan een schets kan dit niet zijn, gezien de breedte van het onderwerp. De ‘werkelijkheid’ is genuanceerder.

5

Zie T. Eagleton, The ideology of the aesthetic. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell publishing 1990,
13.

!28

In een slotparagraaf maak ik een aantal opmerkingen voor de gevolgen die dit voor
de homiletiek heeft.
2.2 HET GRIEKSE DENKEN
‘Representatie’ is van meet af aan een Grieks concept. Daar, in het Griekse denken,
komt de vraag naar de overeenkomst op, met name ook de vraag naar wat er achter
zit, de vraag naar het principe van representatie. Dát is de Griekse vraag bij uitstek:
de vraag naar het principe, naar het ene te midden van het vele, het onveranderlijke
te midden van het veranderlijke.6
Erich Auerbach plaatst in zijn klassieker Mimesis de Griekse stijl van Homerus tegenover de stijl van het Oude Testament. De stijl van Homerus wordt gekenmerkt
door:
…ausformende Beschreibung, gleichmässige Beleuchtung, lückenlose Verbindung,
freie Aussprache, Vordergründlichkeit, Eindeutigkeit, Beschränkung im Geschichtlich-Entwickelnden und im Menschlich-Problematischen.7

Tegenover dit realisme van Homerus plaatst hij de veel meer suggestieve stijl van
het Oude Testament, die gekenmerkt wordt door:
…Hervorarbeitung einiger, Verdunkelung anderer Teile, Abgerissenheit, suggestive
Wirkung des unausgesprochenen, Hintergründlichkeit, Vieldeutigkeit und Deutungsbedürftigkeit, weltgeschichtlicher Anspruch, Ausbildung der Vorstellung vom geschichtlich Werdenden und Vertiefung des Problematischen.8

In het Griekse denken gaat het, veel sterker dan in de Bijbel, om de weergave van de
werkelijkheid in relatie tot een andere werkelijkheid, die gedacht wordt als oorsprong. In de Griekse mythe, zoals bij Homerus, wordt deze oorsprong in de tijd
geplaatst als oertoneel. In de wijsbegeerte daarna wordt deze oorsprong min of meer
buiten de tijd geplaatst. In de woorden van Habermas: ‘Diese Anfänge werden vielmehr den Dimensionen von Raum und Zeit enthoben und zu einem Ersten abstrahiert, das, als das Unendliche, der Welt des Endlichen gegenübersteht oder ihr zugrunde liegt.’9 In de filosofie, met andere woorden, worden beide werkelijkheden
sterker van elkaar onderscheiden, al blijven ze ook met elkaar verbonden. De andere
werkelijkheid geldt als voorbeeld voor deze werkelijkheid. De term ‘voorbeeld’
moet hierbij heel letterlijk opgevat worden als het beeld dat vooraf gaat. Heel anders
dus dan wij: wij vatten een voorbeeld doorgaans op als een tamelijk willekeurige
illustratie van een stelling.
Deze relatie wordt benoemd met de term mimesis: nadoen, nabootsen, namaken en
ook, negatief, na-apen, vervalsen of verdubbelen.10 (In grote lijnen valt het begrip
mimesis samen met ‘representatie’.) Datgene wat via de zintuigen (via aisthèsis) tot
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ons komt, wordt gezien als ‘nabootsing’ van iets anders, maar wat dit ‘andere’ is,
daarover verschillen de meningen.
Ruwweg tegenover elkaar gesteld: Plato vond dit in de eeuwige ideeën, Aristoteles
in de stof die aan alle vormen ten grondslag ligt. De zichtbare tekens zijn voor Plato
dienovereenkomstig de onvolmaakte afbeeldingen van een ideaalbeeld. Het ideaal is
het ‘voorbeeld’ waarnaar de dingen zich moeten richten. Voor Aristoteles daarentegen vormt het zichtbare de gerealiseerde mogelijkheid van een ‘wezenlijke’ potentie.
Bij hem gaat het erom, dat alles zich richt naar zijn of haar ‘wezen’.
Bij Aristoteles overheerst een positieve kijk op mimesis.11 Zij laat de werkelijkheid
op een nieuwe manier verschijnen en toont zo haar ‘wezen’. De poëet bewerkt de
werkelijkheid zoals een vakman (bijv. een timmerman) de natuur bewerkt en haar zo
verbetert. Poëzie en theater laten ons zien ‘hoe de mensen zijn’. En doordat men
meeleeft met de voorstelling bewerkt dit een catharsis: doordat men zich identificeert met de helden uit het stuk, leert men met de eigen emoties om te gaan. Deze
emoties worden zo ‘verhelderd‘ (verhelderen is de grondbetekenis van catharsis).12
Zo positief als Aristoteles is over mimesis, zo negatief is Plato hierover en het is
vooral zijn opvatting, die lange tijd doorslaggevend was13 en kunst een slechte naam
geeft. Voor Plato is kunst slechts een representatie van een representatie. Plato zag
deze werkelijkheid als een onvolmaakte en vergankelijke afschaduwing van eeuwige
en volmaakte ideeën, waarvan kunst op haar beurt een nog flauwer aftreksel vormde.
Het is slechts de filosoof gegeven om via het denken tot de hoogste en meest ware
vorm van ‘schouwen’ van het ware en schone te komen – dichters worden geweerd
uit Plato’s ideale staat, want al te gemakkelijk leidt hun woordkunst tot een vervalsing van het goede. Plato’s filosofie heeft daarmee een sterk iconoclastische inslag,
omdat in het beeld niet de werkelijke waarheid vereerd wordt, maar een perversie
van het goede. Wat zichtbaar is, dat is – op z’n best schone – schijn. Het oog ziet
slechts de buitenkant, het ‘innerlijk oog’ ‘ziet’ de waarheid.14 Bezwaar heeft Plato
verder tegen het theater, omdat de spelers niet spreken in hun eigen naam en daarom
niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor wat ze zeggen.15 Ze kunnen
zich verschuilen achter hun rol.
Samenvattend: veel sterker dan de Bijbel maakt de Griekse filosofie de overgang
van mythos naar logos,16 van het godenverhaal naar het ‘logische’ verhaal, van ‘bijgeloof’ naar een ‘redelijk geloof’. Zij doet dit door de beelden van de zichtbare wereld stevig vast te maken aan iets daarachter of daaronder, aan één principe waaraan
de gelijkenis afgemeten kan worden. Op deze wijze onderhoudt de gehele werkelijkheid een mimetische relatie tot haar voorbeeld.
11

12
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14
15
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Zie N. Pappas, ‘Aristotle’. In: B. Gaut, B., McIver Lopes, D., The routledge companion to aesthetics.
London, New York: Routledge 20052,15-28; IJsseling, Mimesis,16 e.v.; A. Gottlieb, De droom der
rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance. Amsterdam: Ambo 20064,
276-283.
Zie M. Nussbaum, De breekbaarheid van het goede. Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur. Amsterdam: Ambo 20122., 529-533.
De grote invloed van Plato kwam mede omdat de werken van Aristoteles in de Middeleeuwen lange
tijd onbekend waren, terwijl de opvattingen van Plato doorleefden in het Neoplatonisme.
Zie R. Mortley, From word to silence I, The rise and fall of logos. Bonn: Hanstein 1986, 72-76.
Zie IJsseling, Mimesis, 11.
Hiermee is niet gezegd, dat de bijbelse logos van Johannes 1 geheel anders is, dan de Griekse logos.
Via allerlei sporen zijn deze, volgens Chatelion Counet, met elkaar verbonden. Sporen die hem zelfs
naar Azië leiden. (P. Chatelion Counet, Over God zwijgen. Postmodern bijbellezen. Zoetermeer:
Meinema 1998, 175-216.)
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Met name in het Griekse denken wordt zo het ‘gebouw’ van de representatie opgericht: de wereld wordt verdeeld in een zichtbare, veelkleurige, veelvormige en chaotische werkelijkheid en een ‘andere’ werkelijkheid die de verborgen eenheid achter
de veelheid garandeert. Representaties vormen de ‘schakels’ tussen beide werkelijkheden.17
2.3 DE CHRISTELIJKE TRADITIE
In de Christelijke traditie overheerst aanvankelijk een zeer kritische kijk op beelden,
onder invloed van Plato én op grond van het beeldenverbod. Anders dan in de Joodse traditie echter, waarin beelden geheel worden afgewezen, zag de christelijke traditie nog wel enige ruimte voor beelden, vanwege de incarnatie. Met name het Oosterse deel van de kerk vatte het beeld op als de ‘vleeswording’ van het onzichtbare.18
Dit ging echter niet zonder strijd.
Het probleem hier is de leer van Christus’ twee naturen: een menselijke, zichtbare,
en een goddelijke, onzichtbare.19 De strijd hierover in de eerste eeuwen werd voortgezet in de latere strijd tussen voor- en tegenstanders van iconen, die uiteindelijk het
Oosterse- en Westerse Christendom zou verdelen.
Wanneer men een afbeelding als niet meer dan een ‘plaatje’ ziet, dan leidt een afbeelding van Christus al gauw tot de verdenking dat men de twee naturen van Christus te kort doet. Immers, alleen de menselijke natuur van Christus kan afgebeeld
worden, tenzij men kunst zo opvat, dat in de icoon die andere, onzichtbare werkelijkheid van God als het ware doordringt, dat het kunstwerk dus niet alleen en zelfs
niet in de eerste plaats laat zien hoe iets is (bijvoorbeeld hoe Jezus eruit heeft
gezien), maar uiting is van een diepere werkelijkheid.
Ook hier geldt, min of meer Platoons, dat het beeld zich richt naar het origineel en er
geen ruimte is voor een eigen, subjectieve, invulling door de kunstenaar. Iconen,
zoals die in de Oosterse traditie een plaats hebben in de cultus, kunnen ook inderdaad beter worden gezien als afbeelding dan als verbeelding. ‘Iconen,’ stelt Moyaert,
‘worden niet eigenhandig gemaakt, maar in eerbied ontvangen.’20 De subjectiviteit
speelt bij het schilderen van iconen geen rol evenmin als de eigen verbeelding. Er
worden slechts bestaande iconen nageschilderd, volgens een nauwgezette iconografie. Tegelijk verbeeldt deze afbeelding een andere – overigens eveneens als objectief
opgevatte – werkelijkheid, zozeer dat men daarmee in contact kan treden. Hetgeen
ook letterlijk gebeurt: iconen worden aangeraakt en zelfs gekust.
Ten allen tijde moet voorkomen worden, dat het beeld zelf wordt vereerd en aanbeden – dan wordt de icoon een idool.
In de westerse traditie heeft de kunst aanvankelijk vooral een decoratieve en belijdende functie. Later in de Middeleeuwen komt daar een didactische rol bij: voorstel17
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Bij Plato bijvoorbeeld wordt deze rol (o.a.) gespeeld door Eros. Zijn rol is ‘het vertolken en overbrengen van de dingen der mensen aan de goden en van de dingen der goden aan de mensen, van de
mensen de gebeden en offers, van de goden de opdrachten en vergeldingen.’ (Plato, Symposion 202a
en b in de vertaling van M.A. Schwartz, Plato, Dialogen. Utrecht: Het Spectrum 2002, 47. Zie ook J.
van der Hoeven, De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse
denkwijze. Kampen: Kok Agora 1994, 6.)
Zie W. Koehler, Dogmengeschichte als geschichte des christlichen Selbstbewusstseins. Von den Anfängen bis zur Reformation. Zürich: Max Niehans Verlag 19513, 226 e.v..
Zie voor het volgende Moyaert, Iconen en beeldverering, Amsterdam: SUN 2007, 100-140.
id. 134.
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lingen functioneren als een vorm van aanschouwelijk onderwijs. Wat men afbeeldt
en hoe dit afgebeeld wordt, staat vast. Iedere figuur kent een strikte iconografie. Tegelijkertijd echter ontstaat er een overvloed aan verhalen en legenden rond bijbelse
figuren en rond heiligen.21 Ook exegetisch legt men via typologie en allegorese verbanden die we nu waarschijnlijk een product van de fantasie zouden noemen. Destijds echter zag men deze verbanden als voortkomend uit de Schrift zelf. Of de mimesis correct is, lijkt minder af te hangen van de inhoud, dan van het gevolgde
voorbeeld. Verkeerde afbeeldingen zijn die afbeeldingen die niet de door God gegeven tekens van de Bijbel en de natuur imiteren, maar eigen beelden scheppen22 en
die beelden die om zichzelf vereerd worden en niet in hun verwijzende rol.
Onder het teken van de mimesis heeft kunst dus geen zelfstandige rol, maar is ondergeschikt aan de religie. Kunst heeft slechts een plaats voor zover ze hetzelfde
zegt als religie en daar ook naartoe leidt. Het ideaal is een woordeloze en beeldloze
aanschouwing. Hoewel kunst sterk aan ‘voorbeelden’ is gebonden, is er tegelijk
ruimte voor een grote variëteit aan beelden en verhalen omdat de wereld van God en
mensen een eenheid vormt en alles in verband staat met God, tenzij het duidelijk een
product is van ‘heidendom’. Representatie doortrekt dus de gehele werkelijkheid.
Alles hangt met alles samen in een hiërarchische ordening. Overigens: met enige
regelmaat wordt deze ordening ook doorbroken en op z’n kop gezet, met name bij
religieuze festiviteiten zoals carnaval.23 Dit soort feesten lijkt een functie te vervullen als uitlaatklep voor de druk die een hiërarchisch geordende samenleving mensen
oplegt en het vestigt opnieuw de gemeenschap en de gelijkheid. Voor even wordt de
orde opgeheven, zodat iets zichtbaar wordt van hoe het eigenlijk zou moeten zijn:
iedereen gelijk.
2.4 AUGUSTINUS
Heb ik iets gezegd en laten horen wat God waardig is? Integendeel, ik besef dat ik
slechts heb willen spreken; als ik iets gezegd heb, is het niet dat wat ik wilde zeggen.
Hoe ik dat weet? Gewoon omdat God onuitsprekelijk is. Wat ik gezegd heb, zou echter niet gezegd zijn als het onuitsprekelijk was. Om die reden mag je God niet eens
onuitsprekelijk noemen, omdat je ook al iets zegt wanneer je dat zegt. Er ontstaat een
soort woordenstrijd: als datgene onuitsprekelijk is wat niet gezegd kan worden, is niet
onuitsprekelijk wat in elk geval onuitsprekelijk genoemd kan worden. Deze strijd
moet je liever door te zwijgen vermijden, dan door je stem te verheffen beëindigen.24
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Voor een overzicht van legenden gekoppeld aan bijbelfiguren, zie: L. Goossen, Van Abraham tot
Zacharia. Thema’s uit het Oude Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater.
Nijmegen: SUN 1990. En: L. Goossen, Van Andreas tot Zacheüs. Thema’s uit het Nieuwe Testament
in de apocriefe literatuur in religie en kunsten. Nijmegen: SUN 1992.
Er is hierover overigens wel van het begin af aan discussie geweest, met name rond de allegorese.
Ook voor een aantal kerkvaders was deze al te speculatief en te ver verwijderd van de bijbeltekst (zie
A. Zwiep, Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek. Amsterdam:
VU university press 2009.)
Zie C. Taylor, A secular age. Cambridge Massachusetts and London: The Belknap Press of Harvard
University Press 2007, 45 e.v.v..
A. Augustinus, Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. De doctrina christiana, ingeleid, vertaald en toegelicht door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. Amsterdam: Ambo
1999, I,VI,6.
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De bijbelse en de Griekse traditie komen bij Augustinus (354-430) samen. Ik ga hier
wat dieper op hem in, omdat zijn visie lange tijd bepalend geweest is.
Bovenstaand citaat is afkomstig uit zijn homiletiek, waarin hij vervolgens uiteenzet
hoe er dan toch gesproken kan worden – hoe beperkt ook. En waarom er gesproken
moet worden, namelijk om dezelfde reden waarom hij ook zijn belijdenissen op
schrift stelt. Niet opdat God het zou horen – aan God is immers alles wat Augustinus
zou kunnen belijden al bekend, beter dan het hemzelf bekend is – maar met het oog
op de mensen. Het ware gesprek met God speelt zich, woordeloos, in de ziel af,
maar met het oog op de mensen spreekt Augustinus zich uit, in de hoop dat zij ‘in
mij beminnen, wat Gij aanwijst als beminnenswaard, en (…) betreuren, wat Gij als
betreurenswaard aanwijst.’25 Terdege realiseert Augustinus zich dat hij het risico
loopt, dat ze anders reageren of met een andere intentie zijn geschrift zullen lezen.
Het geven van tekens is echter noodzakelijk opdat ook anderen God leren kennen,
‘aan woorden voorbij’.
Omwille van het goede preken maakt Augustinus graag gebruik van de ars retorica,
de kunst van het goede spreken. Deze kunst moet echter wel ondergeschikt blijven
aan het doel en de aandacht niet op zichzelf richten. Hiertoe maakt Augustinus in De
doctrina Christiana een onderscheid tussen uti (gebruiken) en frui (genieten). Alle
aardse dingen, stelt Augustinus, mogen we gebruiken om te komen tot het genieten
van God:
Van alles wat ik vanaf het begin van mijn uiteenzetting over de realiteiten heb gezegd,
is dit de hoofdzaak: het inzicht dat vervulling en doel van de wet en heel de Schrift
bestaan in de liefde voor de realiteit waarvan we moeten genieten, en voor de realiteit
die samen met ons daarvan kan genieten (n.l. onze medemens). Aan een gebod om
jezelf lief te hebben, bestaat geen behoefte.26

Echter, dit gebruik der dingen is niet bedoeld als middel om dat hogere doel te bereiken. Het gaat erom, dat als wij de dingen gebruiken, dat wij dan ontdekken dat ze
boven zichzelf uitwijzen.27 Voorkomen moet worden, dat we blijven steken bij het
zichtbare en het schepsel gaan aanbidden in plaats van de schepper. Alleen God is
het waard om zichzelf bemind te worden.28 Tekens dienen het verlangen op te wekken, en niet de begeerte. In het verlangen wordt de ander niet gebruikt (of misbruikt)
om de eigen begeerte te vervullen, maar wordt (van) de ander genoten.
Het gebruik van een bijbeltekst (ook het teken mag door Augustinus ‘gebruikt’ worden29) moet dan dus niet puur instrumenteel verstaan worden. Evenmin gaat het
erom dat men het zich toe-eigent, maar dat men zich er als het ware door mee laat
25
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A. Augustinus, Belijdenissen, vertaald door A. Sizoo, Delft: Meinema 19486, boek X, IV,5.
Augustinus, De doctrina Christiana, I, XXXV,39.
Zie E. Borgman, ‘Kennen dat het gekende verwelkomt. Theologie en andere geesteswetenschappen.’
In: Tijdschrift voor Theologie, 49 (2009), 5-17, m.n. 13 e.v..
Augustinus, De doctrina Christiana I,XXII,21. Deze gedachten van Augustinus hebben, zoals zoveel
van zijn gedachten, enorme invloed gehad, m.n. ook op de mystici. Eckhart bijvoorbeeld, schrijft:
‘Want hou je van God, zoals hij God is, zoals hij geest is, zoals hij persoon is en zoals hij beeld is –
dat alles moet weg. ‘Maar hoe moet ik dan van hem houden?’ Je moet van hem houden zoals hij is:
niet-God, niet-geest, niet-persoon, niet-beeld; sterker nog: zoals hij een louter, zuiver, helder één is,
los van alle tweeheid. En in dit één zullen wij voor eeuwig verzinken, van iets tot niets. Daartoe helpe
ons God.’ (In: Meester Eckhart, Van God houden als van niemand. Preken van Eckhart, vertaald en
toegelicht door Frans Maas. Baarn \ Gent: Ten Have, Carmelitana 20012 , 166) In een andere preek
hekelt Eckhart mensen die van God houden als van een koe: vanwege de melk.
id. II,I,1
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nemen en zo de (A)ander lief gaat hebben ‘om zichzelf’. Woorden echter kunnen dit
nooit geheel uitdrukken.30 Preken is zoiets als een propedeutische fase: het leidt de
gelovige naar de (stille) omgang met God. Men moet niet bij de tekens blijven staan
– schrifttekens of natuurlijke tekens – maar vandaar verder gaan.31
Evenals Plato staat Augustinus wantrouwend tegenover het werk van de dichter. De
predikant mag wel gebruik maken van de technè van de retorica, maar niet van de
poièsis van de dichter – een onderscheid dat Aristoteles maakt, die echter wel positief tegenover de poëzie staat.
Voor dit wantrouwen heeft Augustinus twee redenen: de predikant moet zich als
schepper niet willen verheffen boven God, alsof hij het beter kan, én kunst is te zeer
een veruitwendiging, het leidt teveel af naar het zichtbare.32 De woorden van de predikant moeten niet meer willen zijn dan een opstapje: preken als het wekken van
verlangen naar de woordeloze omgang met God zelf.
Nu kan bij Augustinus eigenlijk nog niet gesproken worden van vormgeving, hetgeen in de recente homiletiek wel een grote rol speelt. Het zoeken naar een andere
talige vormgeving van preken in de recente homiletiek kan pas beginnen als taal al
als instrument wordt gezien. ‘Vormgeving’ is immers per definitie het kiezen van het
juiste instrument om iets in uit te drukken. Voor Augustinus echter hoorden teken en
zaak bij elkaar. Het bezwaar dat hij tegen kunst heeft richt zich niet op de vorm. Bij
gelegenheid bevatten zijn preken zeer poëtische passages, evenals zijn
Belijdenissen.33 (Hetzelfde geldt trouwens voor Plato: ondanks zijn bezwaar tegen
dichters zijn zijn dialogen zeer literair vormgegeven.) Bezwaar heeft Augustinus pas
op het moment dat kunst iets eigens schept, dat de aandacht naar het maaksel afleidt.

30

31

32

33

Zie Augustinus, Preek CXX over Johannes I,1: ‘Wat het zeggen wil, dit Woord Gods te aanschouwen
(n l. het Woord van in den beginne waarover Johannes spreekt in Joh.1,1), wie zal dat in menselijke
woorden kunnen uitdrukken? Verheft uw harten, mijn broeders, verheft ze zo hoog als gij kunt en als
een lichamelijk beeld zich aan u opdringt, verwerp het dan. Als gij u het Woord Gods voorstelt als het
licht van de zon, dan kunt gij dat zoveel uitbreiden als gij wilt, gij kunt het zo zeer vergroten, dat gij
aan geen grens van dat licht meer denkt, dan is het nog niets in vergelijking met dat Woord Gods. Wat
van dien aard de geest zich ook voorstelt, het is altijd kleiner in het deel dan in het geheel.
(…) Dit woord nu wil van mij tot u komen, maar het vindt geen waardig voertuig. Het voertuig van
het woord is de klank van de stem. Want ik bij mijzelf zeg, tracht ik u te zeggen, maar de woorden
schieten tekort.’ (In: A. Augustinus, Preken voor het volk, handelende over de heilige schrift en het
eigen van den tijd. Vertaald en ingeleid door Christine Mohrmann. Utrecht\ Brussel: Het Spectrum
1948.)
Zie K. Kahnert, Entmachung der Zeichen? Augustin über Sprache. Amsterdam Philadelphia: Grüner
1999; R.Mortley, From word to silence II, The way of negation, Christian and Greek., Bonn: Hanstein 1986, 209 e.v.v..
Vgl. K.F. Morrison, The mimetic tradition of reform in the west. Princeton New Jersey: Princeton
University Press 1982, 95 ‘No words or other analogues were adequate to contain the reality of God.
One honored Him with silence; the imitative arts—painting, sculpture, poetry, theatrical productions—mired the soul in sensual representation, and they should be excluded from Christian life. Music too fell under suspicion.’
Met name het prachtige lied ‚Veel te laat’:
Veel te laat heb ik jou lief gekregen / schoonheid, wat ben je oud, wat ben je nieuw. / Binnen in mij
was jij, ik was buiten / en ik zocht jou als een ziende blinde / buiten mij, uitgestort als water / liep ik
van jou weg en liep verloren / tussen zoveel schoonheid, die niet jij is. / Toen heb jij geroepen en
geschreeuwd / door mijn doofheid ben jij heen gebroken. / Oogverblindend ben jij opgedaagd / om
mijn blindheid op de vlucht te jagen. / Geuren deed jij en ik haalde adem, / nog snak ik naar adem en
naar jou, / proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, / honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte / heb jij
doen ontbranden, en nu brand ik / lichterlaaie naar jou toe, om vrede.
(Belijdenissen X, XXVII,38 in de vertaling van Huub Oosterhuis in liturgische gezangen)
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Wat is dan precies het verschil?
Bij Augustinus is de vorm van het teken niet willekeurig omdat het een schepping
van God is. Een boom heet een boom omdat er iets ‘bomigs’ aan is en niet, zoals wij
geloven, omdat we dat af hebben gesproken, terwijl we ook af hadden kunnen spreken dat een boom een moob zou heten. Willekeurig, en vooral imperfect, worden
tekens pas voor Augustinus op het moment dat mensen zelf tekens gaan scheppen.
Daarom ook kan Augustinus zeggen dat hij de taal niet (instrumenteel) gebruikt: hij
laat de tekens spreken. Hij vergelijkt dit met de incarnatie: zoals ons ‘innerlijk
woord’ als het ware stem krijgt, zodat we dat woord over kunnen dragen aan een
ander, maar daarmee niet verandert, zo is Gods Woord vlees geworden, zonder te
veranderen.34 Weliswaar erkent Augustinus de mogelijkheid van misverstand bij
degene die het woord verstaat, maar hij heeft er geen enkele twijfel over dat het mogelijk is dat de tekens van God te onderscheiden zijn.35 De tekens van de Bijbel, en
van de gehele schepping, getuigen van de liefde van de schepper. Hoe groot zijn
vertrouwen in de band tussen teken en betekende is, ook na de Babylonische spraakverwarring, blijkt wel uit het feit dat Augustinus geen Hebreeuws kende en het
Grieks maar matig beheerste – maar dat ook niet nodig vond.36
Wanneer de mond uitspreekt waar het hart van overvloeit dan komen de woorden als
het ware vanzelf. Uiteraard moet een mens leren lezen en leren spreken, maar dit tast
de eenheid tussen teken en betekende niet aan. Lezen en spreken zijn ‘natuurlijk’.
In zijn taalopvatting sluit Augustinus aan bij een lange traditie van zoeken naar de
volmaakte taal. Dit idee van een volmaakte taal is volgens Eco ten diepste religieus
en in bijna alle culturen terug te vinden.37 De idee is dat wie de taal van de goden
verstaat, inzicht kan geven in de vaak verwarrende wereld van de mensen. Vaak zijn
het slechts de ingewijden die deze taal kunnen verstaan, de orakeluitleggers bijvoorbeeld, degene die de tekenen kunnen duiden. Vaak ook is er een boodschapper van
de goden nodig – Hermes in de Griekse mythologie – om de woorden van de god
over te brengen. Soms ziet men een dergelijke taal van god ook in een oertaal die
nog dicht bij de godheid zou staan, het Hebreeuws bijvoorbeeld, de ‘brontaal’. Luther ziet het Duits als de taal die het dichtst bij God staat.38
Deze taalopvatting is onderdeel van het systeem van representatie: via een heldere,
transparante taal worden de boodschappen van God doorgegeven. Dat maakt het
mogelijk onmiddellijk met God te communiceren. Echter, woorden hebben de neiging te vervluchtigen, daarom zijn er tekens ingesteld: ‘Omdat woorden meteen nadat ze de lucht geraakt hebben, voorbijgaan en niet langer duren dan hun klank,
heeft men met behulp van letters tekens voor woorden ingesteld.39 Het gevolg is, dat
misverstand mogelijk wordt, enerzijds omdat mensen ‘maar raak lezen’,40 anderzijds
omdat niet iedereen dezelfde taal spreekt en er dus vertaling nodig is, maar sommige
woorden zijn moeilijk vertaalbaar41 en sommige vertalers vertalen slecht: ‘Wanneer
een vertaler niet een groot expert is, raakt hij vaak uit de buurt van de auteursinten-
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Augustinus, De doctrina Christiana I, XIII,12 (mijn curs.)
Ook erkent Augustinus dat de Bijbel soms duistere passages heeft, maar hierover schrijft hij ‘dat dit
geheel aan de Voorzienigheid te danken is, om de arrogantie te temmen door inspanning en het verstandelijke begrip op te frissen en zo te behoeden voor de houding van arrogante verveling.’ (II,VI,7)
Zie U. Eco, Europa en de volmaakte taal. Amsterdam:Agon 1995, 27 e.v.
id. 6.
id. 101.
Augustinus, De doctrina Christiana, II,IV,5.
id. II,VI,7.
id. II,XI,16
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tie.’42 Augustinus heeft er het volste vertrouwen in, dat het mogelijk is de juiste betekenis van teksten te achterhalen, maar hij ziet ook in dat dit niet vanzelf gaat: het
grootste deel van boek II van De doctrina Christiana wijdt hij aan regels en aanwijzingen om misverstand te voorkomen.
Vanuit het Griekse denken en de verwerking daarvan door Augustinus ontwikkelt
zich in de loop der eeuwen de ‘systematiek’ van representatie, waarin alles zijn vaste
plaats heeft in een hiërarchische ordening met Christus in het midden. De kerk, de
ambten en de sacramenten representeren Christus, evenals de standen in de samenleving. Via Christus is de gehele werkelijkheid verbonden met God en andersom is
God via Christus werkzaam in de samenleving.
2.5 NEGATIEVE THEOLOGIE EN NOMINALISME.
De achterdocht tegenover de taal, die bij Augustinus al wel aanwezig is, maar geen
grote rol speelt, treedt bij anderen sterker naar voren, met name bij de zogenaamde
‘negatieve theologie’ en later in de Middeleeuwen bij het nominalisme.
Tot de negatieve theologie behoren theologen als Clemens van Alexandrië, Origenes, de Cappadocische vaders en, eind vijfde, begin zesde eeuw (pseudo) Dionysios
de Areopagiet. Deze stroming heeft haar oorsprong waarschijnlijk sterker in de
Griekse filosofie, dan in het bijbelse denken. Met name het spreken over God als
‘het Ene’ en ‘het Zijnde’ doen Griekse oorsprongen vermoeden. Bij Plato is ook de
gedachte te vinden, dat het Goede zich ‘aan gene zijde van het Zijn’ bevindt.43 De
negatieve theologie zelf beroept zich overigens wel op de Bijbel.
De negatieve theologie is zowel een theologie als een praxis.44 Theologisch vormt de
negatieve theologie de tegenhanger van de positieve theologie, waarin God zichzelf
kenbaar maakt in een neerdalende beweging, via de Zoon en de Geest. De negatieve
theologie is de kritische reflectie op de inhoud en op het discours van deze theologie. Daarnaast is de negatieve theologie ook een praxis van gebed en contemplatie,
waarin men alle woorden en beelden achter zich laat om te komen tot een zuiver
schouwen, een eenheid met God. Negatieve theologie is daarmee ook steeds een
mystieke theologie.
De kritiek van de negatieve theologie gaat verder dan beeldenkritiek alleen, omdat
zij ook een kritiek op de taal inhoudt. Zij ondermijnt alle theologie als spreken over
God, omdat zij taal per definitie ontoereikend verklaart. Het lastige van deze positie
is, dat er zo heel veel mogelijkheden open komen te liggen, zoals Mortley opmerkt:
The difficulty in this for theology lies in the indeterminate character of negation,
since goodness is a discrete notion, but non-goodness leaves open a vast range of
possibilities, from which only one notion is excluded. With such an approach God
could turn out to be almost anything, and no doubt did: in the case of Basilides at
least, He turned out to be "purely and unequivocally Nothing".45
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Het gevolg van de negatieve theologie is, dat wat men in het mystieke schouwen van
God ervaart, sterk geïndividualiseerd raakt en moeilijk mededeelbaar is, aangezien
woorden te kort schieten. In die zin kan de negatieve theologie eigenlijk niet zonder
positieve theologie, waar zij het kritisch correctief van vormt. Als kritiek op- en protest tegen de positieve theologie begeleidt zij deze en wijst haar voortdurend op haar
grenzen.
Een vergelijkbaar kritische positie ten opzichte van de theologie als spreken over
God neemt, aan het einde van de Middeleeuwen, het nominalisme in. Nominalisme
wil zeggen, dat onze woorden slechts ‘namen’ zijn, waar God niet aan hoeft te beantwoorden. De eenheid van woord en zaak, waar Augustinus van uit ging, wordt in
het nominalisme losgelaten.
De door de Scholastici gehanteerde Aristoteliaanse opvatting van ‘natuur’ legt voor
ieder ding haar natuurlijke perfectie vast. Goed is de uitdrukking van het wezen van
iets.46 Het nominalisme protesteerde hiertegen, omdat dit de vrijheid van God in de
weg lijkt te staan. Wil God het goede, omdat het goed is, of is het goede goed omdat
God het wil? De eerste positie zorgt ervoor, dat wij in elk geval weten wat goed is,
maar het legt dit ook vast en het legt God hier op vast. De tweede positie – de opvatting van het nominalisme – geeft God de vrijheid om iets anders te willen, dan wat
wij goed vinden, maar maakt het voor ons wel lastig te bepalen wat dan goed is.
Evenals de negatieve theologie kan het nominalisme gezien worden als een vorm
van representatiekritiek: met een beroep op Gods transcendentie wordt een al te wel
omschreven theologie bekritiseerd. God is groter dan wij denken.
De afstand tot God wordt zo een stuk groter. Het goede ligt niet langer binnen ons
‘wezen’, maar komt buiten ons te liggen. Finale oorzakelijkheid (‘worden wie je
bent’ zouden we nu zeggen) wordt vervangen door efficiënte oorzakelijkheid: het
bereiken van een doel buiten ons zelf.47 Maar dat impliceert ook dat de mensen en
de dingen middelen worden in dienst van een hoger doel. De mens wordt zo weliswaar bevrijd uit zijn vaste plaats in de wereldorde, maar de vraag is waar deze bevrijding hem brengt.
De negatieve theologie blijft nog binnen het traditionele representatieve schema, als
aanvulling en correctie. Wel krijgt de ‘ingewijde’ een grotere rol: voor de mysticus is
de andere werkelijkheid het meest toegankelijk. In het nominalisme ontstaan de eerste scheuren in het representatieve bouwwerk, doordat de afstand tot God wordt vergroot. Dit gebeurt tot eer van God, maar kan er ook toe leiden, dat God en wereld
van elkaar vervreemd raken, zoals dat in de moderne tijd gebeurt. De afstand tot
God impliceert ruimte voor de mens, die zich meer en meer zelf in het centrum gaat
plaatsen. Er vindt een ‘wending naar het subject’ plaats.
2.6 DE WENDING NAAR HET SUBJECT
Meestal wordt met de ‘wending naar het subject’ de naam van Descartes
(1596-1650) verbonden, maar dit begint eigenlijk al eerder, in de Renaissance, beargumenteert Stephen Toulmin48. Opvallend in deze periode is, dat menselijke creativiteit een rol gaat spelen als gave van God. Hoewel kunst mimetisch blijft, wordt de
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natuur niet langer als perfect gezien. Kunst wordt nu beschouwd als de verbetering
van de natuur en het individuele krijgt de voorrang boven het universele.49 In de
schilderkunst van deze tijd zie je de mens als het ware geboren worden: de afgebeelde personen krijgen veel sterker dan daarvoor individuele trekken.
De paradigmaverschuiving die zich in het nominalisme aankondigt, werkt ook in de
kunst door: de kunst volgt niet langer modellen, maar neemt de ruimte om beelden
te ontwerpen.
Toulmin ziet in deze periode een aantal ontwikkelingen, die later, in wat we tegenwoordig de ‘moderne tijd’ noemen, worden teruggedraaid en die in vooral de postmoderne filosofie terugkeren. Hij ziet in deze periode een enorme belangstelling
voor retorica, voor het goed argumenteren, die in de moderniteit vervangen wordt
door de nadruk op bewijzen, die op schrift gesteld zijn. Verder ziet hij in de Renaissance grote nadruk liggen op het individuele, het locale en het tijdelijke, die daarna
vervangen wordt door het universele, het algemene en het eeuwige.50 Waar de orde
doorbroken wordt in de Renaissance, tracht de moderne tijd die orde dus juist weer
te herstellen, maar nu niet langer met God in het middelpunt, maar met de mens in
het middelpunt.
Als oorzaak van dit ordeherstel ziet Toulmin de godsdienstoorlogen aan het begin
van de 17e eeuw. De verwarring over het ware geloof en het ontbreken van een kader
waarbinnen de twisten beslecht konden worden – men maakte immers niet langer
deel uit van dezelfde traditie – maakte het noodzakelijk een nieuw fundament te
zoeken, een nieuw ‘hoger niveau’ waarop beslissingen genomen konden worden
zonder bloedvergieten. Vaak wordt gezegd, aldus Toulmin, dat voor de filosofie van
Descartes zijn biografie niet van belang is, maar in feite kan zijn denken alleen maar
verstaan worden vanuit die godsdienstoorlogen.51 Het enige zekere dat Descartes
tenslotte nog rest is het cogito.
Ook Foucault ziet rond het begin van de 17e eeuw een wisseling van de wacht.52 Tot
dan toe speelde de overeenkomst een construerende rol in het weten van de westerse
cultuur. Op een ingewikkelde manier zag men al die individuele dingen toch als bij
elkaar behorend. Er treedt een voortdurende verdubbeling en weerspiegeling op van
het één in het ander. De wereld was een soort boek vol tekens, die elkaar soms kruisen of over elkaar heen vallen en dat alleen nog ontcijferd moet worden.
De taal is (…) niet zomaar een willekeurig systeem; zij is in de wereld gesteld, en
maakt daarvan tevens deel uit, zowel omdat de dingen-zelf hun raadsel gelijk een
taal verbergen én manifesteren, alsook omdat de woorden zich aan de mensen voordoen als dingen die ontcijferd moeten worden. De grote metafoor van het boek dat
we openslaan, spellen en lezen om de natuur te leren kennen is niets anders dan de
zichtbare achterzijde van een andere, veel dieper liggende overbrenging die de taal
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dwingt om aan de kant van de wereld te blijven wonen, tussen de planten, de kruiden, de stenen en de dieren.53

Volgens Foucault overigens heeft in deze tijd juist het geschreven woord het primaat, anders dan Toulmin het wil,54 maar dan niet het schrift als vastlegging, maar
juist als beweeglijk spel van tekens, dat om interpretatie, en vooral ook om commentaar vraagt en onderlinge discussie. Deze schriftopvatting van de Renaissance lijkt
nog sterk op die van de Middeleeuwen, waarin de werkelijkheid een representatie
van de (bijbel) tekst is, en niet andersom.55 Dat wil zeggen: de mensen en de dingen
moeten zich richten naar de tekst, vandaar de controverse rond Galileï, die het andersom deed, hij vergeleek de werkelijkheid met de tekst en besloot dat de tekst niet
klopte.
Vanaf de 17e eeuw wordt dit de overheersende opvatting. De innerlijke verwantschap tussen teken en betekende verdwijnt, met als gevolg dat de taal los raakt van
de dingen. Men gaat zich nu afvragen hoe de taal verbonden is met datgene wat zij
aanduidt, terwijl deze verbinding voorheen vanzelfsprekend was. De wezenlijke
functie van taal wordt nu benoemen.56 Maar dit betekent ook, dat er onderscheid
gemaakt gaat worden. Elders laat Foucault zien hoe tot in de Renaissance redelijkheid en irrationaliteit, tot aan gekte toe, op de één of andere manier toch met elkaar
verbonden waren. Hierna echter wordt ‘gekte’ als gekte benoemd en uitgesloten en
begint men ‘gekken’ ook daadwerkelijk op te sluiten.57
De jaren des onderscheids breken aan, waarbij onderscheid maken ook steeds betekent scheidslijnen trekken. Tussen redelijkheid en onredelijkheid, hoge en lage cultuur, élite en volks, geloof en bijgeloof.58 En vooral: tussen het zelf en de wereld.
Charles Taylor noemt deze periode ‘the rise of the disciplinary society’.59 Hij vat
hieronder vergelijkbare zaken als Foucault, waarbij hij ook de rol van de Calvinistische en Puriteinse kerken noemt. Ook zij namen deel aan deze disciplinering, vanuit
hun christelijke achtergrond.60 Het denken dat zich langzamerhand los maakt van
geloof, én het geloof zelf strijden op hetzelfde front: het overwinnen van de angst in
tijden van crisis. Beide dragen ook bij aan de ‘onttovering’ van de wereld en het
ontstaan van wat Taylor ‘the buffered self’ noemt, een zelf dat niet langer open is,
poreus en kwetsbaar, voor een wereld van geesten en machten.61
Eveneens een product van de moderne tijd is het onderscheid tussen fictie en werkelijkheid, tussen literaire teksten en wetenschappelijke teksten. De homiletiek zoekt
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aansluiting bij dat laatste. De predikant wordt geleerde, draagt ook de toga van de
wetenschapper, en draagt in zijn preken vooral kennis over.
Men zoekt met andere woorden een nieuwe orde in deze tijd, een nieuw fundament
waarop zekerheid over het bestaan gegeven kan worden. Hoezeer de Verlichting
zichzelf ook definieert in termen van mondigheid en zelf durven denken, het schept
tegelijk kaders hiervoor. Emancipatie wil zeggen: niet langer geloven op gezag maar
zelf nadenken. Maar als je zelf nadenkt, dan zul je ook hetzelfde denken, want uiteindelijk is de rede één. Emancipatie leidt dus niet tot diversiteit, althans, dat is niet
de bedoeling. Integendeel, diversiteit wordt problematisch. Vóór de moderne tijd
was een hiërarchische orde vanzelfsprekend, in de moderne tijd wordt het gelijkheidsideaal vanzelfsprekend.62 Dat betekent, dat verschillen problematisch worden.
Ze worden opgevat als afwijking van de norm. Eerder had alles zijn plaats binnen de
representatieve orde, nu worden, juist vanwege het gelijkheidsideaal de onderscheidingen sterker en geldt alleen datgene wat aan de norm voldoet nog als representatief.
Met andere woorden: de ladder die in de Middeleeuwen God en mens met elkaar
verbond, wordt in de moderne tijd op aarde neergelegd. Iedere mens heeft zo een
gelijke afstand tot God, maar dat is wel een grote afstand. Er zijn nieuwe bruggen
nodig om van het ‘ik’ uit de werkelijkheid op de andere oever te bereiken, maar deze
bereiken die andere oever niet.63
Daarnaast is er een nieuwe opvatting nodig over de relatie van al die ‘ikken’ tot elkaar.
2.7 DE REFORMATIE
Ten aanzien van de kwestie representatie maakten de Reformatoren een aantal keuzes met verstrekkende gevolgen, al beseften zij dat uiteraard destijds nog niet. Omdat het mij gaat om de gevolgen van de Reformatorische positie voor het huidige
denken over representatie, beschrijf ik deze keuzes inclusief de latere effecten hiervan. Het gaat dan om de keuze voor het Woord als (uiteindelijk) enige representatieve instantie (1.); om de vraag naar autoriteit (2.); om de relatie tussen verschillende
opvattingen (3.) en tenslotte over de vraag naar de relatie tussen mens en God (4.).
2.7.1 Het Woord
De Reformatoren legden een sterke nadruk op de afstand tussen God en mens. Alle
bruggen waarover de mens vanuit deze wereld God zou kunnen bereiken, worden
weggeslagen.64 Noch de natuurlijke wereld, noch de mens zijn representatief en zelfs
kerk en ambt worden niet langer als representatief gezien. Alle nadruk komt te liggen op wat Christus voor ons heeft gedaan. Ook de imitatio Christi leidt niet tot
God, maar heeft alleen nog een functie voor de maatschappelijke orde. Je wordt er
niet voor beloond, maar Christus geeft wel het voorbeeld hoe je met anderen om
moet gaan.
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Dit wil echter niet zeggen, dat de idee van representatie nu geheel wordt losgelaten.
Er wordt echter wel een ingrijpend andere invulling aan gegeven, doordat voortaan
alleen nog het Woord, in haar dubbele gestalte van Schrift en prediking, als representant van God geldt, met het Avondmaal als afgeleide daarvan.
Hoewel de idee hierachter ‘democratisch’ was, de mens stond voortaan zelf voor
God, zonder daarvoor een bemiddelaar nodig te hebben, werkt het feitelijk een
scherpe tweedeling in de hand. Wanneer niets op aarde God nog langer vertegenwoordigt, dan impliceert dit immers een negatieve waardering voor het aardse. In
plaats van dat God dichterbij komt, wordt hij zo op afstand geplaatst: hij woont alleen nog in woorden. Dat God zich steeds meer terugtrekt uit de wereld en alleen
nog als wetgever van menselijke- en van natuurwetten gaat gelden tot hij uiteindelijk
geheel verdwijnt uit de levens van veel mensen, voor wie het universum indifferent
wordt, kan dus gezien worden als een even ongewild als logisch neveneffect van het
weghalen van een aantal representatieve structuren.65
De ‘raakpunten’ tussen God en mens worden dus teruggebracht tot één: het Woord,
waarin God zelf zich representeert. Doordat er verder niets is, wat God representeert,
wordt het Woord onvergelijkbaar. En opdat het ook werkelijk het Woord van Gód is,
dat gesproken wordt, moeten menselijke invloeden hieruit zoveel mogelijk geweerd
worden. Bullinger voegt aan zijn stelling ‘praedicatio verbi Dei est verbum Dei’ (de
prediking van het Woord van God is het Woord van God) toe, dat we niet op de prediker zelf moeten letten. Hij kan wel een booswicht of een zondaar zijn, het woord
van God blijft waar en goed.66 Een zelfde mening is Calvijn toegedaan, de predikant
is voor hem ‘één of ander mensje uit het stof opgerezen om in de naam Gods te
spreken.’67
Deze ‘preekdefinitie’ van Bullinger moet, zoals Stark opmerkt, gezien worden als
een uitspraak van belijdende aard en moet niet in ontologische zin moet worden opgevat.68 Dat de
prediking van het Woord van God het Woord van God is, berust op geloof alleen.
Ook de ratio, het weten, wordt aan het geloof ondergeschikt gemaakt.69
2.7.2 Autoriteit
Door de nadruk op de Schrift te leggen, vormden de Reformatoren een front naar
twee kanten. Aan de ene kant werd hiermee het spiritualisme bestreden, dat de nadruk legde op de Geest als onmiddellijke bron van openbaring. Het spiritualisme
plaatste de Geest boven de openbaring van de Schrift met een beroep op 2:Cor. 3:6,
‘de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ Calvijn verzet zich hiertegen. Voor
hem is de duidelijkheid van de Schrift verre te verkiezen boven de willekeur van de

65
66

67
68
69

Zie Taylor, A secular age, 270 e.v.v.
‘Und auch jetzt müssen wir auf das Wort selber achten, das gepredigt wird, und nicht auf den verkündigenden Diener; ja, wenn dieser sogar ein arger Bösewicht und Sünder wäre, so bleibt nichtsdestoweniger das Wort Gottes wahr und gut.’ (Bullinger, Confessio Helvetica, hoofdstuk 1.)
Calvijn, geciteerd in Heitink, Biografie van de dominee, 29.
Stark, Proeven van de preek, 16.
Luther had het niet zo op de rede, hij noemt haar ‘de hoer van de duivel’ en een ‘beest’ dat gedood
moet worden. (zie H. Cunliffe-Jones (ed.), A history of Christian doctine. Edinburgh: T. & T. Clark
1978, 333. Zie voor de plaats van de rede bij Luther ook: M.J. Harran, ‘Luther and freedom of
thought.’ In: M. Hoffmann (ed.), Martin Luther and the modern mind. Freedom, conscience, toleration, rights, Toronto New York: Edwin Mellen Press 1985, 191-236.)

!41

allegorische exegese en de spiritualisten.70 Voor Luther geldt hetzelfde: ‘Zuerst lehrt
Gott durch das äußere Wort, denn innerlich durch den Geist, so jedoch, dass das
äußere Wort vorhergeht.’71 Het Woord krijgt zo het karakter van een ‘tegenover’: als
datgene wat buiten ons ligt, heeft het de autoriteit over mensen.72 De Geest is hieraan ondergeschikt.
Aan de andere kant vormde de Reformatie met deze opvatting een front tegen de
Katholieke kerk, met name tegen de paus en het leergezag. Door alleen de Schrift
autoriteit toe te kennen, trachtte men de autoriteit over het leven van mensen uit
handen van een ander mens, de paus te houden. Tot aan de Reformatie lag de uiteindelijke beslissing over leerstellige kwesties in handen van het leergezag. In laatste
instantie hakte de paus de knoop door. Het verwerpen van iedere aardse autoriteit
had echter verstrekkende gevolgen. Uiteindelijk ontstond hierdoor een normatief
vacuüm:
By rejecting the Papal authority, however, Luther paved the way for a problem that
did not, and could not, arise in the pre-modern era. As he disconnected the Biblical
message from the contemporary authoritative reading, he placed the Bible at a historical distance from the reader. The rejection of the tradition of the Church created an
unprecedented interpretative gap of some fifteen centuries.
Rebellion against the Papal authority involved much more consequences than merely another theology. It jeopardized the normative closure of pre-modern epistemology by rejecting the highest authority that could provide for the ultimate normative
reading. Lacking such a normative closure, all we have left are interpretations of
something that is itself placed at a distance. Indeed, where typological reading ensured that historical meaning of the text and religious truth coincided in the authoritative reading of the Church, this intimate bond was now broken. The ‘return’ to the
Sola Scriptura created a historical interpretandum.73

Interpretaties verschillen – de Reformatoren onderling konden het niet eens worden
over de interpretatie van het Avondmaal74 – en na het wegvallen van de paus als
normatieve autoriteit was er geen laatste instantie meer, die de knoop door kon hakken. De ene autoriteit lost op in vele autoriteiten. Het enige waar we nog op terug
kunnen vallen, concludeert Slob, is ons eigen oordeel.75 Voor de predikant wordt het
zo heel lastig om geen autoriteit te worden in zijn eigen gemeente: hij kan zich naar
niemand anders dan naar zijn eigen oordeel richten.
2.7.3 Verschillen in interpretatie
Wanneer de werkelijkheid niet langer een bezield verband vormt, wordt gemeenschappelijkheid een probleem. De mens heeft niet langer een vanzelfsprekende
plaats binnen de ‘goddelijke orde’ en begint de natuurlijke, de sociale en ethische
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ordes steeds meer als onpersoonlijk te zien.76 Er ontstaat ruimte tussen de mens en
de hem omringende werkelijkheid, waar tegenover de mens zijn plaats moet bepalen. Dat geldt ook voor zijn positie tegenover godsdienst: er is niet langer één geloof, er ontstaat een veelheid aan richtingen. De ene Schrift blijkt niet voldoende
waarborg voor de eenheid. Interpretatieconflicten blijken soms zo onoplosbaar, dat
groepen zich afscheiden. Aangezien de gedachte tegelijk blijft dat de waarheid één
is, wordt deze pluraliteit een probleem. Slob schrijft: ‘Pluralism involves dropping
the idea that one standard could apply to all the positions by which we also loose the
possibility of rejecting some of them legitimately.’77 Dat is het probleem: er is niet
langer één norm boven de partijen, geen gemeenschappelijke grond om het gesprek
op aan te gaan. Maar er is ook geen norm op grond waarvan men de ander kan beoordelen, behalve de eigen norm, die de ander niet aanvaardt.
2.7.4 God en mens
Het probleem waar de Reformatie voor staat, is hoe God en mens weer op elkaar
betrokken kunnen raken nu de werkelijkheid niet langer als representatief wordt
gezien. Op de één of andere manier moet duidelijk worden, dat de verheven God
dezelfde is, als de God die zich over mensen ontfermt. De beelden die Calvijn voor
God gebruikt, positioneren hem voornamelijk tegenover de mens.78 God is de Heer
der wereld: hij is de mensen niets schuldig, zijn handelen is geheel vrij. Als rechter
houdt hij gericht over de mensen, als vader corrigeert en vermaant hij hen. Door de
Geest werkt God in de mens, met name in de gelovigen of uitverkorenen.
Het kernverhaal dat over de mens te vertellen is, is dat van schepping en zondeval.79
Door Adam, die ‘alleman’ representeert, is de mens los gekomen van God. Van zichzelf uit is de mens echter niet in staat God weer te bereiken, God moet naar de mens
toekomen. De afstand die zo ontstaat tussen God en mens, schept tegelijk ruimte
voor de mens om zich te emanciperen. De wereld is steeds minder ‘van God’ en kan
daardoor het terrein van de mens worden.
Nu is God niet alleen de ‘verre’, hij is ook de ‘nabije’, met name in Christus. Maar
ook Christus is niet langer overal present, alleen nog in het Woord. Schrift en preek
krijgen zo een wel heel belangrijke plaats als ‘bemiddelende’ instantie.
Natuurlijk zijn dit niet meer dan enkele grove lijnen. Het gaat mij er hier slechts om
te laten zien, dat het basismodel van representatie weliswaar anders ingevuld wordt,
maar wel in tact blijft. Een belangrijk verschil echter met het Middeleeuwse model
is dat de samenhang langzamerhand verdwijnt, zowel de samenhang tussen God,
mens en wereld, als de samenhang tussen mensen onderling. In plaats van één representatief systeem, komen er verschillende modellen van representatie naast elkaar te
staan, die elkaar onderling beconcurreren.
Het lijkt er op, dat vanaf Kant en vervolgens met name in de Romantiek kunst de
overkoepelende, verzoenende rol van religie overneemt. Niet langer gebonden aan
religie, krijgt de kunst de kans zich te emanciperen en een zelfstandige rol op zich te
nemen. Dat verhaal wil ik nu vertellen.
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2.8 IMMANUËL KANT
Immanuël Kant (1724-1804) is de eerste die aan de esthetica zelfstandig aandacht
besteedt, hoewel niet los van het cognitieve en het ethische domein. De derde kritiek
van Kant, de Kritik der Urteilskraft wordt wel opgevat als poging die eerste twee
kritieken met elkaar te verzoenen.80 In de eerste kritiek gaat het om de causaal gedetermineerde wereld van de natuur en de vraag ‘wat kan ik weten?’ In de tweede om
de door vrijheid gekenmerkte wereld van het morele handelen en de vraag: ‘wat
moet ik doen?’ Als ‘natuur’ is de mens onderwerp van allerlei wetmatigheden – we
gaan dood bijvoorbeeld. Op ethisch terrein echter kan de mens keuzes maken, zij het
dat de wetten – de categorische imperatief – ook hier voorgegeven zijn. Vrijheid
bestaat alleen in de afweging op het moment.
In zijn derde kritiek nu tracht Kant deze beide dimensies van het mens-zijn met elkaar te verzoenen en wel door middel van de kunst. Zoals de kunstenaar de materiële
werkelijkheid van verf en doek vrij om kan scheppen, zo kunnen wij in de gegeven
natuur vrijheid realiseren.
De vraag die hier centraal staat, is: ‘wat mag ik hopen?’ Dat is, volgens Kant, dat de
eindige menselijke vrijheid zich kan realiseren in deze wereld. De schoonheid die
we in kunst en natuur kunnen ervaren, houdt de belofte in van eenzelfde harmonie in
ons leven en van harmonie tussen mensen, aangezien kunst mensen op een dieper,
affectief niveau verenigt.81
Datgene wat we mogen hopen, de esthetische idee, is echter niet representeerbaar;
het kan alleen indirect, door middel van analogie, op worden geroepen. De esthetische idee laat zien dat er een ‘meer’ is, dat reëel is en aantrekkingskracht uitoefent
op mensen.82
Ook voor Kant geldt nu, dat kunst een afgeleide is van de natuur, evenals bij Plato.
Het goede kunstwerk doet ‘natuurlijk’ aan.83 Het verwijst vooral naar de natuurlijke
schoonheid waarvan het een afgeleide is. Dat komt, omdat Kant uiteindelijk een
zedelijk doel heeft met schoonheid: de genoemde harmonie tussen vrijheid en bepaaldheid én de onderlinge harmonie tussen mensen.84 De waardering voor een
kunstwerk is weliswaar in eerste instantie een kwestie van smaak, maar het kan niet
bij smaken die verschillen blijven. Uiteindelijk postuleert Kant een hogere eenheid
van het in eerste instantie subjectieve smaakoordeel.
God heeft bij Kant een tweeledige functie: als ‘idee’ geeft hij het streven richting,
maar zonder dat hij ingrijpt in het menselijk bestaan85 en als wetgever heeft hij voor
alle tijden de grenzen van de vrijheid vastgesteld. Kunst brengt de mens dus niet in
harmonie met God, noch representeert de natuur God onmiddellijk.
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De wijze waarop kunst beoordeeld wordt, is precies tegengesteld aan de wijze waarop het ware en het goede beoordeeld worden. Die laatste twee worden deductief
afgeleid uit algemene wetten, waarbij het individu zich invoegt in een voorgegeven
orde, het oordeel over kunst echter is in de eerste plaats subjectief. De algemene
waarheid is hier niet voorgegeven, maar ligt aan de horizon en wordt inductief bereikt. Op het ethische en cognitieve terrein is waarheid dus voorgegeven, op het esthetische terrein moet zij nog bereikt worden.
Verder is kunst voor Kant datgene, wat men ‘zonder belang’ bekijkt. Kunst is er ‘om
zichzelf’ volgens Kant, ook al slaagt hij er niet geheel in kunst ook werkelijk buiten
alle functionaliteit te houden. Op een bepaalde manier keert hierin de gedachte van
Augustinus terug, dat God om zichzelf ‘genoten’ moet worden, en niet om er voordeel van te krijgen en dat de tekens er niet voor zichzelf zijn, maar slechts in hun
verwijzende functie. Er is echter ook een belangrijk verschil. De relatie is niet langer
onmiddellijk, maar krijgt het karakter van ‘alsof’. Het besef daagt, - een besef dat in
de Romantiek verder uitgewerkt wordt, - dat de relatie van de beelden tot de werkelijkheid een vorm van spel is.
2.9 ROMANTIEK
Kant ‘onttoverde’ de wereld: de mens moest zelf durven te denken, zonder zomaar
iets aan te nemen. In de Romantiek keert deze ‘tover’ terug. Romantiek, dat is in de
definitie van Novalis, het gewone zijn glans teruggeven:
Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen
unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.86

God was bij Kant ver weg geraakt, de romantici trachtten de brug te herstellen, of
beter: ze vonden de brug terug, namelijk in de mens zelf. Ware religie, aldus Friedrich Schlegel, is niet heteronomie, geen van buiten op ons toekomende openbaring,
maar de ontvouwing van de scheppende vrijheid van de mens zelf. De mens moet
hiertoe zijn ‘midden’ vinden en zo tot ‘bemiddelaar’ worden:
Mittler ist derjenige, der Göttliches in sich wahrnimmt und sich selbst vernichtend
preisgibt, um dieses Göttliche zu verkündigen, mitzuteilen, und darzustellen allen
Menschen in Sitten und Taten, in Worten und Werken.87

De kunst moet de religie redden, en kan haar ook redden, omdat religie in de grond
niets anders is dan dat: kunst. De natuur wordt opnieuw verbonden met God, evenals
de menselijke scheppingskracht. Net als de mens is de natuur bezield, ze is doordrongen van dezelfde ‘geest’. Nogal eens kreeg dit een pantheïstisch trekje, waarbij
de God van Israël en de Goden van Griekenland in elkaar over gingen lopen.88
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Wanneer we nu in contact treden met de natuur, dan treden we met God in gemeenschap, zoals Schleiermacher het stelt.89 Daarmee samenhangend is het doel van een
preek:
....die Mitteilung des zum Gedanken gewordenen frommen Selbstbewusstseins mit
dem Ziel, das religiöse Bewusstsein der Gemeinde als das durch Jesus Christus
begründete Bewusstsein der Gnade zu stärken und die Teilnahme am Gesamtleben
der Christen, wie es aus dem Wirken des Heiligen Geistes hervorgeht, zu
vertiefen.90

De Romantiek sluit aan bij de gedachte van Kant, dat kunst een verzoenende werking heeft. Het is gericht op een uiteindelijke eenheid. Echter, het verlangen hiernaar
is principieel onvervulbaar. Het romantische project is een oneindig project. De reactie hierop van de Romantici is echter geen resignatie, maar een afwisseling van
enthousiasme en ironie, waarbij ironie meer is dan een middel tegen de lethargie. Zij
is er tevens uiting van dat de grootheid van het Romantische project juist in die onvoltooibaarheid ligt.91 Het verlangen is principieel open en transcendent. De ironie
speelt hiermee: het leven is een spel, maar niet zonder enthousiasme.
Vanwege die onvoltooibaarheid van hun project, hadden de Romantici een voorkeur
voor de open vorm van het fragment, boven de gesloten eenheid van het klassieke
kunstwerk. Daarbij richtten zij zich niet zozeer op het schone, dat verbonden is aan
de begrensde vorm van een voorwerp, maar op het sublieme – eveneens een categorie van Kant – dat vormeloos en onbegrensd is en een gevoel van oneindigheid oproept. Dergelijke kunst spruit voort uit de geniale, onbewuste verbeeldingskracht.
Het concept van ‘genie’, stelt Gadamer, komt in de plaats van ‘smaak’.92 Het standpunt van Kant tegenover kunst wordt vervangen door een standpunt van binnen uit.
Het sublieme is immers minstens ook iets, dat de mens in zichzelf vindt. Kunst als
schepping komt nu ook boven de natuur te staan. De scheppende mens komt boven
de reproductieve wetenschapper te staan.
Met haar nadruk op het gevoel hervindt de Romantiek iets, dat bij Kant verloren was
gegaan. Kant immers houdt de religie binnen de grenzen van de rede en ziet daarin
geen plaats voor zoiets als een bijzondere (persoonlijke) openbaring, een intuïtief
‘smaken’ van God. Dit laatste is ongeveer wat Schleiermacher onder ‘gevoel’ verstaat, een soort ‘invoelen’ of ‘afstemmen’.93 Geloven werd weer een zaak van ervaring. Modern gezegd: het werd van belang dat mensen erdoor ‘geraakt’ werden.
De Romantiek zet Kant dus min of meer op z’n kop. De esthetica is niet langer de
sluitsteen van een systeem, maar wordt de hoeksteen. De esthetische ervaring als
ervaring van een ‘oergrond’ of ‘wereldgeest’ herstelt – zij het fragmentarisch – de als
89
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oorspronkelijk gedachte eenheid van mens en schepping. De Romantiek gaat dus
niet eenvoudig terug naar de Middeleeuwen toen deze eenheid er in de beleving nog
was. In die zin vormt de Verlichting wel degelijk een breuk. De eenheid moet teruggevonden worden, maar kan alleen ‘soms even’ ervaren worden.
Kunst is nu niet langer ondergeschikt aan religie. Kunst krijgt zelf openbarende
kracht. En wat kunst zegt, kan ook alleen op deze manier gezegd en verstaan worden. De kunstenaar neemt als het ware de plaats van de predikant in. Religie gaat
goeddeels op in de ervaring van het ‘numineuze’, waarin goed en kwaad met elkaar
verstrengeld zijn. Religie krijgt zo een heel andere rol dan bij Kant, waar godsdienst
vooral een plaats krijgt in de fundering van de zedelijkheid, waaraan zij – mits binnen de grenzen van de rede gehouden – een positieve bijdrage levert. In de Romantiek wordt religie veel dubbelzinniger. Het numineuze is niet alleen fascinerend, het
is ook angstaanjagend. Bovendien, de Romantiek is een tweede naïviteit, een naïviteit die door de kritiek van de Verlichting is heengegaan en beseft dat haar goden
heel goed haar eigen schepping kunnen zijn. Safranski schrijft: ‘Die Romantiker
(…) stecken in folgendem Dilemma: Sie sollen an das glauben, was zie selbst gemacht haben, zie sollen das Hergestellte wie etwas Empfangenes erleben.’94 Een
eerste naïviteit is niet meer terug te krijgen. Iedere ervaring, ieder geloof is altijd ook
het object van reflectie, waardoor geloven zoiets wordt als geloven dat je gelooft.
Het verhevene, het numineuze of het schone, men ervaart het nooit ‘an sich’. Men
kan het niet ‘an sich’ ervaren vanwege dat moment van reflectie dat er tussen komt.
Kunst is niet langer de mimesis van wat is, maar de poièsis van wat zou kunnen zijn
– maar ook niet kan zijn. Als schepper naast God schept de mens uit het niets, maar
wellicht is het dat ook: niets.
2.10 NIETZSCHE: DE SCHONE SCHIJN
Wat bij de Romantici nog een vraag is, wordt bij Friedrich Nietzsche (1844-1900)95
vrijwel zekerheid: de hoogste, religieuze waarden van mensen zijn hun eigen schepping. We zien, volgens Nietzsche, niet langer de wereld zoals die is, we zien de
schone schijn. De ‘echte’ wereld is verdwenen, God is dood. En laten we dan ook
maar creatief zijn:
De dood van God en het teloorgaan van de waarheid moeten worden begroet als een
goede boodschap: een vrolijke wetenschap. Er is geen waarheid en toch is de projectie van een waarden- en waarheidsperspectief onontbeerlijk. Laat ieder dan uit eigen
kracht zijn waarheden en zijn waarden op het bestaan projecteren, in functie van zijn
eigen leven en als uiting van zijn eigen sterkte. Laat de mens de schepper zijn van
zijn eigen waarheid en zijn eigen moraal. Laat hij een kunstenaar zijn die het leven
schept als zijn grootste oeuvre.96

De ironie neemt hier een hoge vlucht. Het leven is een spel dat enerzijds met heilige
ernst gespeeld moet worden, maar waarvan men zich anderzijds bewust moet zijn,
dat het ‘maar’ een spel is. Iedereen weet, stelt Nietzsche, ook de priester, dat er geen
God meer bestaat, geen zondaar, geen Verlosser, dat alle begrippen van de kerk valse
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munten zijn – en desondanks houdt men eraan vast.97 Nietzsche pleit ervoor om niet
alleen zelf te gaan denken, maar vooral ook zelf te gaan leven en niet langer voorgeschreven paden te bewandelen. Als alle waarheid illusie is, laat de mens dan liever
zijn eigen illusies scheppen.
Evengoed houdt Nietzsche de hoop vast dat de kunst een waarheid kan openbaren
over het menselijk leven, zoals ooit de Griekse tragedies dat deden. Maar dan moet
kunst wel weer de sociale functie krijgen die het toen had en dus meer zijn dan een
middel voor esthetische voldoening.
Met Nietzsche heeft de wending naar de esthetica zich voltrokken. Sindsdien, stelt
Welsch98, kan men nauwelijks nog iets inbrengen tegen de esthetische fundering van
kennis. Dat wil zeggen: de werkelijkheid is gemaakt, met fictionele middelen. Het
zijn beelden, fantasieën, metaforen die ons de werkelijkheid voorspiegelen. En aangezien er vele van deze beelden zijn, kan men ook niet langer spreken van één werkelijkheid. Ook het subject, de identiteit van het subject, krijgt het moeilijk. Immers:
welk verhaal dat ik over mij zelf vertel (en dat anderen over mij vertellen) is het
‘ware’ verhaal?
Ook de ethiek is esthetisch gefundeerd: wat wij ‘goed’ noemen, is in de ogen van
Nietzsche een gestold smaakoordeel. Dat wat behoort, het goede, is in wezen dat wat
bevalt, het aangename.99
Met Nietzsche verdwijnt de Hinterwelt uit zicht, en dus ook de laatste zin, de diepere betekenis van het leven én van het lijden. Voor Nietzsche blijft er geen andere
weg over dan deze betekenisloosheid van het lijden te aanvaarden en daarmee ook te
kiezen voor déze wereld.
Mede door de verschrikkingen van twee wereldoorlogen, de dood van duizenden
soldaten in de loopgraven, de Shoah – verschrikkingen die te groot zijn om er nog
een zin aan te kunnen geven – heeft Nietzsche een enorme invloed op het 20ste
eeuws denken. Dit is wat er over lijkt te blijven: alleen nog representaties en als ze
al ergens naar verwijzen, dan weten we niet goed meer waarnaar. We kunnen er alleen maar het beste van maken.
2.11 KIERKEGAARD
Er is echter nog een andere richting mogelijk, namelijk de richting die Soren Kierkegaard (1813-1855) nog voor Nietzsche inslaat. Ook hij oefent daarmee grote invloed uit op het denken én geloven in de 20ste eeuw. Kierkegaard vertrekt vanuit een
vergelijkbaar kritisch standpunt ten aanzien van de in zijn ogen verburgerlijkte,
‘brave’ kerk.100 Echter, het esthetische is bij hem, hoewel altijd nog een treetje hoger
dan de burgerlijkheid, niet meer dan een eerste stadium. De ‘burgerlijke’ mens kan
in zijn bestaan vertwijfeld raken, ineens beseffen hoe vergankelijk het leven is. De

97

98
99
100

F. Nietzsche, Der Fall Wagner; Götzen-Dämmerung; Der Antichrist; Ecce homo; Dionysos-Dithyramben; Nietzsche contra Wagner. Kritische Studienausgabe, herausgegeben von Giorgio Colli und
Mazzino Montinari. München: DTV 1988, 210.
Welsch, Vernunft, 495.
Zie A. Kinneging, R. Wiche, Van kwaad tot erger. Het kwaad in de filosofie. Utrecht: Spectrum 2007,
299.
Zie het voor het volgende W.R. Scholtens, Kierkegaards werken, een inleiding. Baarn: Ten Have
1988; S.Kierkegaard, Oefening in Christendom, Utrecht: Bijleveld z.j.; S. Kierkegaard, Vrees en
beven. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Drs. W.R. Scholtens. Baarn: Ten Have
1983.

!48

angst kan vat op hem krijgen: de angst voor het mogelijke, de vrijheid, de opgave
om eindelijk eens mens te worden.
De estheticus nu geniet van al deze mogelijkheden. Hij proeft op allerlei plaatsen het
leven. Eén van de voorbeelden die Kierkegaard geeft van zo’n esthetisch mens is
Don Juan, die eindeloos proeft, maar geen keuze maakt. Zo’n leven is echter niet
meer dan spel: er wordt niet werkelijk gekozen. De estheticus staat ironisch in het
leven.
De ironie kan hem er echter ook toe brengen serieus te worden. Dan betreedt hij het
terrein van de ethiek. Hier wordt een keuze gemaakt. De mens begeeft zich in de
wereld, waar hij zich voorheen slechts oppervlakkig over de wereld bewoog. De
mens onderwerpt zich hier aan het algemene – de wet, de regels en codes.
Het religieuze bestaat in een laatste stap. Daar pas wordt de mens pas echt mens,
door de ‘sprong van het geloof’ te wagen, door te geloven ‘krachtens het absurde’.
Kierkegaard voert onder andere Abraham als voorbeeld van zo’n religieus mens ten
tonele. De overgave van Abraham, die tegen de wet in zijn zoon offert, maakt van
hem pas een werkelijk mens. Maar dan ook zo zeer individu dat hij in zekere zin
onbegrijpelijk wordt. Wat Abraham gedaan heeft, kan geen letterlijke navolging
krijgen. Uiteraard niet. Het dient voor Kierkegaard ook niet zomaar symbolisch opgevat te worden, ingewisseld voor ‘het beste dat men heeft’. Deze sprong van het
geloof is uniek en voor ieder alleen op zijn eigen manier te voltrekken.101 Deze
waarlijk ‘existerende’ mens neemt vervolgens het esthetische en ethische weer in
zich op.
Ook Christus is voor Kierkegaard niet te begrijpen. Men kan over hem niets te weten komen, hij is niet denkbaar, past niet in één of andere categorie.102 Het begrip
herhaling dat bij Kierkegaard regelmatig opduikt, is niet de herhaling van de mimesis, de reproductie of navolging, maar veeleer zoiets als hernemen, in zich opnemen,
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wat ontbroken heeft was de aanleiding; toen ik zondag over Abraham gepreekt heb, voelde ik me
helemaal niet zo aangegre-pen.’ Als dezelfde spreker nu maar een greintje verstand had, dat hij bijgevolg ook verliezen kon, dan geloof ik dat hij het inderdaad verloren zou hebben als die zondaar rustig
en waardig had geantwoord: ‘Maar daar hebt u zondag toch zelf over gepreekt!’’
Kierkegaard, Oefening in Christendom, 27: ‘b. Kan men uit de geschiedenis iets over Christus te
weten komen? Neen. Waarom niet Omdat men nooit iets kan ‘weten’ over ‘Christus’. Hij is de Paradox, Voorwerp van geloof, bestaat slechts voor het geloof. Maar alle historische mededeling is een
mededeling van het ‘weten’, dus kan men uit de geschiedenis niets over Christus aan de weet komen.
Want komt men weinig of veel of iets van Hem te weten, dan is Hij niet degene die Hij in waarheid
is. Men komt dan iets anders over Hem te weten dan wat Hij is, dus komt men niets van Hem te
weten, of men komt iets verkeerds van Hem te weten, men komt bedrogen uit. De geschiedenis
maakt Christus tot een ander dan Hij in waarheid is en zo komt men uit de geschiedenis veel te weten
over – Christus? neen, niet over Christus, want over Hem kan men niets weten, in Hem kan men
slechts geloven.’
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in de eigen existentie volvoeren. Hij keert daarmee terug tot het Reformatorische
uitgangspunt dat de mens zelf voor God staat en niet op gezag dient te geloven. De
mens zelf moet een keuze maken, maar zonder dat hij een keuze kan maken. Dat wil
zeggen: zijn keuze valt niet rationeel te begronden, maar alleen door geloof. Evenmin is die keuze mededeelbaar, alleen via de ‘indirecte mededeling’, omdat er dan
redenen gegeven moeten worden en dat kan nou juist niet. De keuze berust steeds op
een paradox. Anders dan Nietzsche na hem houdt Kierkegaard vast aan een ‘andere
wereld’. Alleen is deze wereld volstrekt onrepresenteerbaar in die zin dat er niets
algemeens over gezegd kan worden.
Waar in het Middeleeuwse denken de gedachte van representatie dient om de werkelijkheid te ordenen, gaat het bij Kierkegaard dus juist om bevrijding uit die orde. De
wereld van God en van de Bijbel gelden bij hem nog wel als representatief, maar
met twee belangrijke verschillen. Ten eerste representeert God niet langer een algemene waarheid waar de mens zich naar dient te voegen, maar een bijzondere en
unieke waarheid, die ieder mens op zijn of haar eigen wijze gestalte moet geven. Ten
tweede poneert hij een breuk tussen beide werkelijkheden: geloven is een ‘sprong’,
een keuze die men maakt op hoop van zegen.
In die zin sluit Kierkegaard weer wel aan bij de esthetische wending: niet het algemene, maar het bijzondere is bepalend. Uiteindelijk moet de mens zich losmaken
van de rationele en ethische orde en zijn eigen ‘smaak’ volgen om het leven, door
tenslotte ook zichzelf op het spel te zetten, van de andere kant weer te ontvangen.
2.12 HEIDEGGER
Onder invloed van Nietzsche en Kierkegaard richt de 20ste eeuws filosofie zich, veel
sterker dan daarvoor, op de mens, op het concrete bestaan, de existentie, en veel
minder op de essentie. Men zoekt niet zozeer naar het ‘algemeen menselijke’, het
‘wezenlijke’ voor dé mens, maar richt zich op het individuele bestaan, op het ‘fenomeen’ mens, die niet langer een representant is van iets anders, iets hogers. De mens
moet opnieuw verstaan worden. Daartoe ontwikkelt Martin Heidegger (1889-1976)
zijn hermeneutiek: voor de analyse van het Dasein, dat niet langer vanuit de essentie, maar vanuit de existentie verstaan moet worden.103 Hij wil de mens niet van bovenaf verstaan, vanuit een transcendentaal standpunt, maar van onderop, vanuit de
mens die men zelf is. Die mens woont in een ‘huis van taal’, dat wil zeggen in een
wereld van representaties, van beelden en opvattingen, maar zonder dat hij zich
daarvan bewust is. ‘Wij mensen’ handelen, denken en doen doorgaans wat ‘men’
doet.104 Om de mens hieruit te bevrijden, dient hij in de eerste plaats zijn wereld te
ontdekken. In zijn latere werk ziet Heidegger hiertoe een grote rol voor kunst weggelegd. In een invloedrijke beschouwing, Der Ursprung des Kunstwerkes,105 stelt
Heidegger, dat kunst waarheid in werking stelt. Het gaat dan niet om waarheid als
afbeelding, maar om aletheia, de ‘ontberging’ van de waarheid, het ‘lichten’ van de
103
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M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1957, § 9.
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M. Heidegger, ‘Der Ursprung des Kunstwerkes.’ In: M. Heidegger, Gesamtausgabe Band 5 Holzwege, Frankfurt am Main: Klostermann 1977. Nederlandse vertaling: M. Heidegger, De oorsprong van
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waarheid, het ‘oplichten’ van het zijn van de zijnden als gebeurtenis. Kunst doet dit
door een wereld ‘op te stellen’ (aufstellen) en door de aarde te ‘produceren’ (herstellen):
WeIt ist nie ein Gegenstand, der vor uns steht und angeschaut werden kann. WeIt ist
das immer Ungegenständliche, dem wir unterstehen, solange die Bahnen von Geburt und Tod, Segen und Fluch uns in das Sein entrückt halten. Wo die wesenhaften
Entscheidungen unserer Geschichte fallen, von uns übernommen und verlassen,
verkannt und wieder erfragt werden, da weltet die WeIt.106

Wereld is hier dus zoiets als de wereld waarin wij leven, onze eigen leefwereld of
omgeving; geen filosofische of sociologische wereld, maar de dagelijkse wereld
waarvan iemand deel uit maakt. Het is het decor van ons leven, dat een enorme rol
speelt, maar vaak niet gezien wordt. Kunst nu brengt deze wereld aan het licht. Tegelijk brengt het werk aarde tot stand.107 Dat wil zeggen het afgeslotene, datgene
waar we niet in door kunnen dringen. Het kunstwerk opent een ruimte waarin dat
zichzelf afsluitende van de aarde zich kan tonen; ze openbaart een geheim zonder
het aan te tasten. Iedere schepping, met andere woorden, plaatst de mens in een
nieuwe werkelijkheid – het toont ons de voorheen vanzelfsprekende wereld – tegelijk sluit de aarde zich daar weer over heen: het is onderworpen aan de wetten van
veroudering en gewenning. Het openbaart en verbergt tegelijk, doordat het een
‘schokervaring’ teweeg brengt (Stoss), in een relatie van strijd: ontberging en verberging strijden met elkaar.
Ook Heidegger gaat mee met de ‘esthetische wending’: het beeld dat wij van de
werkelijkheid hebben is gemaakt, maar dat wil nog niet zeggen, dat wij het zelf bewust hebben ontworpen en het wil ook niet zeggen, dat we het kunnen doorzien of
beheersen. Hij stelt, dat ‘er zijn’, ‘bestaan’ altijd al Dasein is. De mens is altijd al
‘ergens’, hij is altijd al ‘vervallen’ aan het zijn waarin hij ‘geworpen’ is.108 De mens
staat niet los van de wereld van de objecten en kan zich daarvan ook niet losmaken
om ‘van een afstand’ het wezen der objecten te schouwen, om dat dan vervolgens te
representeren in taal. Taal wordt zo, volgens Heidegger, veel te veel als een instrument gedacht, een technisch hulpmiddel waarmee de mens de wereld kan beheersen.
Het wekt de schijn alsof de mens het is, die met behulp van taal een ‘plaatje’ maakt
van de wereld, waardoor de werkelijkheid een wereld van objecten wordt, waarover
de mens regeert en waarvan de mens zichzelf het middelpunt maakt.109 Dit kan óók
niet, omdat de taal even hard ‘gevallen’ is. De mens mag dan menen, dat hij de taal
betekenis kan geven, dat hij haar kan vormen naar zijn beeld en gelijkenis, taal heeft
al betekenis. De woorden die we gebruiken zijn altijd al gevormd – en hebben ook
onze visie gevormd. Het geloof van de mens, dat hij het geheel overziet en kan representeren, komt er feitelijk op neer, dat hij zijn eigen, beperkte wereldbeeld sacro106
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sanct verklaart. Zijn eigen beperkte blik op datgene wat hij kan overzien, verslijt hij
voor het geheel.
Sinds Heidegger is dit ‘representationalisme gaan heten:
…the methodological conviction of the modern philosopher is that he may come to
know truly that reality which is only indirectly present (re-presented) to him by the
senses if only he can order his own “ideas” (cogitationes) in accordance with the
unquestionable laws of logic.
(…) If only he can string his ideas together in the right way, the result supposedly
will be that they will form a true “representation” or likeness of “objective” reality.
Representationalism has been the name of the game from Descartes up to our twentieth-century positivists and analysts. As Heidegger observed in his essay ‘The Age
of the World Picture”, the two ontological characteristics of modernity are the
world’s becoming a picture or representation and, simultaneously, man’s becoming
a representing subject in the midst of mere objects.110

Met zijn kritiek op het representationalisme keert Heidegger tot op zekere hoogte
terug naar het Middeleeuwse denken toen de wereld – het zijn – nog geheimzinnig
en ‘vol van God’ was, zonder dat hij dit ‘God’ noemt uiteraard. Hij wil deze geheimzinnigheid echter handhaven zonder er een ‘goddelijke’ orde uit voort te laten vloeien. Integendeel, daaruit moet de mens zich bevrijden, maar niet op de manier van het
moderne denken, waarin het zelf op de plaats van God komt te staan.
2.13 DE WENDING NAAR DE TAAL
Onder invloed van onder andere Heidegger - en eerder al Wittgenstein - richt de filosofie van de 20ste eeuw zich meer en meer op de taal. Dit wordt wel de ‘linguistic
turn’ genoemd in de filosofie, dat wil zeggen, in de woorden van Richard Rorty, ‘the
view that philosophical problems are problems which may be solved (or dissolved)
either by reforming language, or by understanding more about the language we presently use.’111
Voor deze wending naar de taal ging de meeste aandacht naar epistemologische vragen: vragen over hoe (ware) kennis wordt verworven. Met de esthetische wending
komt de epistemologie voor onoverkomelijke problemen te staan. Epistemologie
zoekt naar de fundering van kennis, naar algemene, universeel geldige basisnoties
waarop het gebouw van de kennis opgetrokken kan worden. Met name Kant formuleert dit als de opgave van de filosofie.112 De esthetische wending zet het gebouw
van zijn filosofie echter op z’n kop: zowel het denken als de ethiek zijn in eerste
instantie een kwestie van ‘smaak’: persoonlijke, historische, maatschappelijke omstandigheden spelen een rol in het denken en in de ethiek. Algemene waarheden zijn
niet apriori gegeven, maar hoogstens in de toekomst te bereiken.
De wending naar de taal houdt in, dat men zijn aandacht gaat richten op het ‘voertuig’ waarin kennis tot ons komt: de taal. Alles wat we weten, moet immers gezegd
worden.
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De taalfilosofie van de 20ste eeuw valt ruwweg uiteen in twee hoofdrichtingen: de
Anglo-Saksische analytische filosofie, en de continentale filosofie, geïnspireerd door
Husserl en Heidegger.
De eerste gaat het, zoals de naam al aangeeft, om de analyse van taal om van daaruit
te komen tot voorstellen om de taal te verbeteren, met name de interne logica van de
taal. De analytische filosofie streeft naar een ideale taal, die intern coherent is en zo
goed mogelijk uitdrukking geeft aan wat men heeft willen zeggen. Zij hanteert hierbij een methodologisch nominalisme,113 dat wil zeggen, dat het bestaan van de werkelijkheid waarnaar woorden verwijzen tussen haakjes wordt gezet.
De analytische filosofie zoekt vooral naar algemene taalregels, de continentale
(taal)filosofie richt zich overwegend op het bijzondere, op het ‘verschijnsel’ zelf en
hoe dit verschijnt in de taal. We zagen dit al bij Heidegger: hij richt zich op de concrete existentie, op de mens die woont in het ‘huis van de taal’. Omdat ik hier in het
volgende hoofdstuk aan de hand van Derrida verder op inga, laat ik het hier bij deze
korte aanduidingen.
De vraag die de taalfilosofie in het kader van dit onderzoek opwerpt is: we leven in
een wereld van representaties - wat doen we eigenlijk als we hierover spreken (analytische filosofie) en is het mogelijk door de ‘sluier van de taal’ heen te breken
(Heidegger, Derrida)?
2.14 HOMILETISCHE CONSEQUENTIES
De idee van representatie lijkt in de huidige situatie van de westerse cultuur op kritieke grenzen gestoten te zijn. Met die gedachte van Bulhof begon ik dit hoofdstuk.
Wat zijn nu die grenzen? En wat betekent dat voor de homiletiek?
Representatie heeft steeds gediend om een zekere ordening in de samenleving aan te
brengen. Via representatie kwam er een beeld tot stand van hoe deze samenleving
eruit dient te zien, wat het goede leven is, wat de plaats is van ieder individu en hoe
een andere werkelijkheid betrokken is op deze werkelijkheid.
Deze betrekking is in de huidige tijd onder druk komen te staan, doordat beide werkelijkheden steeds verder uit elkaar zijn geraakt. Men kan in deze tijd ook niet geloven, dat er een andere werkelijkheid is en men ontleent zijn of haar waarden aan
heel verschillende opvattingen over hoe het ‘is’ of het hoe het hoort.
Doordat beide werkelijkheden uit elkaar drijven, verdwijnt de gelijkenis uit beeld.
De overeenkomst tussen deze en die andere werkelijkheid was ooit het cement dat
het geheel bij elkaar hield. Alles hier beneden was op de één of andere manier een
uitdrukking van daar boven. In de loop van de moderne tijd kwamen steeds meer
sectoren op zichzelf te staan en richtten zich niet langer naar een voorbeeld. Het
beeld zelf wordt bepalend: de beelden die dagelijks in grote getale op ons af komen
spelen een belangrijke rol in onze beeldvorming, maar zonder ordenend principe
daarachter. Het gevolg daarvan is een groot wantrouwen ten aanzien van beelden:
welk beeld is geloofwaardig? Bulhof herleidt dit tot een discrepantie tussen sensatie
en ethiek: beelden worden autonoom, ze staan niet langer in een kader. Dat wil zeggen: de duiding van de beelden komt los te staan van de beelden zelf met als gevolg
dat we vaak niet weten wat we ermee moeten.114
De grens is dus tweezijdig: enerzijds is er een grens aan wat beelden ons kunnen
zeggen, het ontbreekt aan een overkoepelend kader waarbinnen beelden geduid kun113
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nen worden. Anderzijds is er een grens aan wat we ons door beelden willen laten
zeggen: de geloofwaardigheid van beelden staat op het spel.
Wat betekent dit voor de homiletiek?
Wat opvalt bij alle veranderingen, is dat veel thema’s in de huidige homiletiek een
lange geschiedenis hebben. Ik noem er een paar: moeten preken meer gericht zijn op
rationele overtuiging, of gaat het er juist om dat de hoorders zich zodanig in het verhaal inleven, dat het tot een catharsis komt? Of zijn preken, meer in de lijn van Augustinus, niet meer dan een propaedeutische fase en gaat het erom voorbij de woorden tot een ‘schouwen’ van God zelf te komen? Bestaat preken uit het toepassen van
algemene waarheden op rationeel of ethisch terrein, of beginnen preken juist bij het
eigen geloof om van daaruit eventueel tot algemene waarheden te komen? Moeten
bijbelteksten benaderd worden met wetenschappelijke middelen of als ‘kunstwerken’?
Dit zijn allemaal vragen die in de homiletische discussie nog steeds een rol spelen.
Echter, intussen is het representatieve kader, waarbinnen deze vragen ooit beantwoord werden, zelf onzeker geworden. Preken doen vanouds een beroep op representatie: op het tegenwoordig stellen van bijbelteksten voor mensen van nu en het
tegenwoordig stellen van mensen van nu ‘voor Gods aangezicht’ in het vertrouwen
dat God zelf tegenwoordig zal komen. Op het moment nu dat representatie onzeker
wordt, wordt ook deze ‘overbruggende’ werking van preken onzeker.
Ten eerste wordt de afleiding van ‘daar’ naar ‘hier’ onzeker (1.); dat leidt ertoe, dat
betekenis niet langer veilig gesteld kan worden (2.), waardoor tenslotte ook de
doorwerking van preken onzeker wordt (3.).
1. Wanneer de afleiding van ‘daar’ naar ‘hier’ onzeker wordt, komen de waarheid en
de geloofwaardigheid van beelden op het spel te staan. ‘Oorspronkelijk’ en ‘origineel’ gelden als ‘echt’ tegenover reproductie, nabootsing of namaak. Met name
Nietzsche stelt vragen bij deze oorspronkelijkheid. Waarheid komt niet tot stand via
de juiste afleiding van een hogere waarheid, maar is esthetisch gevormd: het is minstens ook een product van geloof. Wat we geloven, voegt Heidegger hieraan toe, is
mede afhankelijk van ons Dasein, onze eigen positie. Opvoeding, cultuur, geschiedenis en achtergrond bepalen mede wat we geloven. Met andere woorden: in de
‘rivier’ van de traditie komen, mogelijk, stromen uit verschillende bronnen samen.
Welk water uit de oorspronkelijke bron komt, is niet meer na te gaan.
Dit maakt de rol van de predikant als inwijder in het geheim of als deskundige uitlegger van de bijbeltekst problematisch: kan hij of zij het eigen geloof overstijgen?
Hoe kan voorkomen worden dat zijn visie maatgevend wordt?
Verder problematiseert dit de rol van de bijbeltekst als tegenover. Kan nog wel volgehouden worden dat de Bijbel een ‘oorspronkelijk’ en ‘ander’ geluid laat horen
tegenover de ‘wereld’ als de afleiding vanuit een hogere wereld onzeker is geworden? Is dat ‘andere’ niet iets wat de uitlegger zelf in de tekst legt?
2. De betekenis van teksten in het heden wordt hierdoor ook onzeker. Ooit onderhielden alle verschillende betekenissen toch nog een band met elkaar in een hiërarchische orde, nu komen ze min of meer naast elkaar te staan. Dit leidt ten eerste tot
een strijd om de waarheid tussen de verschillende visies (a.); het beperkt, ten tweede, de reikwijdte van opvattingen (b.) én tenslotte verzwakt het de kracht ervan (c.).
a. Strijd ontstaat doordat in de moderne tijd gelijkheid de overheersende waarde
wordt in plaats van de oude hiërarchische ordening. Gelijkheid gaat uit van het individu, dat zijn plaats bepaalt ten opzichte van andere individuen. Binnen een hiërar-
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chische ordening daarentegen bepaalt het geheel de plaats van het individu. René
Girard heeft erop gewezen, dat de mimetische rivaliteit binnen een hiërarchische
ordening kleiner is dan binnen een ordening die uitgaat van gelijkheid.115 Hoe groter
de afstand tussen mensen, hoe minder zij zullen begeren wat de ander heeft, simpelweg omdat het toch onbereikbaar is. In een samenleving gebaseerd op gelijkheid
daarentegen dient ieder hetzelfde te krijgen. Dit is echter niet voor handen, hetgeen
leidt tot onderlinge rivaliteit: men gaat zich vergelijken met de ander en wil hebben
wat de ander ook heeft. Dit geldt niet alleen voor materiële waarden, maar ook voor
immateriële waarden als welzijn, gezondheid, geluk en ook geloof.
In een wereld gebaseerd op gelijkheid vermenigvuldigen de modellen en rivalen
zich bovendien: alles en iedereen kan een object van begeerte worden, terwijl men in
een hiërarchische ordening alleen rivaliseert met de eigen ‘laag’.
De homiletische vraag die hieruit voortkomt, is: hoe ga je om met verschillen in
uitleg van bijbelteksten en met de verschillen die er zijn tussen mensen?
b. Het onzeker worden van een vaste betekenis leidt er vervolgens toe, dat de reikwijdte van teksten beperkt wordt. Het wordt het moeilijk vol te houden, dat één betekenis - of bijbeltekst - voor allen geldig is als het verband met een hogere eenheid
verdwijnt. Kierkegaard maakt dit zeer inzichtelijk: uit het offer van Abraham kan
geen universele boodschap afgeleid worden, zonder ernstig verlies aan betekenis.
Tegelijk kan het ook niet blijven staan als historische vertelling, dan verliest het zijn
waarde evenzeer.
Hoe kan er omgegaan worden in preken met deze spanning tussen het bijzondere
verhaal en haar beroep op universele geldigheid?
c. Tenslotte leidt de veelheid aan betekenissen tot een verzwakking van hun
kracht.116 Het gelijkheidsideaal maakt waarden, beelden en interpretaties aan elkaar
gelijk en min of meer inwisselbaar. Er is niet langer een als natuurlijk opgevatte hiërarchie van waarden. Wat er nu bovenuit springt, lijkt meer het product van retorica
en goede reclamestrategieën. Ook de oude hiërarchie tussen elitair en populair heeft
aan kracht ingeboet: in één kerkdienst kunnen gezangen én opwekkingsliederen
klinken. In menig boekenkast staan Nel Benschop en Huub Oosterhuis als zuster en
broeder naast elkaar. Verder heeft de predikant concurrentie gekregen van de media:
op heel veel plaatsen wordt ‘het Woord’ gehoord en wordt over God gesproken maar is dat nog wel het Woord, komt de ware God daar ter sprake?
3. Dit alles maakt tenslotte de doorwerking van preken, hun doel problematisch.
Representatie diende in het verleden steeds om een ordening aan te brengen in de
maatschappij, gebaseerd op een ‘hogere’ of ‘diepere’ orde én het diende tot bevrijding van de mens. Die twee hangen nauw samen: bevrijding is de bevrijding van het
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chaotische, ongeordende, het is bevrijding uit angst, onwetendheid of bijgeloof, opdat de mens zijn plaats inneemt in de ware, goede orde.
Wanneer representaties losraken van de werkelijkheid die zij vertegenwoordigen,
wordt dit problematisch: wat is de goede orde? Is er wel orde achter de chaos?
Dit raakt ook preken: wat is het goede leven? Wanneer is het leven ‘in orde’? Zit er
een goddelijke orde achter het lijden en het kwaad? Heeft het lijden een oorzaak of
reden, heeft het een doel?
Bevrijding wordt evenzeer problematisch: bevrijding waarvan of waartoe? Bevrijding heeft immers een ideaalbeeld nodig, een perspectief. Als dat ontbreekt, dreigen
preken te vervallen tot vage oproepen.
Tegelijk wordt in de moderne tijd de mogelijkheid van bevrijding zelf problematisch. Het optimisme van de Verlichting dat het denken de mens vrij kan maken,
loopt met name in de 20ste eeuwen diepe deuken op. Rationaliteit blijkt de mens
ook te kunnen knechten. Ook voor het gelovig optimisme dat het ware geloof de
mens zal verlossen, lijkt weinig reden meer sinds het geloof versplinterd is in stromen en stroompjes. Ook van het optimisme over een politieke bevrijding, zoals dat
leefde in de jaren ’70 en ’80 is trouwens weinig over.117
In die situatie lijkt de ware representatie onbereikbaar: het ene beeld, de ene opvatting die door allen gedeeld wordt en die ook nog werkelijk bevrijdend is.
Of is het wellicht mogelijk, dat alle representaties verdwijnen, opdat de ‘naakte
waarheid’ te voorschijn komt? In de kunst werd dit nagestreefd in het modernisme,
onder andere bij Le Corbusier: alle versiering, alle ornamenten moeten verdwijnen
om tot een ‘open vorm’ te komen. Op het terrein van geloven zou dit betekenen, dat
alle beelden verdwijnen, opdat de ware God zelf te voorschijn kan komen.118
Kortom: hoe kan er gepreekt worden in een situatie waarin een overkoepelend duidingskader verdwenen is, maar beelden niettemin enige aantrekkingskracht behou-
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Vgl. de beschrijving die Den Dulk geeft van dit optimisme. ‘De bevrijdingstheologie,’ schrijft hij,
‘gaf aan het verhaal van Exodus een sociaal-politieke evidentie en stootkracht. Het verhaal over de
uittocht van het slavenvolk raakte aan een diep verlangen naar vrijheid – beter gezegd: naar bevrijding uit de vermaledijde ambiance van onderdrukkende staatsmacht en economie. Het verhaal riep
emotionele verwantschap op met de vele, vele mensen die door dit systeem gebruikt en weggeworpen
werden.’ Verder beschrijft hij hoe de omgang met het boek Exodus tot een bepaalde tijdsbeleving
leidde: nu moest het gebeuren. Dit was het moment van de revolutie. ‘Exodus – en het Exodus-motief
werd overal in elk bijbelverhaal herkend – was het grote verhaal, dat vertrouwen gaf in het welslagen
van de revolutie en in het beërven van het rijk van gerechtigheid en vrede.’
Maar met de crisis van het socialisme kwam de klad erin: het werkte niet meer zo eenvoudig. De
werkelijkheid bleek weerbarstiger, de utopie niet onmiddellijk realiseerbaar. Het ‘Grote Verhaal’
werd een ‘kleiner verhaal’, dat niet langer meer alles over alles zei, maar iets vertelde over een aspect
van de samenleving. In plaats van de manier van kijken, werd het een manier van kijken. (M. den
Dulk, Vijf kansen. Een theologie die begint bij Mozes. Zoetermeer: Meinema 1998, 16 e.v.v..
Mark Taylor legt een parallel tussen het modernisme van Le Corbusier en het werk van Barth. Ook
Barth zou ernaar streven dat alle religie verdwijnt, opdat de ware religie tevoorschijn kan komen.
Taylor schrijft: ‘Since Barth’s position is dialectical, his No is not a simple negation but harbors a
Yes. Religion compels us to the perception that God is not to be found in religion. Religion makes us
know that we are competent to advance no single step. Religion, as the final human possibility, commands us to halt. Religion brings us to the place where we must wait, in order that God may confront
us on the other side of the frontier of religion. The transformation of the ‘No’ of religion into the
divine ‘Yes’ occurs in the dissolution of the last observable human thing. To affirm God is to negate
self, and to negate self is to affirm God. The delicate balance between affirmation and negation that
Barth tries to establish is unstable. Though not precisely a reinscription of the via negativa, his dialectial theology presupposes a negativity that always threatens to slip into either an undialectical
dualism or a monism.’ (M.C. Taylor, Disfiguring. Art, architecture, religion. Chicago, London: The
university of Chicago press 1992, 100.)
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den in die zin dat mensen beelden geloof schenken, maar niet voor alle mensen dezelfde beelden ‘heilig’ zijn?
Is het mogelijk te komen tot het ware beeld? Of gaat het er om aan alle beelden
voorbij te komen? Of is er wellicht nog een andere mogelijkheid?

!57

3. Derrida en de taal
Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid, het tegengestelde van kunst niet lelijkheid, maar onverschilligheid, het tegengestelde van leven niet dood, maar onverschilligheid jegens beide; het tegengestelde van vrede niet oorlog, maar onverschilligheid jegens beide. Het tegengestelde
van cultuur, schoonheid, edelmoedigheid is onverschilligheid, dat is de vijand. Alleen als we herinneren is er een kans.

Elie Wiesel
3.1 INLEIDING
In het vorige hoofdstuk heb ik een historisch overzicht gegeven van de kwestie representatie. In dit hoofdstuk vervolg ik de analyse hiervan aan de hand van de hedendaagse filosoof Jacques Derrida (1930-2004). Ik lees delen uit zijn werk met het
oog op de homiletiek.1
Ik gebruik Derrida hiervoor, vanwege zijn scherpe analyse van de kwestie representatie, waarin voor hem de taal een centrale rol speelt, zoals taal ook in de homiletiek
van groot belang is. Derrida volgt daarmee de in het vorige hoofdstuk kort aangeduide ‘linguistic turn’ in de filosofie, maar dan niet zozeer de richting die de AngloSaksische analytische filosofie inslaat, als wel de verwerking hiervan door Heidegger. Voor hen beide geldt, dat de taal inherent meerduidig is, zonder dat dit overwonnen kan worden.
Het citaat boven dit hoofdstuk geeft een ander belangrijk element in het werk van
Derrida weer. ‘Tegen de onverschilligheid’ zou als een motto boven zijn werk kunnen staan. Derrida keert zich tegen een denken, dat alles tracht te herleiden tot ‘hetzelfde’, tot een eenduidig systeem waarin geen plaats meer is voor het andere of de
ander. Vast heel voorlopig theologisch vertaald: hij bekritiseert een denken, waarin
voor God geen plaats meer is, al zal hij dat zelf niet zo zeggen. Het woord ‘God’ is
daarvoor te besmet geraakt voor hem, omdat het maar al te vaak tot steunpilaar is
gemaakt van dit systeem van uitsluiting. Nogal eens is ‘God’ een ander woord voor
hetzelfde. Hij zoekt naar een ‘God’ die niet onverschillig is, die zich onttrekt aan
ieder systeem. altijd ‘anders’ is, maar daarom in zekere zin ook onmogelijk: als ieder
woord ‘God’ te kort doet - zelfs het woord ‘God’ - kan er dan wel iets gezegd worden? Toch wil hij God als ‘onmogelijke mogelijkheid’ niet opgeven, maar is zijn
werk, in de woorden van Caputo, doortrokken van een ‘passion for the impossible’.2
De idee van representatie wordt door Derrida bekritiseerd, omdat representatie in
zijn ogen ‘onverschillig’ maakt. Representatie berust immers op de gedachte, dat
1

2

Uitgebreide inleidingen geven G. Bennington, Jacques Derrida, Chicago\London: University of
Chicago Press 1993; S. IJsseling (red.), Jacques Derrida, een inleiding in zijn denken. Baarn: Ambo
1996; J. Reynolds en J.Roffe (ed.), Understanding Derrida New York\London: Continuum 2004; E.
Oger, Jacques Derrida, een inleiding. Kampen, Kapellen: Pelckmans \ Klement 2005; J. Defoort, Het
woekerende schrift. Een inleiding op Derrida. Antwerpen: Hadewijch 1996 en G. Groot, Vier ongemakkelijke filosofen, Nietzsche, Cioran, Bataille, Derrida. Amsterdam: Sun 2003.
J.D. Caputo, The prayers and tears of Jacques Derrida. Religion without religion. Bloomington
Indiana: Indiana university press 1997, 20.
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representatie en gerepresenteerde hetzelfde zijn. De problemen die de representatiecrisis oproept, namelijk dat de afleiding van ‘daar’ naar ‘hier’ onzeker wordt, dat de
ene betekenis van teksten of beelden niet langer vast te stellen is en dat hun bedoeling en hun doorwerking niet controleerbaar is3, ziet Derrida niet als problemen,
maar juist als mogelijkheid om het andere en de ander op het spoor te komen.
Het voornaamste mikpunt van Derrida in deze zoektocht is de ‘moderne’ filosofie
van de Verlichting. Om die reden wordt hij doorgaans tot de postmoderne filosofen
gerekend, hoewel hij dit woord zelf zoveel mogelijk vermijdt. Dat heeft ermee te
maken, dat hij niet van indelingen en strikte scheidingen houdt, en met de suggestie
die van deze term uitgaat dat dit na het moderne zou komen en daar een opheffing
van zou vormen. Liever vat hij zijn denken op als een ander denken binnen het moderne, een denken van datgene wat in het moderne ongedacht blijft.
Van Peursen noemt zes kenmerken, die het postmoderne onderscheiden van het moderne.4
Ik volg deze kenmerken in de opbouw van dit hoofdstuk om goed in beeld te kunnen
krijgen welke keuzes Derrida maakt ten opzichte van het moderne denken. Het zijn
bovendien allen thema’s die ook homiletisch relevant zijn. Deze homiletische relevantie zal ik aan het slot van iedere paragraaf kort aangeven.
Het gaat om de volgende kenmerken: het verdwijnen van het subject als centrale
instantie van betekenisgeving. Homiletisch correspondeert dit met de vraag naar de
rol van de predikant én met de vraag naar wat de rol van de hoorder is (§ 3.3). Een
tweede kenmerk is een sterke nadruk op ‘tekst’, hetgeen verbonden kan worden met
de homiletische vraag naar de rol van de bijbeltekst (§ 3.4). Ten derde kenmerkt het
postmodernisme zich door verzet tegen de metafysica. Homiletisch gaat het hier om
de rol van de theologie als systematisering (§ 3.5). Een vierde kenmerk is de nadruk
op een pluraliteit van vertogen. Ik verbind dit met de vraag naar gemeenschap en
pluraliteit (§ 3.6). Ten vijfde wordt het postmoderne denken gekenmerkt door discontinuïteit en alteriteit. Homiletisch vertaal ik dit in de vraag naar de ‘ander’ en een
mogelijk ‘ander geluid’ dat uit preken kan spreken (§ 3.7). Tenslotte wordt het postmoderne, ook bij Derrida, gekenmerkt door een ironische, speelse houding, hetgeen
ik verbind met het ‘speelse’ karakter van preken (§ 3.8).
In een slotparagraaf trek ik enige lijnen voor verder gesprek met de homiletiek (§
3.9)
Voor ik op deze zes kenmerken inga, geef ik eerst een voorbeeld van de manier
waarop Derrida teksten leest. Ik bespreek zijn essay Des tours de Babel5 over die
bijbeltekst, die als een soort tegenhanger van het verlangen naar een zuivere taal
gezien kan worden: de Babylonische spraakverwarring (§ 3.2).

3
4
5

Zie het slot van het vorige hoofdstuk.
C.A. Van Peursen, Na het postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme. Kampen: Kok
Agora/Pelckmans 1994, 17 e.v.v..
Opgenomen in J. Derrida, Psyché. Inventions de l’autre. Paris: Éditions Galilée 1987, 203-236.
(Engelse vert.: J. Derrida, ‘Des Tours de Babel. In: J. Derrida, Acts of religion. New York: Routledge
2002, 104-134.
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3.2 BIJVOORBEELD: ‘DES TOURS DE BABEL’
In het essay Des tours de Babel bespreekt Derrida het bijbelverhaal van de torenbouw van Babel in samenhang met een artikel van Walter Benjamin, ‘Die Aufgabe
des Übersetzers’.6 Kenmerkend voor de leeswijze van Derrida is, dat hij beide lezingen in elkaar over laat lopen zonder onderscheid te maken tussen de verschillende
genres: een bijbelverhaal en een filosofisch essay. Een eventuele grens daartussen
acht Derrida echter niet geldig. Het onderscheid tussen feit en fictie, mythos en logos, is volgens hem metafysisch bepaald, en moet gedeconstrueerd worden.7 (Op de
betekenis die ‘metafysica’ en ‘deconstructie’ voor Derrida hebben, kom ik later terug.)
De titel, over de torens van Babel, meervoud, verwijst naar beide teksten, de bijbelse
en die van Benjamin, in beide vindt een soortgelijke beweging plaats. Tevens is de
titel een woordspel met het woord détours: omwegen, kronkelwegen; verwijzend
naar de omwegen, de verplaatsingen, die in de taal plaatsvinden, waardoor betekenissen voortdurend verder gebracht worden.
Het wezenlijke van kunst is, volgens Walter Benjamin, niet dat zij iets mee wil delen.8 Een gedicht zegt veel meer dan te lezen is. Daarom is een vertaling die zich
beperkt tot de inhoud of de betekenis van een gedicht een slechte vertaling. Een
goede vertaling kan niet anders dan een nieuw gedicht scheppen. Het gevolg is, dat
een goede vertaling een gedicht ‘verder’ schrijft. Vertaling is volgens Benjamin dus
geen verraad, het brengt een tekst juist tot zijn bestemming.
In zijn bespreking van de torenbouw van Babel, waarop ik mij hier concentreer
haakt Derrida hier op in. Dit verhaal is volgens Derrida niet zomaar een verhaal,
maar hét verhaal over taal, betekenis en vertaling:
Beschouwen we de overlevering van een nagelaten tekst, het verhaal of de mythe van
de toren van Babel, dan vormt dat geen figuur zoals anderen. Het vertelt op zijn minst
over de ontoereikendheid van de ene taal ten opzichte van de andere, van de ene
plaats in de encyclopedie ten opzichte van een andere, van taal ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van betekenis. Het vertelt ook over de noodzaak van figuratie, van
mythen, tropen, wendingen (tours), van vertaling die ontoereikend is om te vervangen
wat de menigvuldigheid ons verbiedt. In deze zin zou het de mythe over de oorsprong

6
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8

W. Benjamin, ‘Die Aufgabe des Übersetzers.’ In Walter Benjamins gesammelte Schriften, Vol. IV-1,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, 9-21. Derrida bespreekt overigens op meerdere plaatsen bijbelteksten in de context van andere teksten. In D’un ton apocalyptique adopté naguère en phiosophie bespreekt hij de Openbaring van Johannes in samenhang met een tekst van Kant, Von einem neuerdings
erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie. (J. Derrida, D’un ton apocalyptique adopté naguère en
phiosophie. Paris: Galilée 1983. Vert: J.Derrida, ‘Of an apocalyptic tone recently adopted in philosophy.’ In: Coward, H., Foshay, T. (ed.), Derrida and negative theology. Albany: State university of
New York Press 1992, 25-72.) In Donner la mort bespreekt hij Genesis 22, het offer van Isaak, aan de
hand van Kierkegaards interpretatie daarvan in Vrees en beven, wat hij later ook nog weer verbindt
met gedeeltes uit de bergrede. (J. Derrida, Donner la mort. Paris: Galilée 1999. Vert.: J.Derrida, The
gift of death, Chicago & London: The university of Chicago press 1995.)
Vgl. J. Derrida, ‘Living on \ Border lines.’ In: H. Bloom, P. de De Man, J.Derrida, G.H.Hartman,
J.Hillis Miller. Deconstruction and criticism. London \ New York: Continuum 2004, 62-142, m.n.67:
‘The question of the borderline precedes as it were the determination of all the dividing lines that I
have just mentioned : between a fantasy and a ‘reality’, an event and a non-event, a fiction and a
reality, one corpus and another, and so forth.’
Benjamin, Die aufgabe, 9.
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van de mythe zijn, de metafoor van de metafoor, het verhaal van het verhaal en de
vertaling van de vertaling.9

Derrida leest deze tekst dus als een soort ‘oerverhaal’ over de taal, als een mythe die
de noodzaak van ‘vertalen’ installeert. Niet alleen van de ene taal in de andere, maar
ook van de ene mens naar de andere, ook al spreken zij dezelfde taal. Sinds de toren
van Babel kunnen we er niet meer van op aan dat de ander begrijpt wat we bedoelen,
omdat de taal daar ‘tussen’ komt. Alleen zo overleeft de taal en overleven teksten en
verhalen, doordat ze doorverteld worden, doordat woorden herhaald worden en hun
betekenis wordt ‘overgedragen’ – metaforen worden voor iets anders (metaferein is
‘overdragen’). Daardoor, doordat taal gebruikt wordt, ‘leeft’ taal. Taal ontwikkelt
zich, ze kan zichzelf niet blijven, opgesloten in een vaste betekenis: in de over-levering vindt een breuk plaats, een opschorting en een verplaatsing. Hetgeen over-leeft
is niet hetzelfde meer.
Babel staat voor de onmogelijkheid iets af te maken, om het ware woord te vinden –
hetzij door haar terug te voeren naar haar oorsprong, hetzij door vooruit te grijpen
op haar bestemming. Taal is altijd al een veelheid van talen en vertogen, verhalen en
tegenverhalen, die, om verder te komen, vertaald moeten worden – maar niet in elkaar vertaald kunnen worden. Vertaling van de ene taal in de andere levert altijd
zowel verlies als winst op. Voor Derrida is vertaling, anders dan voor Benjamin, ook
verraad - noodzakelijk en onmogelijk tegelijk.
Hoe moet, vraagt Derrida zich af, bijvoorbeeld die naam ‘Babel’ vertaald worden?10
Eigennamen, zo is altijd gedacht, zijn onvertaalbaar, vaste punten in de tekst. In
welke taal je het verhaal van Babel ook vertaalt, Babel blijft Babel. Echter, de tekst
verbindt die naam gelijk met een betekenis: verwarring (van hebr. bll, vermengen).
Verwarring nog wel in dubbele zin: de verwarring van de talen, maar ook de staat
van verwarring waarin de bouwers van de stad verkeren.
Het ging om de nakomelingen van Sem (hebr. šem: naam), die zich daar (hebr. šam)
een naam wilden maken, om niet verstrooid te raken. Daar ging het om: om de eenheid van naam en plaats, naam en referent. Om een aanwijsbare, benoembare plaats:
daar, dat is Sem. Een naam maken en een toren maken horen bij elkaar – taal als
middel om tot God op te stijgen, als middel tot zelfhandhaving. Maar zodra er tekens
worden opgericht als vast punt, als centrum, middelpunt, om de eenheid te bewaren
van naam en teken, met de bedoeling de chaos te beheersen, begint de verwarring.
‘Verwarring’ is echter een hebreeuwse ‘vertaling’ van het oorspronkelijk akkadische
woord ‘Babel’, dat zoiets als poort of stad van God betekent. Het is dus feitelijk een
onjuiste, verwarrende vertaling.
Derrida verbindt deze vertaling met die van Voltaire, volgens wiens Dictionnaire
philosophique het woord Ba de vader aanduidt en Bel God. Babel is dan de stad van
God de vader, de heilige stad. Dit leidt tot de opmerking van Derrida dat:
De stad zou de naam dragen van God de vader en van de vader van de stad die zich
verwarring noemt. God, de God, zou met zijn patroniem een gemeenschappelijke
9
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Derrida, Des tours de Babel, 203: ‘Considérons la survie d’un texte légué, le récit ou le mythe de la
tour de Babel: il ne forme pas une figure parmi d’autres. Disant au moins l’inadéquation d’une langue
à l’autre, d’un lieu de l’encyclopédie à l’autre, du langage à lui-même et au sens, il dit aussi la nécessité de la figuration, du mythe, des tropes, des tours, de la traduction inadéquate pour suppléer à ce
que la multiplicité nous interdit. En ce sens il serait le mythe de l’origine du mythe, la métaphore de
la métaphore, le récit du récit, la traduction de la traduction.’ (Vert.: Acts of religion, 104)
id. 204 (Vert.: 105)
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ruimte hebben gemarkeerd, die stad waarin men elkaar niet meer kan verstaan. Men
kan elkaar niet langer verstaan, wanneer er slechts eigennamen zijn en men kan
elkaar niet meer verstaan, wanneer er geen eigennamen meer zijn. Door zijn naam te
geven, door alle namen te geven, zou de vader de oorsprong van de taal zijn en die
macht zou met recht aan God de vader toebehoren. En de naam van God de vader
zou de naam van die oorsprong van de talen zijn. Maar het is ook die God, die, bewogen door zijn woede, (...) de gave van de talen opheft of op zijn minst verwart,
die het zaad van de verwarring onder zijn zonen zaait en het heden vergiftigt.11

Het kunnen benoemen is een gift, in de dubbelzinnige betekenis van dat woord, zowel gave als vergif. Taal maakt communicatie mogelijk, maar is tegelijk een bron
van verwarring. Sterker: communicatie bestaat bij de gratie van verwarring, is alleen
mogelijk als er ook misverstand kan zijn.
Elkaar begrijpen is niet langer mogelijk, als er alleen nog maar eigennamen zijn, dat
wil zeggen als een naam slechts aan één ‘x’ toebehoort, zonder herhaalbaar of vertaalbaar te zijn.12 Als iedere ‘x’ zijn eigen naam heeft, dan is er immers geen gemeenschappelijke noemer meer mogelijk, maar met het onder één noemer brengen
vindt in de taal tegelijk een soort onteigening plaats, het benoemt dit of deze bijzondere als iets anders, als een specimen van een bepaalde soort. Het ene, unieke, wordt
gerepresenteerd als iets anders, meer algemeens. Tegelijk is taal ook niet mogelijk
zonder eigennamen – wat zou een taal zijn, waarin je iemand niet kunt roepen?
Maar welke rol speelt God daar dan in? Die God, die in de Joodse traditie eenvoudig
‘de Naam’ (ha-sjem) wordt genoemd? Is het niet uit jaloezie, dat God verwarring
brengt?
Kan men dan niet spreken van de jaloezie van God? Uit wrok tegen die unieke naam
en taal van de mensen, legt hij zijn naam op, de naam van vader; en met deze gewelddadige aanslag start hij de deconstructie van de toren en van de universele taal;
hij jaagt het genealogische verband uiteen. Hij verbreekt de afstamming. Tegelijkertijd legt hij vertaling op en verbiedt hij dit. Hij legt het op, en verbiedt het, ertoe
gedwongen, maar gedoemd om te falen dragen de kinderen voortaan zijn naam. Het
is sinds de eigennaam van God, gekomen van God, afgedaald van God of van de
vader (en er wordt inderdaad gezegd dat YHWH, een onuitspreekbare naam, afdaalt
naar de toren), sinds die markering dat de talen verstrooid zijn, vermengd en verveelvoudigd.13

11
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id. 204\205: ‘La ville porterait le nom de Dieu le père, et du père de la ville qui s’appelle confusion.
Dieu, le Dieu aurait marqué de son patronyme un espace communautaire, cette ville où l’on ne peut
plus s’entendre. Et on ne peut plus s’entendre quand il n’y a que du nom propre, et on ne peut plus
s’entendre quand il n’y a plus de nom propre. En donnant son nom, en donnant tous les noms, le père
serait à l’origine du langage et ce pouvoir appartiendrait de droit à Dieu le père. Et le nom de Dieu le
père serait le nom de cette origine des langues. Mais c’est aussi ce Dieu qui, dans le mouvement de sa
colère, (...) annule le don des langues, ou du moins le brouille, sème la confusion parmi ses fils et
empoisonne le présent. (Vert.: 105.)
id. 209 (vert.:109).
id. 207: ‘Ne peut-on alors parler d’une jalousie de Dieu? Par ressentiment contre ce nom et cette
lèvre uniques des hommes, il impose son nom, son nom de père; et de cette imposition violente il
entame la déconstruction de la tour comme de la langue universelle, il disperse la filiation généalogique. Il rompt la lignée. Il impose et interdit à la fois la traduction. Il l’impose et l’interdit, y contraint,
mais comme à l’échec, des enfants qui désormais porteront son nom. Depuis un nom propre de Dieu,
venu de Dieu, descendu de Dieu ou du père (et il est bien dit que YHWH, nom imprononçable, descend vers la tour), depuis cette marque les langues se dispersent, se confondent ou se
multiplient.’ (vert.: 108)
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In het scheppingsverhaal gaf God de mens het recht te benoemen, hier neemt God
dat recht terug; hij gebruikt het nu zelf om Babel een naam te geven en markeert
daarmee de menselijke onmogelijkheid om voortaan zelf nog te benoemen. Dat wil
zeggen: hij ontneemt de mens de mogelijkheid om eenduidig te kunnen benoemen.
God maakt vertaling voor de mens noodzakelijk, en tegelijk maakt hij dit onmogelijk.
Overigens, Derrida leunt hier op de vertaling van Chouraqui – hoewel van Joodse
komaf kent Derrida zelf geen Hebreeuws. Chouraqui vertaalt:
YHWH verstrooit hen vandaar over de gehele aarde.
Ze staken de bouw van de stad,
waarover hij zijn naam roept: Babel, verwarring.
Want daar verwart YHWH de talen van de gehele aarde
en vandaar verspreidt YHWH hen over de gehele aarde.14

Volgens Chouraqui geeft God Babel zijn naam, Nederlandse vertalingen houden het
op ‘men’. De tekst laat beide vertalingen toe, aangezien het werkwoord daarin geen
identificeerbaar subject heeft.15 Maar ook wanneer God het subject is, geeft God niet
zijn eigen naam, want hij heeft geen eigen naam, geen naam die uitspreekbaar is,
waarin naam en genoemde samen vallen. Want deze Naam laat zich niet noemen,
onttrekt zich eraan, dat hij genoemd wordt, erbij wordt gehaald. De naam ‘Babel’
verwijst naar een andere god – maar kan dat verschil gemaakt worden? Kan er hier
een onderscheid gemaakt worden tussen de ware God en de goden van de religie, als
de Naam zich niet laat identificeren? Als noemen en benoemen, representeren, gelijk
staat met ‘verwarring’?
Maar wat voor God is dit, die de hemelbestorming van de ‘zonen der mensen’ beantwoordt met een even agressieve daad? Die de opstand van zijn zonen, het oprichten van een toren, een naam maken, beantwoordt met een neerdalen en neerhalen?
Derrida beargumenteert, dat met het ‘zich een naam maken’ de Semieten de wereld
tot rede willen brengen door middel van een universele taal waarin mensen tot begrip van elkaar komen.16 Een dergelijke universele taal is zowel de mogelijkheid tot
vreedzame transparantie, als een uiting van koloniaal geweld. De ene taal is hun taal
waaraan al het andere onderworpen wordt, terwijl tegelijk vrede niet mogelijk is, als
we elkaar niet verstaan.
God doet precies het omgekeerde: hij interrumpeert het koloniale geweld, maar
doorbreekt daarmee ook de vrede. Voortaan is de mens aangewezen op ‘vertaling’.
Op vertaling die tegelijk noodzakelijk en onmogelijk is. Voor de vrede is het noodzakelijk, dat wij elkaar verstaan, een gemeenschappelijke noemer vinden. Maar
daarin vindt tegelijk een onteigening plaats, omdat zo’n gemeenschappelijke noemer
geen recht doet aan ieders uniciteit. Er moet benoemd worden, verschillen en overeenkomsten moeten een naam krijgen – namen die gemaakt worden, opgebouwd,
opgericht als een toren, die niet samenvallen met het genoemde en daarom een vorm
van ‘vadermoord’ inhouden, omdat het noemen van de naam de vader toekomt.
Overigens: Derrida doet hiermee geen theologische uitspraken over God. Wat hij
laat zien is hoe ‘God’ functioneert in wat hij ‘metafysica’ noemt. God geldt daar als
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id. 206\207: ‘YHWH les disperse de là sur la face de toute la terre. / Ils cessent de bâtir la ville. / Sur
quoi il clame son nom: Bavel, Confusion, / car là, YHWH confond la lèvre de toute la terre, / et de là
YHWH les disperse sur la face de toute la terre.’ (vert.:107\108.)
Er staat al cēn qara sĕma bavel, daarom noemde hij (?) haar naam ‘Babel’.
id.210 (vert.: 111).
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oorsprong en garant van de zuivere taal. Op de één of andere manier vindt de taal
haar ‘bestemming’ in God, hij beschikt over de zuivere betekenis. Maar willen we
dat volhouden, stelt Derrida, dan kunnen we niet anders dan ook de verwarring die
eigen is aan taal aan God toeschrijven. Op het moment dat de taal God verlaat – op
het moment dat hij haar schenkt – raakt ze aangewezen op vertaling. Dan begint een
proces dat Derrida disseminatie noemt, spelend met de naam Sem: de ‘uitzaaiing’
van betekenissen.17 Dan begint ook de strijd om de macht over de taal, het recht om
te benoemen.
Op een aantal thema’s uit deze tekst kom ik later nog terug. Hier gebruik ik het
vooral als voorbeeld van hoe die leeswijze van Derrida in z’n werk gaat. Wat opvalt,
is dat hij de tekst generaliseert tot een soort ‘taalwet’. Hij leest in de tekst een algemene wetmatigheid: taal is aangewezen op vertaling, maar kan niet strikt vertaald
worden en daarom is er altijd strijd om het recht te benoemen, ‘in de naam van de
Vader’. Voor een historische, literaire of religieuze context heeft Derrida geen aandacht. Hij schept zijn eigen context door de bijbeltekst in verband te brengen met
een tekst van Benjamin. Het verschil tussen deze leeswijze en meer gebruikelijke
leeswijzen is dat aan het einde niet alles verklaard is. Integendeel, tenslotte loopt
zijn lezing op een aporie uit: vertalen is een onmogelijke, maar niettemin noodzakelijke bezigheid.
Exegetisch kun je er grote vraagtekens bij plaatsen dat hij deze tekst niet in zijn verband leest, het levert echter wél een spannende lezing op, die uitnodigt om verder te
denken.
3.3 HET VERDWIJNEN VAN HET SUBJECT
“Wanneer men mij vraagt: ‘Hoe gaat het?’ – wat een dwaze vraag! – heb ik zin om
te antwoorden: ‘Op welke verdieping?…. Het is alsof ik een kleine menigte mensen
was die op meerdere verdiepingen leven en elkaar kruisen.”18

In het moderne denken staat het subject centraal, dat een relatie onderhoudt tot de
wereld van de objecten, waarvan het subject zelf los staat. Het ideaal is, dat het subject de objecten aan zich onderwerpt, met name in het denken.19 Taal wordt vervolgens gezien als een functie van het subject: door middel van de taal ‘benoemt’ de
mens de wereld met als doel grip op de wereld te krijgen. Deze relatie van beheersing is inherent aan de termen subject en object. Het subject, in het Grieks upokeimenon,20 dat is ‘het onderliggende’, het ‘fundament’ waarop andere kwaliteiten gebaseerd zijn, zoals predikaten, omstandigheden en attributen, maar dat zelf niet het
onderwerp van benoeming is. Het subject zelf (de ‘stof’ bij Aristoteles) blijft onveranderd. Het object gold als datgene wat erbij kwam, als de vergankelijke vorm, het
‘lijdend voorwerp’ van de eeuwige stof. In de loop van de moderne tijd wordt deze
17
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Uiteraard is semen een Latijns woord, dat taalkundig gezien geen enkele relatie heeft met het Hebreeuwse Sem. Voor de hoorder echter klinken deze woorden wel verwant en eenmaal opgenomen in
een betoog, of als leenwoorden aan onze taal toegevoegd, is het mogelijk dat ze met elkaar gaan
reageren. Ongeveer zoals geloven en loven taalkundig op andere wortels teruggaan, maar voor het
gehoor wel met elkaar samenhangen. (Geloven hangt overigens wel weer samen met gelieven.)
Derrida in Rolling Stone, geciteerd door Oger, Derrida, 7.
Zie Van Peursen, Na het postmodernisme, 17 e.v.
Zie S.Critchley, Ethics. Politics – subjectivity. Essays on Derrida, Levinas, & contemporary French
thought. London: Verso. 2009, 51 e.v.v..
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verhouding echter omgekeerd. De mens gaat zichzelf als subject definiëren, dat wil
zeggen dat hij zichzelf niet langer ziet als degene die bepaald moet worden, maar als
de bepalende. De mens wordt een subject, dat, aldus Heidegger, de wereld die nu als
objectief gaat gelden, aan zich onderwerpt.21 De mens in zijn vergankelijkheid wordt
nu dus zelf het fundament waarop al het andere gebaseerd is. De mens creëert zo
ruimte voor vrijheid, aangezien hij niet langer het lijdend voorwerp is, dat van buiten bepaald wordt, maar tegelijk haalt hij een onzekere factor in huis. Hij blijft immers vergankelijk – ‘stof’ – en moet dus op zoek naar een ‘objectieve’ factor in
zichzelf, hetgeen sinds Descartes doorgaans in het denken wordt gezocht.
In het postmoderne denken van Derrida ‘verdwijnt’ het subject. Dat wil niet zeggen,
dat er niet langer subjecten zijn. Wat Derrida bestrijdt, is dat het subject een eenheid
zou vormen en de wereld aan zich zou kunnen onderwerpen. Hij richt zich met name
op de moderne gedachte van een subject, dat nergens zeker van is, behalve dat er een
‘ik’ is dat denkt22. Hij bestrijdt de opvatting, dat het subject tegenwoordig is aan
zichzelf en zo als centrum van betekenisgeving de wereld aan zich onderwerpt door
middel van de taal, zoals Sem in het verhaal van Babel. Ook bekritiseert hij de
daarmee samenhangende objectivering van de ander en ‘het andere’. Immers, op het
moment dat ‘ik’ een subject word, wordt de ander een object. De ander wordt ook
een plaatje, een ‘representatie’ en komt daarmee in een doel-middelen schema terecht.23 Objecten immers zijn er in het technisch instrumentele wereldbeeld van de
moderniteit om gebruikt te worden. Hun waarde is een gebruikswaarde. Daarmee is
dit doeleinde van de mens tegelijk het einde van de mens, van de mens als mens.24
De mens zelf echter onttrekt zich aan zo’n sluitende definitie. Het leven zelf is onrepresenteerbaar.25 Er bestaan allerlei ‘verhalen’ over mijn leven: de verhalen die ik er
zelf over vertel, die anderen over mij vertellen, min of meer wetenschappelijke verhalen of een verhaal sub specie aeternitatis. Maar geen daarvan is het ‘ware’, het
definitieve en laatste verhaal, geen daarvan vertelt het hele verhaal. Voor de ‘tekst’
van iemands leven geldt hetzelfde, wat voor iedere tekst geldt: zij is aangewezen op
vertaling, maar kan niet vertaald worden in die zin dat de laatste, definitieve betekenis van het leven vastgesteld kan worden. Iedere ‘vertaling’ is tegelijk een schepping.
Derrida ontleent hierbij ook inzichten aan de psychoanalyse. Hij doordenkt wat het
betekent dat de mens geen baas is in eigen ‘huis’, maar in zichzelf verdeeld als een
‘kleine menigte mensen’. Dat wil niet zeggen dat de mens willoos is overgeleverd
aan zijn driften en instincten, of dat het subject volledig onmondig is. Derrida stelt
slechts vragen bij de vermeende ‘authenticiteit’ van de mens: is de mens 'zichzelf'
wel, is de mens één zelf, of zijn er meerdere ‘zelven’? Een dergelijk authentiek zelf
is in zijn ogen veel vloeiender, doordat het ik in relatie staat tot anderen. Theologisch kan dit zo opgevat worden, dat het in zijn visie kenmerkend voor de mens is,
21
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Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, 86. Zie ook Madison, The hermeneutics of postmodernity, x.
Zie voor hoe Derrida Descartes verwerkt: J. Derrida, ‘Cogito et l’histoire de la folie’. In: L’écriture et
la différance, 51-98. (Vert.: ‘Cogito and the history of madness.’ In: J.Derrida, Writing and difference,
36-76.)
Derrida sluit hierin aan bij de kritiek van Heidegger op het ‘representationalisme’. Zie hoofdstuk 2.
Zie het essay ‘Les fins de l’homme’. In: J. Derrida, Marges de la philosophie, Paris: Les éditions de
minuit 1972, 129-164. (Vert.: ‘De doeleinden van de mens’ in J. Derrida, Marges van de filosofie ;
ingeleid en vertaald door Ger Groot. Kok Agora/Pelckmans 19952, 55-89.)
J. Derrida, ‘Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation’. In : Derrida, L’écriture et la
différence, 341-368, m.n. 343. Engelse vertaling : J.Derrida, ‘The theater of cruelty and the closure of
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dat hij aangesproken wordt en daarop antwoordt. De mens wordt echter niet van één
kant aangesproken, maar van vele zijden. Om hem of haar heen ruist het van de
stemmen die roepen ‘hoor mij’, zonder dat de bron, de precieze oorsprong van deze
stemmen duidelijk is.26
De mens in deze tijd, die van alle kanten door TV, kranten en internet overspoeld
wordt met meningen, feiten en feitjes, urban legends en moderne mythen, moet het,
in de visie van Derrida doen zonder de geruststellende zekerheid dat daarin één stem
geïdentificeerd kan worden als de stem van God, die hem roept tot het ware zijn en
tevens zonder de zekerheid van een ‘eigen identiteit’, van een ‘zelf’, dat in vrijheid
een eigen positie kan kiezen. Daarvoor zou de mens immers het geheel moeten
overzien. Daarvoor zou hij de plaats van God in moeten nemen.
Homiletische vertaling
Derrida problematiseert enerzijds de gedachte dat de predikant het preekproces zou
kunnen beheersen, dat hij de betekenis van de tekst kan verwerken en door kan geven. Anderzijds problematiseert hij een opvatting waarin de predikant alleen maar
doorgeeft, wat hij gehoord of gelezen heeft, zonder daar iets aan toe te voegen - als
een soort ‘spreekbuis’.
Hetzelfde geldt voor de hoorders: er kan niet verwacht worden dat zij, min of meer
passief, de boodschap alleen maar tot zich nemen, maar evenmin dat zij zich deze,
actief, geheel eigen maken. In alle gevallen zit er ‘ruis’ op de lijn. Doordenkend in
het spoor van Derrida zouden de predikant en de hoorders als subjecten actief en
passief tegelijk gedacht moeten worden, waarbij de relatie doorslaggevend is. Door
de ander aan te spreken en aangesproken te worden, veranderen beide en schrijven
zij de tekst verder.
Niet authenticiteit maar aanspreekbaarheid - zichzelf willen verliezen - zou de inzet
moeten zijn.
3.4 TEKST
Derrida’s kritiek op het moderne subject hangt samen met zijn visie op taal en tekst.
Zijn tekstopvatting en de manier waarop hij teksten leest, zijn centrale elementen in
zijn werk. Daarom ga ik er wat uitgebreider op in. Homiletisch interessant zijn, naast
zijn kritiek op gangbare leeswijzen, vooral de gedachten die Derrida in zijn latere
werk ontwikkeld over de ‘gave van het woord’.
In de moderne visie is iedere tekst een te ontcijferen code, een drager van betekenis,
hetzij op zichzelf, hetzij als bedoeling van een auteur. De taal bestaat uit tekens die
verwijzen naar iets anders, die iets betekenen en ‘lezen’ is bedoeld om deze betekenis vast te stellen.
In de visie van Derrida is de gehele werkelijkheid ‘tekstueel’ van karakter: il n’y a
pas de hors-texte (er is niets buiten de tekst).27 Het ‘subject’ dat leest is even ‘tekstu26
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Zie J. Derrida, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, Paris: Éditions Galilée 1983.
(Vert.: J. Derrida, ‘On a newly arisen apocalyptic tone in philosophy’. In: P. Fenves (ed.), Raising the
tone of philosophy: late essays by Immanuel Kant, transformatieve critique by Jacques Derrida,
Baltimore: John Hopkins University press 1993, 117-171) waarin hij de verschillende ‘stemmen’
bespreekt die in Openbaringen tot Johannes spreken.
J.Derrida, De la grammatologie, 227. (Vert.: Of grammatology, 158.)
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eel’ als het ‘object’ dat hij leest of dat nu een tekst is of de wereld buiten of een ander subject.
Daarmee is niet gezegd, dat er geen werkelijkheid bestaat buiten de tekst, alleen dat
deze niet toegankelijk is buiten de taal om. Als wij denken over wat dan ook, denken
wij in woorden en begrippen. Wij leren de werkelijkheid zien middels de taal. Er is
niet eerst een bepaalde werkelijkheid, die wij in de taal benoemen zoals hij is, maar
de taal roept eerst een bepaald beeld van de werkelijkheid op, die echter niet langer
‘op zichzelf’ toegankelijk is. Je kunt ook zeggen: we staan interpreterend in het leven. Maar anders dan het moderne denken het wil, komt deze interpretatiearbeid
nooit tot een einde.
In zijn taalopvatting volg Derrida tot op zekere hoogte De Saussure28. Tot aan De
Saussure ging men uit van een tweedeling, gebaseerd op Augustinus29 tussen zaak
(res) en teken (signum). Zaak en teken horen in deze optiek bij elkaar, woorden verwijzen naar werkelijkheid. Elk teken staat ergens voor in een met elkaar corresponderende verhouding.
De Saussure maakt hier een driedeling van: het teken verwijst naar een betekenis,
die ook weer in taal uitgedrukt wordt en zij beiden hebben een referent, d.w.z. het
‘ding’ waar teken en betekenis naar verwijzen. Het teken ‘huis’ kun je definiëren als
een gebouw om in te wonen (betekenis); de referent daarvan, het ‘ding’ huis, kun je
eventueel aanwijzen. Woorden verwijzen zo dus in de eerste plaats naar andere
woorden of zinnen. Er is volgens De Saussure geen natuurlijke relatie tussen woorden en dingen. Dat een boom ‘boom’ genoemd wordt, is arbitrair. Het berust op afspraak. En de betekenis van woorden wordt niet bepaald door het ‘ding’ waar zij
naar verwijzen, maar door het verschil met andere woorden. Afhankelijk van de context waarin het woord ‘boom’ gebruikt wordt, heeft het een verschillende betekenis.
Dit betekent dat taal niet langer gebonden kan worden aan een buitentalige werkelijkheid. Er is wel zo’n werkelijkheid buiten de taal, maar daarover kunnen we alleen in taal denken, of spreken. Woorden roepen weer andere woorden op.30 Als een
sluier, een weefsel van tekens liggen woorden over de werkelijkheid, zonder dat de
ware werkelijkheid daarachter onthuld kan worden.
Later zal Derrida zijn uitspraak dat er niets buiten de tekst is, amenderen met de
constatering Il n’y pas de hors contexte.31 Het is vanuit een context, dat een ‘tekst’
betekenis krijgt; ‘tekst’ hier in de ruime betekenis dat alles als tekst tot ons komt.
Wij ‘lezen’ de werkelijkheid vanuit een steeds andere context, namelijk de context
waar we ons dan in bevinden. De context ligt dus niet vast, evenmin kan precies
bepaald worden wat ‘de’ context is, omdat ook de context talig is.
Onze visie is dus afhankelijk van de positie die we innemen op sociaal, cultureel,
economisch, politiek, religieus, etc. gebied. Verder is zij afhankelijk van de taal die
we daardoor hebben leren spreken. Voor wie bijvoorbeeld de taal van aandelenhandel niet kent, is de effectenbeurs een wondere, maar ontoegankelijke wereld. Uiteraard kun je bijleren – maar het is onmogelijk dat iemand ooit alle ‘talen’ leert. Het is
dus ook onmogelijk dat iemand ooit het geheel overziet.
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id.46-64 (vert.: 30-43).
Augustinus, De doctrina Christiana II,1.
Zie Defoort, Het woekerende schrift, 34 e.v.v..
J. Derrida, Limited inc,Paris: Galilée 1990, 252. (Vert.: J. Derrida, Limited Inc., Northwestern University Press Evanston Illinois 1988, 136.) Zie ook het commentaar van Ger Groot bij J.Derrida,
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In de huidige technisch gedifferentieerde wereld heeft niemand meer overal verstand
van. Keuzes worden in veel gevallen gemaakt op grond van vertrouwen, bijvoorbeeld in een arts of een bepaalde politicus.
Derrida stelt voorts de vraag, of er wel een ‘geheel van kennis’ bestaat. Hij kondigt
in De la grammatologie het einde van het boek aan, en het begin van het schrijven32,
waarbij het ‘boek’ staat voor totaliteit, voor het ‘boek der boeken’, de encyclopedie
die alles omvat. Het ‘schrijven’ daarentegen is voor Derrida altijd een ‘verder schrijven’, maar ook een vorm van zaken hernemen, de gedachtegang onderbreken en het
scheppen van verschillen.33 Het boek staat voor bevatten en omvatten en uiteindelijk
voor volledige presentie, de compleet geslaagde representatie. Het schrijven is bij
Derrida veel meer een ‘van zich af schrijven’, een veruitwendiging en een toevoeging, een ‘verder schrijven’ in een steeds verder uitdijend tekstueel heelal, world
wide web.
Alles is dus ‘tekst’. Wat we weten en geloven komt via tekens tot ons. Maar wie of
wat geeft deze tekens? Waar komen ze vandaan, wat is hun oorsprong? In zijn latere
werk werkt Derrida dit uit rond de ‘gave’, de ‘gave van het woord’.
Wat is eigenlijk een ‘gave’, vraagt Derrida zich af.34 De gave functioneert binnen
een driehoek: om van ‘gave’ te kunnen spreken zijn behalve de gave een gever en
een ontvanger nodig. Ten tweede is het kenmerkend voor een gave, dat zij niet verplicht is: zij is gratuit. Het geld waarmee de boodschappen afgerekend worden,
wordt weliswaar gegeven, maar het is geen gave, maar (terug)betaling.
De gave is, ten derde, ook niet verplichtend. Iets wat gegeven wordt om iets terug te
krijgen, geldt niet werkelijk als een gave, maar is een investering. Wanneer er aan de
gave iets vast zit, wordt het een teken van iets anders, het wordt symbolisch: het
‘tekent’ bijvoorbeeld de relatie, het duidt op een verhouding van superioriteit of juist
afhankelijkheid.
De gave moet dus zowel vrijwillig gegeven als ontvangen worden.
Wat vervolgens nodig is, is de presentie van het present. Iets geven bestaat in het
overhandigen van een ‘ding’. Dit hoeft weliswaar niet letterlijk aanwezig te zijn,
maar moet wel geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer de inhoud van een gave
onduidelijk is, kan er twijfel ontstaan over de generositeit van de gever én over het
onverplichtende karakter ervan.
Ook de openbaarheid van een gift lijkt noodzakelijk: wanneer iets in het geheim
geschonken wordt ontstaat eenzelfde twijfel. De bewuste intentie van zowel gever
als ontvanger is voorondersteld: om vrijwillig te geven en te ontvangen is de wil
voorondersteld.
De gave is, concludeert Derrida aneconomisch.35 Zij staat haaks op de wetten van de
economie, doordat daarin het ‘voor wat hoort wat’ wordt doorbroken. Een werkelijke gift is niet gebaseerd op het krediet dat iemand heeft, noch creëert het een schuld.
Een gave is derhalve niet functioneel.
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Deze mogelijkheidsvoorwaarden voor de gave zijn echter tegelijk, meent Derrida,
haar onmogelijkheidsvoorwaarden.36 Om van een gave te kunnen spreken, moet
deze buiten de economie blijven, buiten de sfeer van berekening. Maar daarvoor
moet de gave geen enkele waarde vertegenwoordigen en aan geen regels onderworpen zijn. De gedachte aan een waarde, of een gecreëerde schuld mag niet eens opkomen.
Eigenlijk bestaat de gift dus niet, dat wil zeggen: eigenlijk kan er niet echt, niet
‘zuiver’ gegeven worden. Of een gave een ‘echte’ gave is, hangt immers van de intentie van de gever af. Hij of zij moet ‘om niet’ geven. Maar daarmee moet de gave
zich onttrekken aan iedere waardebepaling – er mag geen overweging aan vooraf
gaan, ‘hoeveel is mijn vriend mij waard?’ Maar dat kan eigenlijk alleen, als de gever
zich niet bewust is, dat hij geeft – wat vervolgens weer strijdig is met de intentionaliteit van de gift.
De gever moet dus eigenlijk niet weten wat hij geeft – en de ontvanger moet niet
weten wat hij krijgt. Niet vooraf, maar ook niet achteraf. Eigenlijk moet hij dus niet
eens weten, dat hij iets ontvangt, omdat het herkennen van de gave al gauw leidt tot
erkenning en daarmee tot een al dan niet symbolische teruggave (dankbaarheid bijvoorbeeld).37
De gift, kortom, mag niet present zijn, geen identificeerbaar ding, waarvan de waarde hier en nu vastgesteld kan worden, om niet terecht te komen in de sfeer van uitwisseling en quid pro quo, om de relatie niet te ver-gift-igen. Dat wat de gave mogelijk maakt, is tegelijk wat haar onmogelijk maakt.
Om ‘zuivere gave’ te zijn, moet zij grenzeloos zijn, volkomen onbepaalbaar. De
gave mag zelfs niet weten dat ze een grens overschrijdt:
De gave, als die er is, zal altijd zonder grens zijn. Wat wil dat zeggen, ‘zonder’? Een
gave die niet over haar grenzen gaat, een gave die zich laat vatten in een bepaling en
zich laat beperken door de ondeelbaarheid van een identificeerbare trek [karaktertrek] zou geen gave zijn. Zodra een gave zichzelf begrenst, valt zij ten prooi aan
calculatie en meetbaarheid, aan meesterschap en meetkunde, aan het toezicht van
controle en de subjectieve wedertoe-eigening. De gave, als die er is, moet over haar
grenzen gaan, richting mateloosheid en overmaat; maar zij moet ook haar relatie tot
de grens opschorten en zelfs haar overtredende relatie tot de lijn of de te onderscheiden trek van een grens.38

Derrida voert hier de gave naar haar limiet. Daarmee is niet gezegd, dat er geen onbaatzuchtigheid zou bestaan of een gave zonder berekening. Dat de gave ‘het onmogelijke’ is, wil evenmin zeggen, dat Derrida het denken hierover opgeeft. Integendeel: juist dat de gave het onmogelijke is, maakt dit denken voor hem boeiend. Dat
is juist waar hij naar op zoek is: naar een denken ‘over de grens’.
In gesprek met Jean-Luc Marion legt Derrida nog eens uit, wat hij bedoelt. Voor hem
doorbreekt de gave ieder denken over ‘bezit’, met name het bezit van kennis:
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y en a, déborder le bord, certes, vers la démesure et l’excès; mais il devrait aussi suspendre son rapport au bord, et même son rapport transgressif à la ligne ou au trait découpable d’un bord.’ id. 119
(vert.: 91).
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I tried to precisely displace the problematic of the gift, to take it out of the circle of
economy, of exchange, but not to conclude, from the impossibility for the gift to
appear as such and to be determined as such, to its absolute impossibility. I said, to
be very schematic and brief, that it is impossible for the gift to appear as such. So
the gift does not exist as such, if by existence we understand being present and intuitively identified as such. So the gift does not exist and appear as such; it is impossible for the gift to exist and appear as such. But I never concluded that there is no
gift. I went on to say that if there is a gift, through this impossibility, it must be the
experience of this impossibility, and it should appear as impossible. The event called
gift is totally heterogeneous to theoretical identification, to phenomenological identification. (…) The gift is totally foreign to the horizon of economy, ontology, knowledge, constantive statements, and theoretical determination and judgement.39

De ervaring van het onmogelijke, van het onrepresenteerbare – dat is waar Derrida
naar op zoek is. Daarmee is nog niet gezegd, dat dit ‘onmogelijke’ God is, hoewel er
door theologen juist in die richting wel verder gedacht is.40 Voor Derrida is dit waarschijnlijk een te snelle identificatie - op zijn eigen ‘geloof’ kom ik later nog terug.
Met behulp van een verhaal van Baudelaire brengt Derrida de gave vervolgens in
verband met het woord, de taal. In dat verhaal geeft de vriend van de ik-figuur een
valse munt aan een bedelaar. Althans: hij zégt dat de munt vals was, maar mogelijk
zegt hij dat alleen maar omdat hij zich schaamt voor zijn ruimhartigheid.
De munt wordt door Derrida opgevat als een metafoor voor taal. Geld drukt, net als
taal, een bepaalde waarde uit, onderhevig aan inflatie, net als woorden dat zijn. Vals
geld heeft die waarde niet – echter, dat kan niet iedereen zien. Als het herkend wordt
als vals geld, is het geen vals geld meer, maar speelgoedgeld of monopolygeld, dat
je niet uit kunt geven. Vals geld is geld dat waarde lijkt te hebben, maar dat niet
heeft.
Dat heeft vervolgens gevolgen voor het echte geld. Want als het valse ‘net echt’ lijkt,
dan lijkt het echte geld ‘net vals’:
Het dwingt je om jezelf af te vragen wat geld is: echt geld, vals geld, het valselijk
ware en het waarlijk valse - en niet-geld dat noch echt, noch vals is, enz.41

Het gevolg van de overvloedige – maar valse – gift van de ‘vriend’ aan de bedelaar
kan zijn, dat de bedelaar wordt betrapt op het uitgeven van vals geld en in de gevangenis belandt. Maar het kan ook het begin van rijkdom zijn, als hij er een handeltje
mee op zet en niet betrapt wordt. Bovendien: die bedelaar weet niet, dat hij vals geld
gekregen heeft – het is zelfs niet duidelijk of het vals geld was – hij ontvangt het in
vertrouwen.
Voor de taal geldt iets soortgelijks: woorden zijn minder afhankelijk van hun waarheid dan van het vertrouwen dat erin gesteld wordt. De hoorder ontvangt ze al dan
niet in vertrouwen en of ze iets opleveren lijkt ook onafhankelijk van de waarheid:
39
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In: J.D.Caputo, M.J. Scanlon (ed.), God, the gift and postmodernism. Bloomington: Indiana University Press 1999, 59.
Zie J.D. Caputo, The prayers and tears of Jacques Derrida. Religion without religion. Bloomington
& Indianapolis: Indiana University Press 1997 en H. van den Bosch, Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en
John D. Caputo. Zoetermeer: Boekencentrum 2002.
‘Il vous oblige d’abord à vous demander ce que c’est que la monnaie, la vraie, la fausse, la fausse
vraie ou la vraiment fausse - et la non-monnaie qui n’est ni vraie ni fausse, etc.’ (Derrida, Donner le
temps, 115; vert.:87.)
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rijkdom kan ook op een leugen gebaseerd zijn. Een mooi verhaal kan er ingaan als
koek, terwijl het niet meer dan holle retorica is.
Een beroep op de intentie van de gever helpt hier niet: de bedelaar geeft zijn valse
munt uit met de intentie echt geld uit te geven. En wat is de intentie van de ‘vriend’?
De ik-figuur uit het verhaal veronderstelt, dat hij goed wil doen, zonder er zelf armer
van te worden – waarbij het nog maar de vraag is hoe dat uitpakt. Echter: was het
echt geld geweest, dan had het ook verkeerd uit kunnen pakken, als de bedelaar het
geld voor drank of drugs gebruikt had.
Het kan ook nog zo zijn, dat het wel echte munt was, en de vriend zich schaamde
voor zijn vrijgevigheid. Hij wilde zijn linkerhand niet laten weten, wat zijn rechterhand deed.
Het is dus niet alleen de munt die de bedelaar ontvangt, die mogelijk vals is. Op een
volgend niveau is het de vraag of de woorden van de vriend van ik-figuur echt of
vals zijn. En op een derde niveau is het de vraag wat Baudelaire heeft willen
‘geven’. Wat hier ‘gebeurt’, is afhankelijk van de vertelling ervan.42 De ‘feiten’ staan
niet los van de vertelling, maar hier lijkt de vertelling alles in gang te zetten: het
verhaal van de vriend zet de ik-figuur aan tot interpretatie. Vervolgens zet het verhaal van Baudelaire de lezer aan tot interpretatie. Vermoedelijk is dit verhaal ‘vals’,
fictie, maar voor het effect ervan heeft dat geen enkel gevolg.
Het effect van een gegeven woord – dat is wat Derrida duidelijk wil maken – is oncontroleerbaar. De taal doorbreekt de economie waarin ieder woord een vaste, bepaalbare waarde heeft. De waarde van het woord is afhankelijk van de ‘handel’.
Dit alles houdt in dat niet de gave het onmogelijke is, maar de (waarde-)bepaling
van de gave. In de taal wordt ‘gegeven’. Het is niet onmogelijk een ander je woord
te geven, dat gebeurt voortdurend. Wat onmogelijk is, zo lijkt Derrida te willen zeggen, is te voorzien wat het effect daarvan zal zijn en wat de waarde hiervan voor de
ander zal zijn. Dit is niet bij voorbaat vast te stellen, maar ontstaat in het ‘gebeuren’
van de gift, én in de vertelling ervan:
Er moet een gebeurtenis zijn - en daarom een beroep op vertelling en het gebeuren
van vertelling - om een gave te laten zijn, en er moet een gave zijn of het fenomeen
van de gave om de vertelling en de geschiedenis te laten zijn. En deze gebeurtenis,
de gebeurtenis van de voorwaarde en de voorwaarde voor de gebeurtenis, moeten op
een bepaalde manier onvoorzienbaar blijven. De gave moet, net als de gebeurtenis
als zodanig onvoorzienbaar blijven, maar zij moet dat blijven zonder zichzelf te
behouden. 43

De gave gebeurt, stelt Derrida. Een gebeurtenis (événement) is eenmalig en daarom
niet precies in woorden te vatten. Er zijn nu eenmaal geen woorden voor het eenmalige. Iedere lezing is in de visie van Derrida zo’n gebeurtenis: een tekst geeft te denken zonder dat dit precies in woorden vertaald kan worden. Tegelijk moet er ‘vertaling’ plaatsvinden: om een tekst te kunnen verstaan ‘vertaalt’ de lezer deze voor
zichzelf. Hij of zij schept zo een nieuwe tekst, maar zonder dat de betekenis van de
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id. 154 (vert.:121).
Il faut qu’il y ait événement - donc appel de récit et événement de récit - pour qu’il y ait don et il faut
qu’il y ait don ou phénomène de don pour qu’il y ait récit et histoire. Et cet événement, événement de
condition et condition d’événement, doit rester d’une certaine manière imprévisible. Le don, comme
l’événement, comme événement, doit rester imprévisible, mais le rester sans se garder. (Id. 156; vert.
122.)
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oorspronkelijke tekst daarmee uitgeput is. Daarom blijven goede teksten ook aanspreken.
Elders verbindt Derrida dit denken van de gave aan de geschiedenis. Het ontwijkende karakter van de taal leidt ertoe, dat de geschiedenis nooit een bepaalbaar object,
noch een overzienbare totaliteit kan zijn, omdat zij gebonden is aan verantwoordelijkheid, geloof en de gave:
Aan verantwoordelijkheid in de ervaring van absolute beslissingen, genomen zonder
continuïteit met het weten of met gegeven normen, die daarom door de beproeving
van de onbeslisbaarheid heen moeten; aan religieus geloof door een vorm van engagement of een betrekking tot de ander, die haar, met een absoluut risico, voorbij
kennis en zekerheid brengt; aan de gave en aan de gave van de dood die mij in betrekking plaatst met de transcendentie van de ander, met God als zichzelf vergetende
goedheid - en die mij geeft wat ze mij geeft in een nieuwe ervaring van de dood.
Verantwoordelijkheid en geloof gaan samen, hoe paradoxaal dat ook mag lijken
voor sommigen, en beiden moeten in dezelfde beweging meesterschap en kennis
overstijgen. De gave van de dood zou dan dit verbond tussen verantwoordelijkheid
en geloof zijn. Een dergelijk excessief begin is de voorwaarde voor geschiedenis.44

Het maken van keuzes, van verantwoordelijke keuzes, is, stelt Derrida, meer een
zaak van geloof dan van weten. Het vraagt om een vorm van verantwoordelijkheid
die niet weet waarvoor zij zich verantwoordelijk stelt, noch kan overzien wat de
gevolgen zijn en daarin alle berekening laat varen.
Homiletische vertaling
Het losraken van de band tussen representant en gerepresenteerde leidt ertoe dat de
waarheid of waarde van een representatie niet langer afgeleid kan worden van een
‘oorsprong’, schreef ik aan het slot van het vorige hoofdstuk. De metafoor van geld
maakt dit inzichtelijk: we geven geld uit in het vertrouwen dat het echt is, maar ik
zekere zin maakt dat niet veel uit. Ons geld heeft immers geen intrinsieke waarde,
het is papier, of bestaat uit getallen op een computerscherm. Dat het toch waarde
heeft, berust ook weer op vertrouwen.
Het lijkt zinvol om de bijbeltekst als een ‘gave’ te zien: de tekst geeft betekenissen
in overvloed, zonder dat deze tot een intrinsieke waarheid te herleiden zijn, vastgelegd op grond van de intentie van een auteur, of met het oog op een te bereiken doel
of effect.
Dit sluit aan bij het ‘verdwijnen’ van het subject als beheersende, controlerende instantie en geeft ruimte om de bijbeltekst als gave van God te zien, van God die
overvloedig schenkt.
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‘Á la responsabilité, dans l’expérience de décisions absolues, prises sans continuité avec un savoir ou
des normes données, donc prises dans l’épreuve même de l’indécidable; à la foi religieuse, à travers
une forme d’engagement ou de rapport à l’autre qui se porte, dans le risque absolu, au-delà du savoir
et de la certitude; au don et au don de la mort qui me met en rapport avec la transcendance de l’autre,
avec Dieu comme bonté oublieuse de soi - et qui me donne ce qu’elle me donne dans une nouvelle
expérience de la mort. Responsabilité et foi vont ensemble, si paradoxal que cela puisse paraître à
certains, et toutes deux devraient, d’un même pas, excéder la maîtrise et le savoir. Le mort donnée
serait cette alliance de la responsabilité et de la foi. C’est à la condition de cette ouverture excessive
qu’il y aurait histoire.’ (J. Derrida, Donner la mort. Paris: Galilée 1999, 20 e.v.. Vert: J. Derrida, The
gift of death, 5 e.v..).
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Evengoed vraagt lezing verantwoordelijkheid, in die zin dat het om een antwoord
vraagt, een gesprek opent, maar dan wel zonder voorwaarden vooraf. Zonder dat
vooraf bekend is, waarvoor precies de lezer en de spreker zich verantwoordelijk
stellen, én wat de uitkomst zal zijn. Zoals ieder gesprek vraagt ook lezing van een
tekst vertrouwen vooraf. Het precies willen vaststellen wat een tekst te zeggen heeft,
of de uitkomst van een preekproces willen bewaken, zou dan als een vorm van wantrouwen ten opzichte van de tekst of van de hoorders gezien moeten worden.
Het is Derrida te doen om deze meerwaarde, om de betekenisrijkdom van ‘tekst’.
Hij verzet zich tegen lezingen, die door middel van een ‘hermeneutische cirkel’ het
aantal mogelijke interpretaties in willen perken om tot een eenduidig verstaan van de
tekst te komen.45 Dergelijke lezingen blijven voor hem te veel cirkelen rond het bekende, rond wat we al weten en wat we kunnen weten. Boeiend wordt een tekst voor
hem pas, waar hij op elementen stoot, die er niet in passen, die het bekende doorbreken. Een tekst zet daar aan het denken, waar zij ons verstand te boven gaat.
3.5 METAFYSICA
De werkelijkheid onttrekt zich aan benoeming. Taal verwijst niet direct naar werkelijkheid, maar naar andere taal. Tegelijk kunnen we moeilijk geloven dat taal nergens
naar verwijst, dat er niets achter zit en dat het nergens op slaat. Taal suggereert minstens, dat het zo is als het gezegd of geschreven wordt.
Enerzijds ‘geeft’ taal meer dan we denken kunnen, anderzijds bevestigt taal het bestaande wereldbeeld. Deze beide zijden van taal staan in een gespannen relatie tot
elkaar. Het laatste, de bevestigende werking van taal, moet door het eerste doorbroken worden, maar verzet zich daartegen, zoals de orde zich verzet tegen chaos. Want
dat is de vraag: wanneer betekenis zich aan onze grip en ons begrip onttrekt, wordt
het dan geen chaos van over elkaar heen buitelende, soms tegenstrijdige betekenissen?
In deze paragraaf beschrijf ik die andere kant: de bevestigende werking van taal, de
‘representatieve’ kant van taal, Derrida’s kritiek op representatie en hoe hij uit een
representatief model tracht te komen.
De bevestigende rol van taal huist volgens Derrida als een soort aardlaag in de taal
zelf. Wij zijn het niet die middels de taal bevestigen dat iets zo is, de taal zelf doet
ons geloven dat het ‘nu eenmaal’ zo is en zo hoort te zijn. De taal is metafysisch bezet. Of, met een term ontleend aan Heidegger, taal is intrinsiek verbonden met ontotheologie. Hiermee wordt zowel de studie van het ‘zijn’ in het algemeen als de studie
van het hoogste zijn, God, aangeduid.46 In de klassieke metafysica wordt dit zijn
opgevat als eeuwig en onveranderlijk, tegenover deze tijdelijke, veranderlijke en
vaak chaotische wereld, waarbij het hoogste zijn de garantie is voor de stabiliteit van
deze wereld.47 De verbinding tussen beide werelden wordt gevormd door de logos
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Zie Derrida, Donner le temps,21. (Vert.: 9.)
Zie Reynolds \ Roffe, Understanding Derrida, 54 e.v.v..
De term ‘metafysica’ is afkomstig van de redacteuren van het werk van Aristoteles. Zij gaven het
boek dat na zijn fysica kwam deze titel.‘Metafysica’ betekent letterlijk ‘na de fysica’, maar het ging
al snel ook betekenen ‘boven de fysica uit’, mede omdat de hierin ontwikkelde wetenschap door
Aristoteles de ‘eerste wetenschap’ werd genoemd, de leer over de eerste oorzaken. (Zie W.D.Ross,
Aristotle, Londen: Methuen 19855, 9.)

!73

(rede, ratio, verstand, geest, etc.), die de ware werkelijkheid kenbaar maakt48 en die
tegelijk de grond is van deze werkelijkheid: ook onze wereld is rationeel geordend,
‘in wezen’, ook al zien we dat misschien nog niet. Als rationeel wezen heeft de mens
zo deel aan dit hoogste zijn (de logos is dus representatief), hetgeen het mogelijk
maakt dat hij in principe het al kan doorgronden tot op zijn eerste oorzaak.
Representatie wordt zo een middel om de orde te handhaven, een orde die als religieus gesanctioneerd geldt en die mensen in een bepaalde rol duwt, die hiërarchisch
georganiseerd is.49 Representatie geeft een ‘voorstelling’ van zaken die bindend is:
zo moet het en niet anders. En ook: zo is het. Deze voorstelling werkt als een kader
dat het denken structureert en richting geeft en dat tot uiting komt in de manier
waarop we de werkelijkheid benoemen, namelijk volgens een zwart-wit schema van
binaire opposities: God tegenover mens, goed tegenover kwaad, evangelie tegenover
wet, geest tegenover lichaam, subject tegenover object, etc. Er zitten wel grijstinten
in dit plaatje, maar die zijn nog niet wit of bijna zwart. Grijs is vooral onverschillig.
Dit plaatje weet echter geen weg met werkelijke veelkleurigheid, laat staan met dynamiek en verandering die niet lineair verlopen, omdat het goede en ware in de metafysische traditie uiteindelijk één zijn en ‘hetzelfde’.
‘Waarheid’ functioneert hierbij als stempel dat ergens op gedrukt wordt om het te
onderscheiden van het andere, dat er als ‘andere’ niet mag zijn tenzij het herleid
wordt tot hetzelfde. Een dergelijke verdeling in opposities is altijd ook hiërarchisch
en geeft degene die toegang heeft tot de waarheid een bevoorrechte positie. En, ook
dat hoort bij dit systeem, niet iedereen heeft toegang tot die waarheid.
Elders noemt Derrida deze ‘theologische’ vorm van representatie logocentrisme.50
Zoals gezegd: de beide werelden worden op elkaar betrokken via de logos, die een
centrale plaats heeft tussen beide werelden in, maar ook onderdeel is van beide werelden. Deze logos representeert: hij ordent, bewaakt en reguleert deze wereld in
naam van de ‘meester’, conform de verschillende betekenissen van het Griekse
woord λεγω, dat allereerst51 ‘verzamelen’ betekent, ‘bij elkaar brengen, wat bij elkaar hoort’, de zaken in een zinvol verband brengen, bij voorbeeld door het te vertellen, een andere betekenis van λεγω of het te benoemen. Aangezien voor de Grieken
spreken en denken bij elkaar hoorden, kreeg λεγω ook de betekenis van ‘denken’,
van ‘redeneren’, vergelijkbaar met de dubbele betekenis die ‘rede’ in het Nederlands
heeft: het duidt zowel het denken als het spreken aan.
Vervolgens gebruikte de Griekse filosofie het begrip λογος ook om een verband te
leggen tussen spreken en denken aan de ene kant en dat waarover gesproken wordt
aan de andere kant. Aan de werkelijkheid zelf, veronderstelden zij, ligt een logisch
principe ten grondslag, die haar geheel doortrekt. Ons denken en spreken representeren het ‘zijn’. De werkelijkheid – zowel de zichtbare als de onzichtbare – is rationeel
geordend. Mensen, als ‘zijnden’, hebben daar deel aan, wat het mogelijk maakt het
geheel te doorgronden.
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Zie voor deze kenmerken: C.E. Evink, Transcendentie en inscriptie. Jacques Derrida en de hubris
van de metafysica. Delft: Eburon 2002, 5 e.v. En: J. Habermas, Nachmetaphysisches Denken, 36.
e.v.v..
Zie ook het artikel ‘Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation’ dat ik in hoofdstuk 1
besprak. (In : Derrida, L’écriture et la différence.)
Derrida, De la grammatologie, 11 e.v.v. (vert.: Of grammatology, 3 e.v.v..
Zie Oger, Derrida, 63 e.v..
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Alles nu wat in strijd wordt geacht met deze logos – het onredelijke, het wanordelijke, het ‘andere’ verhaal – wordt buitenspel gezet. Dat hoort er niet bij, wordt beschouwd als tweederangs en onvolkomen, aldus Derrida.
Vervolgens komen ook diegenen die deze logos beheersen – de ‘redelijke wezens’ –
op een hoger plan te staan. Derrida noemt dit logocentrisme ook wel
etnocentrisme,52 het centraal stellen en verheffen van de logica van een cultureel
bepaalde, westerse traditie, en fallogocentrisme, een vorm van ‘mannenlogica’ –
‘van de goedgelovige man die de waarheid en de fallus als zijn eigen attributen naar
voren schuift’.53 Be-heer-sing is een zaak voor heren. Want dat is het doel van dit
logocentrisme: het is gericht op beheersing. Het beheerst het veld, door alles wat
‘anders’ is met geweld te verdrijven. Je zou het ook egocentrisch kunnen noemen:
het ego vormt de maatstaf waaraan anderen worden gemeten. Wat eigen is wordt
beschouwd als zuiver,54 wat oneigenlijk is, is onzuiver, verkeerd.
Dit oneigenlijke en onzuivere tracht de metafysica uit te sluiten. Een bepaald dominant vertoog maakt zichzelf onkwetsbaar voor kritiek door zich te verheffen boven
andere vormen die weggezet worden als ‘mythe’, ‘irrationeel’, ‘maar een verhaal’,
‘niet wetenschappelijk’, ‘bijgeloof’, etc. Alleen wie de taal van het dominante vertoog beheerst mag meepraten en meedoen: je kunt bijvoorbeeld alleen promoveren
als je je houdt aan de regels van de daarbij behorende logica.
Wat Derrida nu niet doet, is dat systeem op z’n kop zetten. Dat is de gebruikelijke
gang van zaken: de slaven komen in opstand tegen de meesters, waarna, na verloop
van tijd, een nieuwe hiërarchie ontstaat met nieuwe hoogste waarden.55 Evenmin
probeert hij de verschillen uit te wissen alsof beide (God en mens, geloof en ongeloof, etc.) uiteindelijk gestalten van hetzelfde zijn. Wat Derrida doet is de ‘tekst’ van
de metafysica deconstrueren. In het schijnbaar sluitende betoog, met elkaar uitsluitende opposities, brengt hij de ‘verschilligheden’ aan het licht: die momenten waarop de tekst ook nog iets anders schijnt te zeggen, waarop het ene principe in zichzelf
verdeeld blijkt. De deconstructie laat zien, dat het ‘gebouw’ van teksten niet op één
pijler berust, maar op meerdere. Er is geen centrum van betekenis, volgens Derrida,
waar mens en wereld, subject en object samenvallen, zodat de wereld voor het denken kan worden gerepresenteerd. De idee dat taal en werkelijkheid ooit samen zouden vallen, moet gedecontrueerd worden.56
Deconstructie is, volgens Derrida, niet alleen een activiteit, iets wat hij als lezer
doet. Deconstructie is iets wat gebeurt.57 Het is dus ook geen methode of een hermeneutiek. Dat alles veronderstelt nog teveel een subject, dat de tekst beheerst en aan
zich onderwerpt. Een subject ook, dat los staat van de tekst, er boven staat. Maar ‘er
is niets buiten de tekst’. Deconstructie is eerst een zich onderwerpen aan- en meele52
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Derrida, De la grammatologie, 11 (vert.: Of grammatology, 3).
‘... de l’homme crédule qui avance la vérité et le phallus comme ses attributs propres.’ (J. Derrida,
Éperons. Les styles de Nietzsche. Paris: Flammarion 1978, 78. (Vert.: J.Derrida, Sporen. De stijlen
van Nietzsche. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Ger Groot. Amsterdam: Sun 2005, 121).
Het Franse woord propre heeft beide betekenissen, zowel eigen als zuiver (proper in het Nederlands).
Derrida speelt hier regelmatig mee.
Zie ook het essay ‘De l’économie restreinte à l’économie générale. Un hegelianisme sans réserve. In:
Derrida, L’écriture et la différence, 369-408. (Vert.: ‘From restricted to general economy.’ In Derrida,
Writing and difference, 317-350.
Zie J. Bartels, ‘Kanttekeningen bij Spectres de Marx van Jacques Derrida.’ In: W.F.C.M Derkse, A.J.
Leijen, B.M.J. Nagel, (red.) Subliem niemandsland. Opstellen over metafysica, intersubjectiviteit en
transcendentie. Best: Damon 1996, 30-43, m.n. 33.
Zie Oger, Derrida, 73 e.v.v.
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zen met de tekst, is eerst passief en vervolgens een meer actief tegen elkaar uit spelen van de opposities in de tekst. Het is een dubbele beweging: eerst wordt achterhaald wat in de tekst ook wordt gezegd. De onderste steen wordt bovengehaald; dat
wat in de tekst af wordt gedaan als bijkomstig, overbodig of tweederangs, wordt in
het zonnetje gezet. Vervolgens gaat het er niet om, dat de laatste nu de eerste wordt.
Dat zou immers tot een nieuwe hiërarchie leiden. In plaats daarvan probeert Derrida
te laten zien, dat beide polen niet los gemaakt kunnen worden van elkaar.
Tamelijk frequent ontleent Derrida termen aan de psychoanalyse om deze beweging
duidelijk te maken. Zo wordt de relatie tot beide polen van een oppositioneel begrippenpaar door hem wel als een ‘double bind’ gekarakteriseerd58: het één kan niet
zonder de ander en datgene wat onderdrukt wordt, afgestoten, oefent tegelijk een
vreemde aantrekkingskracht uit. Nog zo’n Freudiaanse term: het onderdrukte keert
terug.59
Desalniettemin is de deconstructie geen psychoanalyse van de filosofie. Daarvoor is
ook de psychoanalyse teveel gevangen in de metafysica.60 De verhouding tussen de
verschillende opposities is niet gelijk aan de relatie tussen het bewuste en het onbewuste, die door Freud teveel in oppositie worden gedacht. Een oppositie die Freud
vervolgens, via het werk van de psychoanalyse, tot een identiteit meent te kunnen
brengen.
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Zie bijvoorbeeld Derrida, La vérité en peinture over een schilderij van Van Gogh, met daarop twee
schoenen met losse veters. Over deze ‘losse’ schoenen schrijft Derrida: ‘Het losmaken van de veters
is niet absoluut, het spreekt niet vrij, het ontbindt niet, het knipt niet door. Het behoudt een georganiseerde verknoping. Niet een verknoping min of meer, maar een bepaalde (gestructureerde) vorm van
verknoping: van de buitenkant en binnenkant, de onder- en de bovenkant. De logica van de losmaking als doorsnijding leidt tot een tegenstelling, het is een logica of zelfs een dialectiek van tegenstelling. Ik heb elders getoond dat dit als effect de opheffing van het verschil heeft. En dus van hechting.
De logica van losmaking als verknoping is geheel anders. Verschillend: het hecht nooit. Sta ons toe
hier rekenschap te geven van dit feit: deze schoenen zijn noch vast- noch losgemaakt, noch vol, noch
leeg. Een double bind is hier tegelijk opgeschort en opgelegd, een double bind die hier niet vast zal
proberen te maken aan een ander discours over de double bind.'
(‘Le desserrement des lacets n’est pas absolu, il n’absout pas, ne délie pas, ne coupe pas. Il garde une
stricture organisée. Non pas un plus ou moins de stricture mais une forme déterminée (structurée) de
stricture: du dedans et du dehors, du dessous et du dessus. La logique du détachement comme coupure conduit à l’opposition, c’est une logique, voire une dialectique de l’opposition. J’ai montrée ailleurs qu’elle avait pour effet de relever la différence. Donc de suturer. La logique du détachement
comme stricture est tout autre. Différante: elle ne suture jamais. Elle permet ici de tenir compte de ce
fait: ces souliers ne sont ni attachés ni détachés, ni pleins ni vides. Un double bind y est comme suspendu et tendu à la fois, que je n’essaierai pas ici de rattacher strictement à un autre discours sur le
double bind.’ J. Derrida, La vérité en peinture. Paris: Flammarion 1978, 388-389. Vert.: J. Derrida,
The truth in painting, translated by Geoff Bennington and Ian Mc Leod. Chicago and London: The
university of Chicago press 1987, 340.)
Zie J. Derrida, Spectres de Marx. L’Etat de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale.
Paris: Galilée 1993. (Vert.: J. Derrida, Specters of Marx. The state of the debt, the work of mourning
& the new international. Translated from the French by Peggy Kamuf. Introduction by Bernd Magnus
& Stephen Cullenberg. New York: Routledge 1994) over het ‘spook’ van het marxisme, dat dood
verklaard is, maar als geest rond blijft spoken, zich niet weg laat jagen.
Zie Derrida, ‘Freud et la scène de l’écriture.’ In: L’écriture et la différence, 293-340, m.n. 294: ‘De
noodzaak van een immens werk van deconstructie van metafysische concepten en frases die daar
verdicht zijn en zich afgezet hebben. De metafysische complicaties van de psycho-analyse en de
zogenaamde menswetenschappen (de concepten van presentie, perceptie, realiteit, enz.)’. (Nécessité
d’un immense travail de déconstruction de ces concepts et des phrases métaphysiques de la psychanalyse et des sciences dites humaines (les concepts de présence, de perception, de réalité, etc.).)
(Vert.: J. Derrida, ‘Freud and the scene of writing.’ In: J. Derrida, Writing and difference, 246-291,
m.n. 248.)
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Als voorbeeld van hoe deze deconstructie in z’n werk gaat, bespreek ik de deconstructie van de tegenstelling tussen schrift en stem, die ook in de homiletiek een grote rol speelt. De stem wordt daar vaak gezien als ‘echter’ en ‘levender’ dan het
schrift. Het logocentrisme is, volgens Derrida, ook een phonocentrisme. De ‘levende
stem’, mijn stem waarmee ik mij uitspreek, mijn diepste gedachten onmiddellijk
present stel, gaat in de westerse traditie boven het schrift, laat Derrida telkens weer
zien. Bij wat gezegd wordt, zo is vaak gedacht, is de spreker zelf aanwezig en dus
kan hij het effect van zijn woorden onder controle houden. Bovendien zou de spreker daar zichzelf in kunnen leggen, door toonhoogte en stembuigingen. Het schrift
daarentegen wordt gezien als afgeleide, als hulpmiddel dat er eigenlijk niet zou moeten zijn. Je kunt het beter zelf onthouden, dan papier als hulpmiddel gebruiken. Op
papier maakt een tekst zich los van de spreker en gaat een eigen leven leiden. De
schrijver kan niet langer controleren wat er met zijn tekst gebeurt en hoe deze verstaan wordt. Een dergelijk phonocentrisme, zo laat Derrida zien, is te vinden bij Plato,61 De Saussure,62 Husserl63 en ook bij Rousseau, voor wie het schrift, zo merkt
Derrida op, het karakter heeft van een supplement,64 en wel een gevaarlijk supplement. Schrijven, in de zin van opschrijven, vastleggen, wordt nodig wanneer de
spraak tekort schiet, wanneer we niet alles meer kunnen onthouden, of wanneer iets
meegedeeld moet worden aan een afwezige. Het gesproken woord is, in de visie van
Rousseau, een meer directe representatie: we ‘spreken ons uit’, we zeggen ‘wat op
ons hart ligt.’ Het schrift is een tweederangs vorm van representatie. Een representatie van een representatie, omdat het zichzelf niet uit kan leggen, anders dan de spreker. Schrift maakt interpretatie noodzakelijk en maakt het mogelijk dat er een verschil ontstaat tussen wat de schrijver bedoelde en de lezer daaruit opmaakt. Het
schrift gaat als het ware een eigen leven leiden, los van de spreker.
Maar als het schrift een supplement is, hoe kan datgene wat het supplementeert dan
volledig geweest zijn, vraagt Derrida zich af? Is het niet kenmerkend voor een supplement, dat het een leegte invult?65 Datgene wat gesupplementeerd wordt, was dus
al niet volledig. De rationaliteit kan dit echter niet zien.66 Rationaliteit heeft nog
steeds de droom tot een volledige beschrijving te komen, maar ziet niet dat zij verder schrijft, steeds meer toevoegt, als een steeds verder uitdijend tekstueel heelal.
Dat is vooral het punt dat Derrida wil maken: dat er geen ‘geheel’ is, dat beschreven
kan worden. Het schrijven produceert betekenis.
Maar wat komt dan eerder, de betekenis (in de zin van een oorspronkelijke betekenis) of betekenisproductie? Rousseau gaat van het eerste uit, van de in zichzelf rustende betekenis en waarde van de natuur. Voor hem is het een teken van menselijke
corruptie, dat dit alleen niet meer genoeg is. De mens gaat vervangende zaken zoeken (supplementen dus) en verwijdert zich zo van de oorspronkelijke eenheid. Hieruit bestaat voor Rousseau de val van de mens.67 Deze eenheid kan echter alleen
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J. Derrida, ‘La pharmacie de platon.’ In: J. Derrida, La dissémination. Paris: Éditions du seuil 1972,
69-198. (Vert.: J. Derrida, ‘Plato’s pharmacy.’ In: J. Derrida, Dissemination. Translated, with an
introduction and additional notes, by Barbara Johnson Chicago: The university of Chicago press
1981, 61-172.)
J. Derrida, De la grammatologie, 46-64. (Vert.: Of grammatology. 30-43.)
Zie J.Derrida, La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie
de Husserl. Paris: Quadrige \ Puf 1967. (Vert.: J. Derrida, De stem en het fenomeen, Inleiding tot het
probleem van het teken in de fenomenologie van Husserl. Ambo, Baarn 1989.
Derrida, De la grammatologie, 207 (Vert.: Of grammatology, 144.)
id. 208 (vert.:145).
id. 214 (vert.:149).
id. 367 (vert.:260).

!77

zwijgend gehandhaafd worden, er mogen zelfs geen woorden in de mens opkomen,
merkt Derrida op:
Spreken voor te kunnen spreken, niet kunnen zwijgen, noch te kunnen spreken, deze
limiet van de oorsprong is inderdaad die van een pure presentie, voldoende present
om levend te zijn, ervaren in vreugde, maar puur genoeg om ongebroken te blijven
voor het werk van de différance, voldoende onuitgesproken om de vreugde in zichzelf niet te laten corrumperen door het interval, de discontinuïteit, de alteriteit.68

Dit is echter, volgens Rousseau, alleen God gegeven, en hen wier harten overeenstemmen en instemmen met God. Maar daar mag dus geen woord tussenkomen.
Woorden immers zijn supplementair, niet alleen geschreven woorden, ook het gesproken woord. Hoezeer Rousseau ook tracht het gesproken woord ‘puur’ te houden,
ook dit is al een vervanging, doordat het iets onbestemds wat daaraan vooraf gaat,
benoemt. Taal, stelt ook Rousseau, is van oorsprong metaforisch, het draagt over, het
benoemt iets door middel van iets anders.69 Maar daarmee, merkt Derrida op, wist
het dus de oorsprong uit. Hoe zou je ooit terug kunnen komen tot deze oorsprong,
als je alleen maar taal hebt? Je komt altijd weer bij woorden uit – er zijn uiteindelijk
alleen maar supplementen.70 Er is slechts de eindeloze verwijzing van het ene teken
naar het volgende, zonder dat er zoiets als een oorspronkelijke betekenis is. Althans,
als deze er is, is zij niet toegankelijk.
Dat wil niet zeggen, dat schrift en stem nu hetzelfde zijn. Er is een duidelijk verschil
tussen het voeren van een gesprek en het lezen van een tekst. Een spreker kan zichzelf verduidelijken wanneer hij onbegrip leest op de gezichten van de luisteraars, een
geschreven tekst kan dat niet. Waar Derrida zich tegen verzet is de gedachte dat de
‘levende stem’ daarom echter zou zijn, meer waar dan het schrift. Is niet juist het
gesproken woord beter in staat de waarheid te liegen en de hoorders te betoveren?
En is niet ook het gesproken woord een vervanging, een supplement voor de zaak
zelf: een ‘voorstelling van zaken’, een representatie. Maar zonder taal kun je niet
denken. Er is niet eerst een gedachte waar je vervolgens woorden voor zoekt. Denken en taal gaan gelijk op. Taal geeft (verder) te denken. In die zin is er niet zo’n
groot verschil tussen de communicatie van gedachten en van gevoelens: beide onttrekken zich tot op zekere hoogte aan communicatie. Dat maakt preken ook zo lastig, zeker preken als ‘overdracht’: het gaat minstens ook om zaken van het hart. Zodra deze echter uitgesproken worden raken ze verwikkeld in een herhalingsstructuur,
die alleen maar representatief kan zijn, d.w.z. de representatie van hetzelfde op andere wijze, waardoor iets nieuws, iets anders ontstaat.71 Derrida schrijft:
Wanneer ik, zoals men zegt effectief gebruik maak van woorden (…) moet ik van
meet af aan (binnen) een herhalingsstructuur (be)werken waarvan de grondslag
alleen maar representatief kan zijn. Een teken is nooit een gebeurtenis, indien gebeurtenis althans wil zeggen unieke, onvervangbare en onomkeerbare empirische
eenheid. Een teken dat zich slechts ‘eenmaal’ zou voordoen, zou geen teken zijn.
(…) Noodzakelijk impliceert zij dan ook een representatie: als Vorstellung, plaats
van de idealiteit als zodanig, als Vergegenwärtigung, mogelijkheid van de reproduk68
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id. 353: ‘Parlér avant de savoir parler, ne pouvoir ni se taire ni parler, cette limite de l’origine est bien
celle d’une présence pure, assez présente pour être vivante, sentie dans une jouissance, mais assez
pure pour rester inentamée par le travail de la différance, assez inarticulée pour que la jouissance de
soi ne soit pas altérée par l’intervalle, la discontinuité, l’alterité.’ (vert.: 249).
id. 382 (vert.:271).
Vgl. Sneller, Het woord is schrift geworden, 206.
Zie v.d. Bosch, Een apologie van het onmogelijke, 121.
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tieve herhaling als zodanig, als Repräsentation, voor zover elke betekenende gebeurtenis fungeert als substituut (…). Aangezien deze representatieve structuur het
betekenisproces zelf is, kan ik met een discours niet ‘effectief’ van wal steken zonder van de aanvang af reeds in een onbegrensde representativiteit te zijn
gewikkeld.72

Representatie is hier dus niet de volledige presentie van het gerepresenteerde, maar
herhaling op andere wijze, verdubbeling, toevoeging, verschuiving van betekenis.
Wat gezegd of geschreven wordt, is nooit precies hetzelfde als dat wat je gedacht
hebt. Maar wat het verschil is, laat zich niet zeggen, omdat je daar opnieuw woorden
voor nodig hebt, die de gedachte nog weer anders zeggen.
Maar precies daar waar het betoog spaak loopt, daar waar het gaat wrikken ontstaat
‘betekenis’, als een ‘spoor van genade’. Daar gebeurt iets, maar zonder dat je daar de
hand op kunt leggen. Zoals een spoor getuigt van wat present geweest is, maar wie
het spoor volgt, komt uiteindelijk uit bij een plaats waar het verwaait in het zand.
Het spoor verwijst zoals taal verwijst, het behoudt iets van een oorspronkelijke gedachte, openbaring of genade, maar verwijst tegelijk steeds verder.
Dit proces noemt Derrida disseminatie.73 De ‘verspreiding’ van betekenis, ‘uitzaaiing’ van betekenis. Eenmaal ‘tekst’ geworden, ‘vlees’ geworden, sterft het woord om
dertig-, zestig- en honderdvoud op te bloeien. Daarmee laat deze term, disseminatie,
zich lezen als een vorm van incarnatie. Het woord is in de wereld gekomen en moet
sterven in de aarde om om te kunnen overleven.
Homiletische vertaling
De idee van representatie is, volgens Derrida, intrinsiek verbonden met een bepaalde
vorm van theologie, namelijk theologie als metafysica, waarin God en mens tegenover elkaar staan in een concurrerende verhouding: de goede God tegenover de zondige wereld; de almachtige God tegenover machteloze mensen. In deze vorm van
theologie moet God op de één of andere manier ‘redelijk’ blijven, het laat geen ruimte aan het ‘andere’ van God en evenmin laat het ruimte aan het ‘andere’ van mensen.
Dit ‘andere’ wordt ofwel tot hetzelfde gereduceerd, ofwel buitengesloten, weg gezet
als zondig, ongeloof of bijgeloof, - als opstand tegen God.
Preken die uitgaan van een representatief model zouden dus volgens Derrida altijd
deze metafysische theologie reproduceren, hetgeen vooral tot uiting zal komen in
een gerichtheid op verklaren, begrijpen en ordenen.
De vraag die Derrida opwerpt, is of preken niet pas boeiend worden waar deze orde
doorbroken wordt, waar iets anders klinkt, dat niet in het systeem past, maar dit
veeleer openbreekt.
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‘En effet, quand je me sers, effectivement, comme on dit, de mots, que je le fasse ou non à des fins
communicatives (...), je dois d’entrée de jeu opérer (dans) une structure de répétition dont l’élément
ne peut être que représentatif. Un signe n’est jamais un événement si événement veut dire unicité
empirique irremplaçable et irréversible. Un signe qui n’aurait lieu qu’ “une fois” ne serait pas un
signe. (...) Elle implique donc nécessairement une représentation: comme Vorstellung, lieu de l’idéalité en général, comme Vergegenwärtigung, possibilité de la répétition reproductive en général, comme
Repräsentation, en tant que chaque événement signifiant est substitut (...). Cette structure représentative étant la signification elle-même, je ne peux pas entamer un discours “effectif” sans être originairement engagé dans une représentativité indéfinie.’ J. Derrida, La voix et le phénomène, 55 e.v.; vert.:
De stem en het fenomeen, 77.
Zie Derrida, La Dissémination, 337\338 (vert.: Dissemination, 304).
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3.6 PLURALITEIT VAN VERTOGEN
Tegenover de eenduidige tekst waar het moderne denken naar streeft, zet Derrida
een tekstbegrip waarbij de tekst van meet af aan in zichzelf verdeeld is, meerduidig
is en verweven met andere teksten. Disseminatie duidt dit proces aan van verstrengeling van betekenis: de cultuur is een weefsel (texture) van teksten, die niet strikt
van elkaar te scheiden zijn, maar ook niet tot elkaar te herleiden zijn. Derrida verzet
zich tegen de ‘moderne’ lezing die de ‘eigen’ betekenis van een tekst op het spoor
tracht te komen in onderscheid van andere teksten. Daarvoor zou je je immers geheel los moeten maken van je eigen context en je zou de volledige context van de te
lezen tekst in beeld moeten kunnen brengen. Een bijbeltekst zou je dan moeten
scheiden van de invloeden die daaraan vooraf gaan, en van de traditie die er na
komt.
Evenzeer verzet Derrida zich tegen het moderne pogen het ene ware verhaal te vertellen, waarbinnen alles zijn plaats krijgt: de metafysische droom. Er is altijd een
pluraliteit van vertogen over deze werkelijkheid, over dé mens en over mij als mens
te vertellen. Deze pluraliteit bestaat echter niet naast elkaar en volstrekt los van elkaar. Derrida bestrijdt ook het onderscheid, dat nogal eens gemaakt wordt, tussen
religieuze- en wetenschappelijke waarheid. Het scheppingsverhaal zou een andere
waarheid te vertellen hebben dan de evolutietheorie. Beide waarheden zouden naast
elkaar kunnen bestaan. Zo kan religie gered worden zonder irrationeel te worden.
Men claimt als het ware een eigen domein voor religie. Dat impliceert dat religie –
religie in het algemeen of een bijzondere vorm van religie – een onveranderlijke
‘kern’ bezit. Maar, vraagt Derrida zich af in Foi et savoir, les deux sources de la
"religion" aux limites de la simple raison74 weten wij dan wat religie is? Als we
spreken over de terugkeer van de religie in deze tijd – datgene waarvan ‘verlichte
geesten’ dachten dat het voorbij was – waar hebben we het dan over? Is dat nog
steeds dezelfde religie als die waarvan we dachten, dat ze voorgoed verdwenen was?
Is religie iets dat één en identificeerbaar is?75
Wanneer we proberen de concrete religies van elkaar te scheiden en in hun eigenheid
te benoemen, dan wel wanneer we het gemeenschappelijke in religie proberen te
vinden, dan doen we dat in één van de moderne varianten van het Latijn, meestal de
Anglo-Amerikaanse variant.76 Dan verstaan we dit dus vanuit dit begrippenkader.
Ook wanneer we het einde van de religie en de dood van God begroeten als de mogelijkheid van het verschijnen van de ‘zuivere’ religie, geloof ontdaan van ‘religie’,
zoals Hegel het wilde, of wanneer we zoals Heidegger op zoek gaan naar een oorspronkelijke religie vóór elke openbaring, dan is de taal van die religie toch weer het
Latijn (het woord ‘religie’ is immers uit het Latijn afkomstig evenals haar begrippenkader).77 Dat wil zeggen: ook het streven van Hegel en Heidegger blijft zich bewegen binnen het bestaande theologische taalveld.
Dat er een pluraliteit van vertogen bestaat, wil niet zeggen dat deze simpelweg naast
elkaar staan, aangezien de verschillende vertogen van elkaars ‘taal’ gebruik maken,
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In: J. Derrida en G. Vattimo, La religion. Paris: Éditions du Seuil 1996, 9-86. (Vert.: J. Derrida, ‘Faith
and knowledge: the two sources of “religion” at the limits of Reason alone.’ In: J. Derrida, Acts of
religion, 40-101.)
id. 37 (vert.: 63).
id. 39 (vert.: 64).
id. 24 (vert.: 53).
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zonder dat ze precies hetzelfde zeggen. Ook dat is de ‘wet’ van de taal: taal veralgemeniseert per definitie. Het vat het andere in dezelfde termen.
Dit geldt ook voor geloof en weten. Ook deze zijn niet van elkaar los te maken, maar
maken gebruik van elkaars ‘taal’. Noch geloof, noch weten hebben een eigen vocabulaire, dat strikt afgegrensd kan worden van andere taalvelden. Het verhaal van
geloven is niet los te maken van het verhaal van weten. ‘Grieks’ en ‘Joods’ trekken
samen op. Evenmin is de ene religie strikt te scheiden van de andere, noch is geloof
te scheiden van religie. Omdat er uiteindelijk geen haakje is waar dit aan op te hangen valt, geen zuiver weten, noch een zuiver geloof. Er is geen waarheid buiten de
taal. Telkens opnieuw laat Derrida zien dat de operatie waarmee scheidingen aangebracht worden een bepaald belang dienen – vaak het eigen belang. De eigen positie
wordt als waar bestempeld, zodat anderen onwaar genoemd kunnen worden. Bij
nader inzien blijkt deze scheiding echter niet voltrokken te kunnen worden.
Met deze opvatting probeert Derrida enerzijds te voorkomen dat uiteindelijk alles
hetzelfde is, anderzijds probeert hij te voorkomen dat verschillende ‘verhalen’ als
eilanden naast elkaar komen te liggen. Alle religies bijvoorbeeld zijn niet ‘in wezen’
hetzelfde, maar ze maken deels wel gebruik van elkaars vocabulaire.
Homiletische vertaling
In de metafysische traditie is pluraliteit een probleem, omdat de waarheid één is. In
de visie van Derrida biedt pluraliteit juist mogelijkheden om iets ‘anders’ te laten
klinken. Dit ‘andere’ behoort in zijn visie namelijk niet tot een tekst - bijvoorbeeld
de bijbeltekst - maar ‘gebeurt’ in de interactie.
Dit betekent dat teksten niet op zichzelf gelezen kunnen worden. In het kader van de
homiletiek: de bijbeltekst staat niet los van andere teksten. Het gaat dan om teksten
uit de omgeving van de bijbeltekst, maar ook om hedendaagse teksten. Er vindt een
voortdurende interactie plaats tussen de bijbeltekst en de cultuur - en precies die
interactie maakt betekenisgeving mogelijk.
Dat maakt de opvatting problematisch dat de Bijbel een ‘ander geluid’ laat horen,
anders dan de religie van die tijd of anders dan wat in onze cultuur geldig is. Het
geloofsverhaal kan niet strikt gescheiden worden van bijgeloof, ongeloof, cultuur, of
andere geloofsopvattingen. Er is geen ‘losse’ positie mogelijk. Een ‘tegenover-positie’ innemen, zal niets anders betekenen, dan dat men tegen de huidige wind in gaat.
Eén positie wordt dan losgetrokken uit het ‘weefsel’ van teksten om de andere posities mee te bekritiseren. Volgens Derrida echter maakt juist het verschil tussen teksten deze veelzeggend.
3.7 DISCONTINUÏTEIT EN ALTERITEIT
Verschillende vertogen, verschillende taalspelen, zijn niet van elkaar los te maken,
maar vormen onderling ook geen eenheid. Evenmin zijn in de visie van Derrida de
verschillende polen van tegenstellingen als schrift en stem, God en mens, lichaam en
geest, etc. van elkaar los te maken of tot een eenheid te herleiden. Waarheid is niet
los verkrijgbaar. Maar kan er dan nog onderscheid gemaakt worden? Is dan uiteindelijk niet alles even waar, of onwaar?
Tegenover de eenheidsgedachte van de Griekse filosofie stelt Derrida, dat in den
beginne het verschil was. Met een neologisme noemt hij dit verschil la différance.

!81

Derrida duidt hiermee op een verschil, dat tegelijk een identiteit inhoudt, zonder dat
uit te maken is, waar het verschil begint en de identiteit ophoudt.
Het woord différance is een samentrekking van de Franse woorden voor
‘uitstellen’ (différer) en voor ‘verschil’ (différence). Het verschil tussen het laatste
woord en différance met een ‘a’ is niet te horen, maar wel te lezen. Hoorbaar bestaat
er een identiteit, geschreven is er een verschil. Daarmee geeft hij aan, dat het schrift
oorspronkelijker is, dan het gesproken woord – je moet immers altijd in de geschreven tekst checken of hij nu différence of différance heeft gezegd.78
Met de verwijzing naar het Franse woord voor ‘uitstellen’ wil hij zeggen, dat een
eventueel uiteindelijk samenvallen van tekst en betekenis, representatie en gerepresenteerde, eindeloos uitgesteld wordt. Hij geeft de hoop nog niet op, hetgeen hij soms
in haast religieuze, eschatologische termen verwoordt, als een parousie of als de
komst van de Messias, maar zonder dat erop geanticipeerd kan worden, wat ons precies te wachten staat.79
Met het denken van de différance keert Derrida zich tegen de traditionele tekstuitleg,
die de tekst als eenheid behandelt en die binnen deze eenheid naar een eenduidige
interpretatie streeft. Tussen teksten bestaat een différance, dat wil zeggen een verschil dat bepaald wordt door de woordvolgorde. Alleen de manier waarop in een
tekst woorden gerangschikt worden, onderscheidt de ene tekst van de andere. De
gebruikte woorden zijn in grote lijnen hetzelfde. Daarom is het onvermijdelijk dat
bij lezing van een tekst betekenissen uit andere teksten meeklinken, bedoeld of onbedoeld. Daardoor verschilt iedere lezing van dezelfde tekst van de vorige, omdat
iemand anders de tekst leest, of omdat dezelfde lezer inmiddels een ontwikkeling in
zijn denkproces heeft doorgemaakt. Iedere tekst wordt gelezen – en geschreven – in
een context. Het ideaal is, volgens Derrida, steeds geweest, dat men de gehele context bepaalde. Dat we, als een archivaris, vaststellen wat de traditie van een tekst is
waar zij uit put. Maar hoe zou dat ooit bereikt kunnen worden?80
Tegen het traditionele filosofische idee dat er een oorspronkelijke eenheid is, waar
de mens uit ‘gevallen’ is, stelt Derrida dat de différance oorspronkelijk is. Het denken, het bewustzijn, is altijd al doortrokken van een alteriteit, van iets ‘anders’ dat
ongezegd blijft, dat zich niet laat vangen in de taal en niet tot bewustzijn komt.81 Dit
andere is niet God, ook niet de God van de negatieve theologie.82 Want met het
noemen van het woord ‘God’ begint de predicatie, het spel van de différances. Dan
wordt het onmiddellijk ingeschreven in een bepaald idioom en toegeëigend. Zodra je
het ‘andere’ als God gaat denken, kun je het niet meer helemaal los maken van wat
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je verder nog over God denkt. In discussie met Levinas wijst Derrida erop dat het
onmogelijk is, dat de Ander geheel anders blijft, wanneer wij hiertoe in relatie treden, wanneer we het noemen. Dit heeft alles met taal te maken, met de ‘eindigheid
van betekenis’: het andere kan niet anders gedacht worden dan in bekende termen.
Ik ben niet in staat woorden te geven aan de ander, die geheel los staan van hoe ik
mijzelf benoem.83 Wat Derrida niettemin probeert is een verwelkoming van deze
alteriteit; hij zoekt een houding die dit ‘andere denken’ en ‘denken van de ander’
gastvrijheid verleent.84
Maar waarom? Waarom deze geheimzinnige alteriteit gastvrijheid verlenen, wat
heeft dit dan nog te zeggen? Deze alteriteit lijkt bij Derrida zeer privé en nauwelijks
geschikt voor mededeling, zelfs voor zichzelf is zij nauwelijks benoembaar. In Circumfession schrijft hij:
[T]hat’s what my readers won’t have known about me, (…) like my religion about
which nobody understands anything any more than does my mother who asked
other people a while ago, not daring to talk to me about it, if I still believed in
God…. But she must have known that the constancy of God in my life is called by
other names, so that I quite rightly pass of an atheist, the omnipresence to me of
what I call God in my absolved, absolutely private language being neither that of an
eyewitness nor that of a voice doing anything other than talking to me without saying anything, nor a transcendent law or an immanent schechina, that feminine figure
of a Yahweh who remains so strange and so familiar to me.85

Zijn religie heeft te maken met een intimiteit, die onuitspreekbaar is en, blijkbaar,
ook zo persoonlijk dat deze niet gedeeld kan worden. Geloven lijkt hier alleen het
fides qua van Augustinus te omvatten (wiens Belijdenissen Derrida herleest in cirumfession) en niet het fides quae. Het is vooral een houding, maar zonder bepaalbare inhoud. Want iedere vastlegging van een inhoud impliceert tegelijk een uitsluiting
van andersdenkenden en andersgelovigen en uiteindelijk van de alteriteit zelf.
Anderzijds is het denken van deze alteriteit wel degelijk ethisch gericht. Het is geen
denkspel, maar gericht op gerechtigheid. Gerechtigheid kan niet wachten,86 stelt
Derrida. Ook niet tot hij uitgedacht is, alles overwogen heeft. Gerechtigheid moet nu
gedaan worden. Gerechtigheid, dat wil zeggen de toepassing van de algemene wet
op een bijzonder geval. Deze beide staan in gespannen verhouding tot elkaar: om
wet te zijn, moet de wet voor iedereen gelijk zijn, maar om rechtvaardig te zijn, zou
de wet voor iedereen verschillend moeten zijn. De wet zou rekening moeten houden
met alle bijzondere omstandigheden, maar dan zou ze ophouden ‘wet’ te zijn. Dat is
nu eenmaal eigen aan de wet, dat ze bijzondere gevallen behandelt alsof ze hetzelfde
zijn. De wet begrenst daarmee de relevantie van de verschillen. Bepaalde verschillen
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worden door haar als niet relevant gemerkt, hetgeen noodzakelijk is, omdat je op de
wet moet kunnen rekenen om niet in Kafkaëske situaties te verzeilen.
Er is, volgens Derrida, een différance werkzaam tussen gerechtigheid en wet. Gerechtigheid wil zeggen, dat het individu in zijn of haar bijzonderheid recht wordt
gedaan en is daarmee ‘oneindig, onberekenbaar, rebellerend tegen de regels, vreemd
aan symmetrie, van een andere soort en een andere plaats’. De wet daarentegen is
‘een gestabiliseerd, statutair en berekenend apparaat, een systeem van gereglementeerde en gecodeerde voorschriften’.87
Waar Derrida naar op zoek is, zo zou je het kunnen zeggen, is niet de fundering van
de waarheid, maar de beslissing van de wijsheid. De waarheid denkt in overeenkomsten: een ware uitspraak komt overeen met hoe het is, het ware (goede) handelen
komt overeen met hoe het behoort, met de algemene wet. De waarheid vraagt naar
een principe waaruit de juistheid van een oordeel afgeleid kan worden. De wijsheid,
als praktische levenswijsheid, zoekt naar de best mogelijke beslissing op dit moment
die én recht doet aan de algemene wet én aan het bijzondere van de omstandigheden.
Aangezien waarheid altijd als één gedacht is, staat zij geen verschillen toe: wat waar
en goed is, moet noodzakelijk voor iedereen waar en goed zijn. De wijsheid waar
Derrida naar zoekt, staat wel verschillen toe. Zij vertrekt vanuit het verschil tussen
de algemene wet en de singulariteit van de gebeurtenis en probeert op grond daarvan
het goede te doen.
Homiletische vertaling
Aan het slot van het vorige hoofdstuk constateerde ik, dat onze samenleving overwegend van gelijkheid uit gaat en zich verzet tegen hiërarchische verhoudingen.
Derrida echter meent, dat die hiërarchie nog steeds, als een soort ‘aardlaag’ in de taal
huist en bijvoorbeeld aanwezig is in de idee van representatie. In zijn denken van de
différance nu komen gelijkheid en verschil samen. Teksten – in de ruime zin dat
alles tekst is – zijn niet allemaal hetzelfde, maar hebben wel een gelijke status. De
ene tekst is niet intrinsiek meer waar dan een andere, de waarde van teksten hangt
veel meer af van de waarde die lezers er aan toekennen, aan hoe men zich door een
tekst laat gezeggen.
Derrida is daarbij vooral op zoek naar het ‘andere geluid’ dat een tekst ook laat horen, naar de ‘stem’ die in teksten onderdrukt wordt, maar ook iets te zeggen heeft.
Hij zoekt de différance in teksten en tussen teksten. Hij verzet zich daarbij tegen
lezingen, die de verschillen herleiden tot hetzelfde én tegen lezingen die de verschillen in scherpe tegenstellingen tegenover elkaar zetten.
In het kader van de homiletiek valt dit te lezen als verzet tegen pogingen de Bijbel
tot een eenheid te herleiden, tot een ‘groot verhaal’ waarbinnen alles samenhangt,
maar ook als verzet tegen pogingen de betekenis van delen – bijvoorbeeld de Evangeliën – scherp te onderscheiden van andere delen, óf een scherp onderscheid te maken tussen bijbelteksten en andere teksten. Het andere dat een tekst te zeggen heeft,
is niet, maar het gebeurt.
Dit alles kan gezien worden als een verzet tegen onverschilligheid. De metafysische
traditie heeft, meent hij, te vaak het andere buiten spel geplaatst. Datgene wat niet in
het systeem paste, werd buitengesloten, zodat men er zich niet mee bezig hoefde te
87
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houden. Maar evenzeer verzet hij zich tegen de onverschilligheid, die soms aan
‘postmodernen’ wordt toegeschreven, dat alles hetzelfde en alles even waar zou zijn.
De verschillende stemmen in teksten en tussen teksten dringen juist aan op een wijze
beslissing.
Derrida geeft het zoeken naar een ander geluid niet op, maar tegelijk vraagt hij of dit
vermeende andere niet toch de verabsolutering is van de eigen positie. Geheel anders
kan niet verstaan worden, daar zijn geen woorden voor. Er is in de opvatting van
Derrida geen vast punt dat als kritische instantie kan dienen tegenover al het andere het is juist gevaarlijk om zo’n vast punt aan te nemen, omdat het ‘andere geluid’
daarmee buitengesloten wordt of wordt ingekapseld als een variant van hetzelfde.
Derrida zoekt een uitweg uit deze onverschilligheid door het verschil géén plaats toe
te wijzen. De différance ís niet, zij is ‘uitgestrooid’. Dat vraagt om de wijsheid van
de keuze voor het moment, omdat gerechtigheid gedaan moet worden. Hoe kan het
Woord van God zo vertaald worden, dat het tegelijk aanspraak tot allen blijft én er
ruimte blijft voor verschillen tussen mensen? Hoe kan voorkomen worden, dat ofwel
God gereduceerd wordt tot hetzelfde (liefde of gerechtigheid bijvoorbeeld) ofwel de
hoorders gereduceerd worden tot een ‘wezenlijke’ onverschilligheid? En hoe kan de
gerechtigheid die nú gedaan moet worden een plaats krijgen in de preek als open
beslissing?
3.8 IRONIE EN SPEL
De term ‘wijsheid’ die ik aan het slot van de vorige paragraaf gebruikte voor het
denken van Derrida, is niet van hemzelf afkomstig, maar geeft wel goed weer waar
het hem om gaat: om de wijze beslissing.
De wijze beslissing is in zekere zin ongefundeerd, juist omdat zij rechtvaardig wil
zijn. De wijsheid wil rekening houden met verschillen, met de singulariteit van het
moment. Maar zij is niet in staat alle verschillen te verdisconteren, aangezien ze niet
alle verschillen overziet. Daarmee ontgaat haar ook wat precies het singuliere van
deze gebeurtenis is, alleen al omdat ze dit moet benoemen, in noodzakelijkerwijs
algemene termen. Er is steeds alleen de verantwoordelijkheid die op dit moment
genomen moet worden, de afweging die nu gemaakt moet worden, zonder dat dit
afgezet kan worden tegen een absoluut begrip van rechtvaardigheid of verantwoordelijkheid.88 Dit besef, dat de beslissing ook anders had kunnen zijn en dat je in de
beslissing verantwoordelijkheid neemt voor iets wat je niet geheel kunt overzien,
kan ironisch genoemd worden. Ironisch is het besef, dat een beslissing nooit geheel
rechtvaardig is en een volgende keer, in andere omstandigheden, anders uit kan vallen. Wie de waarheid gevonden heeft, kan rustig gaan slapen. Hij weet, dat hij het de
volgende keer weer precies zo zal doen. Wijsheid is nooit de laatste, definitieve
wijsheid, maar blijft open, steeds op weg naar gerechtigheid.
De wijdverbreide opvatting dat Derrida – en de postmodernen in het algemeen –
alleen maar spelen met taal, alleen maar kritisch zijn en geen enkele positieve bijdrage te leveren hebben, berust op een misverstand. Het spel met betekenissen heeft
tot doel de zogenaamd eenduidige waarheid van de metafysica te ontregelen. Deconstructie laat zien dat de fundamenten van de waarheid altijd in zichzelf verdeeld zijn,
dat er geen eerste of laatste waarheid is op basis waarvan een logische keuze ge88
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maakt kan worden. Tot zover bestaat de deconstructie inderdaad in ontkenning.
Maar hoewel Derrida telkens opnieuw laat zien dat zorgvuldige afweging uiteindelijk tot een ‘onbeslisbaarheid’, een ‘aporie’ leidt – het ontbreken van een weg waarop eenrichtingsverkeer mogelijk is – kan gerechtigheid niet wachten en moet er een
beslissing genomen worden. Deze beslissing kan zich niet beroepen op ‘de waarheid’ – dat is de typisch moderne beweging, al het oude voor ongeldig verklaren en
nu, in deze tijd, hebben we eindelijk het ware inzicht – en is daarom ironisch. Dat
wil zeggen: degene die deze keuze maakt, weet dat de keuze in andere omstandigheden anders uit had kunnen vallen. Evengoed vraagt deze beslissing verantwoordelijkheid,89 de verantwoordelijkheid van de wijze beslissing, die geen afstand houdt,
zoals de waarheid, maar van meet af aan betrokken is in het ‘spel’ der teksten.
Derrida sluit hierin aan bij Heidegger. Waarheid wordt traditioneel gedefinieerd als
de overeenkomst tussen zijn en zeggen, onafhankelijk van het subject. Wat waar is,
is altijd waar, ook als ik het niet zie of geloof. Heidegger echter – en in zijn spoor
ook Derrida – denkt waarheid juist vanuit de relatie, vanuit het Dasein van de
mens90. Als zijnde, als concreet ‘wezen’ maken wij deel uit van het zijn, waar we de
waarheid van trachten te ontdekken. Die waarheid is dus ook altijd de waarheid over
mij. Ik sta daar niet los van – het betreft mijn existentie. En dat is precies wat het
waarheidsoordeel doet: het ‘ontdekt’ (entdeckt in de zin van niet langer verborgen)
het zijn van het zijnde. Heidegger verbindt dit met de oorspronkelijke betekenis van
aletheia: onverborgen zijn. Het rukt het zijnde uit de verborgenheid in het licht, met
steeds de dreiging dat het daarin terug kan vallen. Er is, stelt Heidegger vervolgens,
alleen waarheid zolang er ‘Dasein’ is. Het is het Dasein, dat de waarheid ontdekt,
zoals Newton de zwaartekracht ontdekte, die daarvoor niet was.91 Dat houdt een
element van constructie in, van benoeming, maar zoals het voorbeeld van Newton
laat zien, is de ‘ontdekte’ waarheid er vervolgens min of meer op zichzelf, echter
zonder ‘eeuwig’ te zijn. Daarover zegt Heidegger:
Die Behauptung ‘ewiger Wahrheiten’, ebenso wie die Vermengung der phänomenal
gegründeten ‘Idealität’ des Daseins mit einem idealisierten absoluten Subjekt gehören zu den längst noch nicht radikal ausgetriebenen Resten von christlichen Theologie innerhalb der philosophischen Problematik.92

Met Nietzsche stelt Heidegger zoiets als dat waarheid een ‘opschrift’ is, maar door
het benoemen gebeurt er ook iets: het benoemde licht op. Ongeveer zoals Adam uit
een amorfe massa dieren ‘de olifant’ tevoorschijn riep of zoals een kunstwerk zijn
waarheid in werking zet door er te zijn, wat vervolgens de vraag oproept naar de zin
van dit zijnde.
Voorts stelt Heidegger, dat het geen toeval kan zijn dat de Grieken zich in een privatieve uitdrukking over het wezen van waarheid uitspreken (a-letheia). Waarheid is
een vorm van roof, het wordt ontroofd aan de verborgenheid – en in Griekse zin
ongetwijfeld ook aan de goden. De Lethe overigens is ook de doodsrivier waaruit de
doden dronken om hun aardse ervaringen te vergeten. Waarheid is dan wat aan de
vergetelheid ontrukt wordt, wat herinnerd wordt, maar niet in Platoonse zin van een
volledige herinnering. Waarheid is nooit present, kan nooit volledig gerepresenteerd
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worden. Het is altijd een gebroken waarheid, waarin waar en onwaar met elkaar verstrengeld zijn. Privatie is sinds de moderne tijd juist ook het kenmerk van het
kwaad: kwaad bestaat uit deficiëntie, uit dat wat aan het goed onthouden wordt.93
Derrida gebruikt voor dit proces van waarheidsvinding de term ‘rouwverwerking’.94
In dit proces ziet Derrida een ‘double bind’ aan het werk: om geslaagd te kunnen
rouwen dient de ander verinnerlijkt te worden, maar daarmee dreigt zijn anders-zijn
opgeheven te worden. Wanneer we zijn anders-zijn willen respecteren, kunnen we
echter niet goed rouwen en blijft de afstand. Deze zelfde ‘double bind’ geldt voor het
leesproces: om een tekst goed te kunnen ‘verwerken’ moet deze verinnerlijkt worden, maar daardoor dreigt het ‘andere’ van de tekst te verdwijnen. Wordt het ‘andere’
van de tekst volledig gerespecteerd, dan ontstaat het melancholisch besef, dat wat in
een tekst verhaald wordt voorgoed voorbij is, bijvoorbeeld de wereld van de Bijbel.
Met het gebruik van het woord rouw speelt Derrida met de gelijkenis in het Frans
tussen rouw (deuil) en God (Dieu): God als naam voor het ‘onmogelijke’, voor het
‘andere’ dat ontsnapt als we er de vinger op willen leggen.95 Maar het verdwijnt óók
als we het niet benoemen, dan wordt het immers vergeten. De ontdekking ‘dit is
waar’, de bevestiging hiervan in het oordeel vraagt om ‘bewaring’, om verantwoordelijkheid, om het ‘beamen’ van de relatie.
Ironisch is ook het besef, dat het leven een spel is. Maar anders dan in de Romantiek
is dit spel niet werkelijker dan de werkelijkheid. De Romantiek draait de verhouding
tussen spel en werkelijkheid slechts om, Derrida deconstrueert deze relatie: de werkelijkheid heeft het karakter van een spel en het spel krijgt, zeker wanneer het serieus gespeeld wordt, het karakter van werkelijkheid. Het spel is in zoverre echt, dat
we de spelregels niet zomaar kunnen veranderen en dat we er ook nooit helemaal
buiten kunnen stappen. Ieder mens is onderworpen aan allerlei regels en codes. Om
zich te kunnen handhaven moet de mens het spel doorgaans meespelen. Intussen is
het echter wel mogelijk zich enige speelruimte te creëren en gebruik te maken van
de ‘speling’ tussen de regels.
Homiletische vertaling
De toepassing van de ene waarheid op allen is onrechtvaardig, als er niet ook rekening wordt gehouden met verschillen. Homiletisch is dat een buitengewoon boeiende gedachte: hoe kan het ene verhaal voor allen geldig zijn, rekening houdend met
verschillen tussen mensen?
Derrida zoekt hier ruimte voor door enerzijds waarheid relationeel op te vatten:
waarheid is datgene waartoe men in betrekking staat en waar men de verantwoordelijkheid voor neemt. Anderzijds schept Derrida middels ironie enige afstand tot de
waarheid, waardoor er ruimte ontstaat om met waarheid te spelen.
De vraag is hoe dit in preken gestalte kan krijgen, zowel dit zich aangesproken weten, als de ruimte om te spelen met verschillende waarheden.
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3.9 BESLUIT
Derrida sluit in zoverre aan bij de ‘esthetische wending’ dat hij zijn uitgangspunt
steeds neemt in concrete teksten, die hij aan een doorgaans minutieus onderzoek
onderwerpt. Hij vertrekt niet vanuit algemene principes, maar richt zijn aandacht op
het medium van representatie: de taal. Het is de taal, de ‘tekst’, die mensen met elkaar en met de werkelijkheid verbindt en die hen tegelijk scheidt. De taal ‘leeft’ in
zijn visie. Taal is beweeglijk, zij neemt een geschiedenis met zich mee en schrijft
daaraan verder. De taal is daarmee niet strikt representatief. De taal is voor Derrida
een soort sluier over de werkelijkheid heen: taal benoemt de werkelijkheid, maar
verhult haar ook, taal speelt met de werkelijkheid, werpt beelden, voorstellingen,
associaties op, maar we komen er nooit achter of de werkelijkheid ook werkelijk zo
is, omdat we niet buiten de taal kunnen komen.
Het gevolg hiervan is dat het homiletisch proces niet in de hand te houden is.
Doordenkend in het spoor van Derrida kunnen de ‘hoeken’ van de homiletische
driehoek niet als losse eenheden beschouwd worden, maar eerder als knooppunten in
een netwerk van teksten.
De predikant en de hoorders bewegen zich altijd al binnen de traditie - zonder dat
deze traditie een eenheid vormt of verschillende tradities, bijvoorbeeld Christelijk en
niet Christelijk, strikt van elkaar onderscheiden kunnen worden. Verschillende
‘stemmen’ komen op hen af, zonder dat deze tot een oorsprong te herleiden of tot
hun bestemming te volgen zijn. Hun eigen positie is daarin niet vast: wat mensen
geloven is beweeglijk. Het eigen geloof is bovendien niet representeerbaar, enerzijds
vanwege die beweeglijkheid, anderzijds omdat taal het nooit helemaal kan vatten.
De bijbeltekst is een speler in dit spel van betekenissen. Ook de bijbeltekst vormt
geen eenheid en wat de tekst zegt, kan niet losgemaakt worden van interpretatie.
Derrida doorbreekt hiermee de discussie over de vraag of een preek aan moet sluiten
bij waar de hoorders zijn, dan wel het ‘andere geluid’ van de tekst moet laten horen.
Beide opvattingen veronderstellen, dat bepaald kan worden waar de hoorders zijn,
om vervolgens wel of niet bij hen aan te sluiten. In de visie van Derrida bewegen de
hoorders zich: zij zijn al verbonden met de bijbeltekst, maar zonder dat deze verbinding geheel te overzien is. Datzelfde geldt uiteraard voor de predikant.
Rico Sneller verbindt deze taalopvatting met de incarnatie. Derrida volgend is met
de incarnatie een dechristianisatie, een doorbreken van alle fixeerbaarheid in het
geding:
Betekent de vleeswording van het Woord niet, dat het Woord de contreien van de Vader heeft verlaten en onder ons onherkenbaar (als zijnde goddelijk) is geworden?
Betekent het niet dat het, als een onmiddellijk door de Vader gegarandeerde logos,
deze garantie in haar onmiddellijkheid op het spel heeft gezet? (...) Is de logos niet
schrift geworden, taal-als-schrift, verwijzing in een verwijzingssamenhang, spoor
onder sporen?96

Het Woord is uitgestrooid, ingegaan in de menselijke communicatie, waar het zijn
sporen in na laat.
Overigens, dit wil geenszins zeggen, dat alle taal mensenwerk is, een menselijke
constructie en dat alle spreken over boven van beneden komt. Integendeel: het is
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mogelijk dat iets als transcendentie zich openbaart in de taal, maar zonder dat daar
een beroep op gedaan kan worden, zonder zekerheid.
Homiletisch is dit interessant, omdat Derrida hiermee de aandacht richt op het midden van de homiletische driehoek: in de interactie tussen predikant, tekst en hoorders kan ‘het’ gebeuren, maar zonder dat dit regisseerbaar of controleerbaar is, zonder dat dit proces in de hand te houden is en ook zonder dat dit werkelijk een ‘midden’ is, een aanwijsbare plaats. Het Woord kan overal geschieden. Het is afhankelijk
van vertaling, maar niet persé van de preek.
Anders dan het moderne denken, dat blijft proberen het proces van betekenisgeving
in de hand te houden, pleit Derrida er juist voor dit open te gooien. Dat een tekst
betekenis genereert, is zijn visie de mogelijkheidsvoorwaarde om tot verstaan te
komen, echter niet zonder de even grote mogelijkheid van misverstand. Het ‘andere
geluid’ dat deze défixatie van betekenis ter sprake kan brengen, kan evengoed misleidend zijn.
Bulhof ziet in de wijze waarop Derrida met ‘schrift’ omgaat een vorm van spiritualiteit. Zij schrijft:
Mijn pointe is nu dat juist door een filosofisch thema zelf te hernemen de filosoof
een spiritueel denker wordt: een belichaming van spiritualiteit. Van spiritualiteit
spreekt men immers wanneer enerzijds de aandacht en het verlangen uitgaan naar
inzicht in iets dat boven het alledaagse leven uitgaat (filo-sofia, liefde voor, of verlangen naar wijsheid), en wanneer anderzijds een existentiële eenheid bestaat tussen
die kennis en de eigen levenspraxis, tussen boekenwijsheid en levenswijsheid. Filosofie wordt zo bij Derrida weer wat het vroeger was, in de oudheid en in de vroege
middeleeuwen, in de tijd van de door velen versmade metafysica: spiritualiteit.97

Het aandachtige lezen van teksten zou tegenover een ‘verstrooide’ vorm van lezen
geplaatst kunnen worden. In een wereld van louter representaties lijkt alles even
waar en even relatief. Het ontbreekt aan een archimedisch punt dat de mens in staat
stelt alles te beoordelen. Derrida nu probeert enerzijds te vermijden dat een dergelijk
punt via enige vorm van logocentrisme opnieuw geïnstalleerd wordt, anderzijds is
voor hem niet alles even waar of van even grote waarde. Aandachtig lezen en aandachtig leven vormen zijn antwoord hierop. Hier boven schreef ik al: Derrida zoekt
eerder naar wijsheid dan naar waarheid: de juiste beslissing op dit moment.
De gedachte van disseminatie, van openbaring die verborgen ligt in de verstrooiing
biedt de mogelijkheid mens en wereld naast en verbonden met het Boek te lezen als
plaatsen van openbaring. De mens is dan niet langer iemand die bereikt moet worden door het Woord, maar is inbegrepen in het Woord. Zijn of haar verhaal is evenzeer ‘Heilige Schrift’. Tegelijk onttrekt ‘schrift’ zich aan representatie: noch het verhaal van de Bijbel noch de verhalen van mensen zijn tot hun laatste zin te doorgronden. Dat er iets als een spoor van betekenis oplicht, is een ‘gebeurtenis’ of een
‘gave’.
Het denken van Derrida nu suggereert een preekvorm die ‘open’ is, niet op zoek naar
de duidelijke boodschap, maar meer ‘spiritueel’ in de zin van ‘wijs’ en aandachtig
omgaan met teksten en meer dialogisch.
In dat laatste opzicht zal ik ook proberen verder te denken dan Derrida. Hoewel de
différance zowel het verschil als hetzelfde is, lijkt Derrida toch meer nadruk te leggen op het verschil, op dat wat hem onderscheidt van anderen. Daarbij gaat hij wel
97
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de dialoog met zichzelf aan - verschillende van zijn essays zijn ‘meerstemmig’98 maar eigenlijk niet met anderen. In ‘gesprek’ met Gadamer lijkt hij zelfs helemaal
niet op Gadamer in te gaan.99 Zijn schrijftrant is doorgaans ook niet al te dialogisch,
eerder wat hermetisch: ‘tegenstemmen’ lijken daarin al opgenomen en lezing van
zijn teksten plaatst de lezer (in elk geval mij als lezer) voor de keuze daarin helemaal
mee te gaan, of het helemaal te verwerpen.
Ook in de gemeenschap waarbinnen een dialoog gevoerd wordt, lijkt Derrida niet
erg geïnteresseerd. De enkele keer dat hij het – bij mijn weten – over gemeenschap
heeft, pleit hij voor een ‘gemeenschap van de vraag’. Dat is een gemeenschap, waar
beslissingen genomen worden en die initiatief neemt, maar het is ook een bedreigde
gemeenschap, waarin de vraag nog niet de taal gevonden heeft, die het zoekt en ook
nog niet zeker is van haar eigen mogelijkheid binnen de gemeenschap.100 Hij zoekt
daarmee naar vormen van gemeenschap, die open zijn zonder in vaagheid en besluiteloosheid te verzanden.101
De bevestiging van mensen evenals hun behoren tot een gemeenschap, die iets deelt
van een gezamenlijk vertrouwen en de positieve kanten daarvan, blijven daarmee
wat onderbelicht. Derrida lijkt uiteindelijk toch vooral voor de ‘moderne’ – of misschien ‘postmoderne’ – mondige mens te schrijven, waardoor er toch een onderscheid blijft tussen zij die verantwoordelijkheid dragen en zij voor wie verantwoordelijkheid genomen wordt, een onderscheid tussen wie gerechtigheid doen en aan
wie gerechtigheid gedaan moet worden.
Een ander probleem dat hij hiermee opwerpt, is hoe er uiteindelijk iets gezegd kan
worden, waarover het gesprek gevoerd kan worden. Derrida blijft zoeken naar mogelijkheden te ontsnappen uit de ‘gevangenis’ van de taal, maar eenmaal ontsnapt
zijn er geen woorden meer, tenzij men terugkeert naar die gevangenis.102
In gesprek met de homiletiek ga ik in de komende hoofdstukken verder in op de
vraag hoe bovenstaande gedachten vorm kunnen krijgen in preken.
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Zie bijvoorbeeld J. Derrida, Sauf le nom. Paris: Galilée 1993, waarin Derrida een fictieve dialoog met
zichzelf voert. (Vert.: J. Derrida, ‘God’, anonymus, ingeleid en vertaald door Rico Sneller, Baarn \
Kapellen: Agora Pelckmans 1998.)
Voor de weergaven van deze ontmoeting: D.P. Michelfelder, R.E. Palmer, (ed.), Dialogue & deconstruction. The Gadamer Derrida encounter. State university of New York, 1989.
Derrida, ‘Violence et métaphysique.’ In: L’écriture et la différance, 117-228, m.n. 118. (Vert.: Derrida, Writing and difference, 98.)
Zijn eigen positie correspondeert hiermee. Vanuit zijn filosofisch vragen neemt Derrida regelmatig
stelling in actuele conflicten, waarbij hij doorgaans ook medestanders zoekt. Zo neemt hij het o.a. op
voor dissidenten in het Oostblok, voor intellectuelen in Algerije, zijn geboorteland, en voor bedreigde
schrijvers als Salman Rushdie. Ook onderneemt hij actie tegen de doodstraf in de V.S.. (Zie Oger,
Derrida, 32-35; over Algerije, zie ‘Parti pris pour l’Algérie’. Les temps modernes 580 (1995),
233-241; vert.: ‘Taking a stand for Algeria' in Derrida’, Acts of religion, 299-308; over een vrijplaats
voor bedreigde schrijvers: Cosmopolites de tous les pays, encore un effort! Paris: Galilée 1997; vert.:
‘Kosmopolieten aller landen, kop op!’ in Derrida, Over gastvrijheid.)
Wanneer Derrida over zijn eigen geloof spreekt, dan benadrukt hij sterk het privékarakter ervan. Het
is zo privé dat hij het niet eens voor zichzelf uit kan spreken. Zie J. Derrida, Khôra. Paris: Galilée
1993 (vert.: J. Derrida, ‘Khora.’ In: J. Wolfreys (ed.), The Derrida reader. Writing performances.
Edinburgh University Press 1998, 231-262 en ‘Circumfession’ in: G. Bennington, Jacques Derrida,
University of Chicago Press, Chicago\London 1993.
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4. New Homiletic
Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt aber darauf
an, sie zu verändern.
Marx, Thesen über Feuerbach.

4.1 INLEIDING
In de vorige twee hoofdstukken heb ik de idee ‘representatie’ benaderd vanuit een
historische- en een filosofische invalshoek met de bedoeling een theoretisch kader te
vormen voor de homiletische hoofdstukken in het vervolg.
De vraag die in dit en de komende hoofdstukken centraal staat, is hoe er binnen de
homiletiek met representatie om wordt gegaan. In hoofdstuk 2 liet ik zien, hoe representatie in deze tijd op kritische grenzen stuit. Deze grenzen betreffen de mogelijkheid tot duiding van beelden binnen een overkoepelend kader én de geloofwaardigheid van beelden. In hoofdstuk 3 ben ik nader ingegaan op de bezwaren van Derrida tegen representatie. Zijn voornaamste kritiek is dat de ander en het andere in een
representatief model niet voldoende aan bod komen, omdat dit model gericht is op
identiteit. Zowel God als de mens worden in het representatieve model in een vaste
rol gedwongen, tegenover elkaar. Taal is daarbij een hulpmiddel om een boodschap
over te brengen van boven naar beneden. Het kan niet anders of de predikant krijgt
een belangrijke rol in dit model. Hij of zij staat immers tussen God en mens. De
predikant verwoordt het Woord van God en het menselijke antwoord daarop.
Derrida stelt hier tegenover, dat taal nooit een neutraal instrument is, dat een boodschap zuiver kan geleiden. Dat in de taal ook altijd iets anders klinkt, is in zijn visie
echter juist datgene, wat communicatie eerst pas mogelijk maakt. Tegenover het
streven naar identiteit van het representatieve model, stelt hij de différance: noch het
subject, noch de tekst valt met zichzelf samen, hun betekenis is gedissemineerd. Betekenis ‘is’ niet, maar ontstaat op het snijvlak van verschillen.
In de komende hoofdstukken ga ik het gesprek over representatie aan met verschillende homiletische modellen, met name met modellen die een andere kijk op representatie bieden of daar afstand van nemen, op zoek naar mogelijkheden om de ander
en het andere wél ter sprake te laten komen.
In dit hoofdstuk voer ik dit gesprek met de Amerikaanse stroming die New Homiletic genoemd wordt. Degenen die zich tot de New Homiletic rekenen, staan een wat
andere vorm van representatie voor. Zij verzetten zich tegen preken over een bijbeltekst, preken die vooral gericht zijn op de (rationele) uitleg van de tekst en richten
het oog op het effect van taal. Preken dienen mensen te veranderen. Een preek dient
in hun ogen geen statisch beeld te geven van hoe het is, maar moet meer dynamisch
zijn, een beweging of een gebeurtenis, waarin de hoorders meegenomen worden.
Deze andere kijk op representatie maakt deze stroming interessant voor dit onderzoek, naast de grote invloed die deze stroming heeft.
Ik geef in dit hoofdstuk eerst een beschrijving van de voornaamste inzichten van de
New Homiletic (§ 4.2), waarna ik wat uitgebreider in ga op het werk van haar founding fathers, Fred Craddock (§ 4.2.1) en David Buttrick (§ 4.2.2). Vervolgens be-
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spreek ik een preekschets van Buttrick over het offer van Abraham. In deze paragraaf maak ik de overgang van beschrijving naar commentaar, waarbij het mij gaat
om de vraag wat het effect van de theorie van de New Homiletic op de praktijk is (§
4.3).
De tweede helft van dit hoofdstuk bestaat uit het gesprek met de New Homiletic,
waarin ik de literatuur over de New Homiletic betrek (§ 4.4.1). Hierna ga ik nader in
op een paar centrale gedachten van Craddock en Buttrick rond representatie, namelijk de gedachte dat preken ‘inductief’ zouden moeten zijn (§ 4.4.2), de idee van
performativiteit (§ 4.4.3), de gedachte dat de Bijbel symbolisch gelezen moet worden (§ 4.4.4) en de opvatting van een preek als ‘performance’, als vorm van ‘heilig
spel’ (§ 4.4.5). Tenslotte maak ik de balans op (§ 4.5).
4.2 NEW HOMILETIC
‘Nieuwe homiletiek’ is een verzamelnaam voor een aantal vernieuwende opvattingen in de Amerikaanse homiletiek sinds de jaren ’70. De founding fathers van deze
stroming zijn Fred Craddock en David Buttrick, hun werk bespreek ik hier. Daarnaast behoren tot deze stroming mensen als Eugene Lowry, Thomas Troeger en Richard Eslinger.1 In de V.S. heeft deze stroming grote invloed, maar de laatste tijd
komt ze ook overgewaaid naar Europa. In Duitsland vindt zij in Martin Nicol2 een
pleitbezorger, en ook in Nederland wint deze beweging terrein, met name via de
beweging ‘passie voor preken’3. Ook Immink ontleent in zijn laatste boek, Het heilige gebeurt, een paar belangrijke inzichten aan de New Homiletic.4
Beïnvloed is de New Homiletic in de eerste plaats door Bultmann en Tillich5, met
name ten aanzien van de gedachte dat een preek een nieuw zelfverstaan biedt en dat
waarheid existentieel moet worden opgevat. Een andere bron is de ‘New Hermeneutic’ van Fuchs en Ebeling6, die, voortbordurend op gedachten van Barth, sterk de
nadruk leggen op het geschiedende karakter van bijbelteksten: de Bijbel is zelf verkondiging van het Woord van God.
Het belangrijkste ‘nieuwe’ punt dat de New Homiletic maakt, is hun kritiek op preken die over een tekst gaan. Een preek zou ook iets moeten doen, een preek zou een
event, een gebeurtenis moeten zijn. De taal, zo is de gedachte, beschrijft niet alleen
hoe iets is, maar is ook werkzaam: taal schept werkelijkheid en verandert de werkelijkheid.
Vanwege dit gezamenlijke uitgangspunt, dat een preek de hoorders – en vervolgens
de wereld – dient te veranderen, vat Rose deze stroming samen onder het kopje
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Zie R.L. Eslinger, A new hearing. Living options in homiletic method. Nashville: Abingdon press
1987; E.L. Lowry, The Sermon, Dancing the edge of mystery, Nashville: Abingdon 1997. T.H. Troeger, Preaching while the church is under reconstruction. The visionary role of preachers in a fragmented world. Nashville: Abingdon Press 1999.
M.Nicol, Einander ins Bild setzen. Dramaturgische Homiletik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
20052, 22-28.
Zie internet: www.passievoorpreken.nl
F.G. Immink, Het heilige gebeurt. Praktijk, theologie en traditie van de protestantse kerkdienst.
Zoetermeer: Boekencentrum 2011. 219-292.
Zie L. Rose-Atkinson, Sharing the word, Preaching in the roundtable church. Louisville Kentucky:
Westminster John Knox Press 1997, 62.
Zie J.M. Robinson, J.B, Cobb Jr. (ed.), New frontiers in theology. Discussions among German and
American theologians. Volume II. The new hermeneutic. New York, Evanston, London: Harper &
Row 1964.
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‘Transformational preaching’.7 De traditionele preek is in de visie van de New Homiletic te eenzijdig rationalistisch, te zeer een betoog tegen de gemeente. Religieuze
waarheden worden in dergelijke preken uiteen gezet, waarbij de Bijbel dient als
bronnenboek voor deze waarheden en voor illustraties hiervan.8 Schematisch gezegd: aan de Bijbel wordt een waarheid ontleend, die doorgaans achter de tekst ligt,
universeel is en tijdloos. Deze wordt vervolgens in een preek overgedragen, waarbij
de concrete tekst dient als voorbeeld.
De hoorders komen hiermee, volgens Craddock, in de positie dat de preek als een
‘speer’ op hen af wordt geslingerd, die door hen gevangen moet worden.9 In plaats
daarvan pleit hij voor actieve participatie van de hoorders: het woord van God moet
aan hen geschieden. Zij moeten deelnemers worden aan het verhaal van God met
mensen.
Hieraan ten grondslag ligt een veranderde kijk op de Bijbel: vorm en inhoud zijn
één. De waarheid is niet los te maken van de in de Bijbel verhaalde gebeurtenissen,
zij geschiedt in het leven van mensen: in het leven van figuren in de Bijbel, en in het
leven van mensen van vandaag. Waarheid, met andere woorden, is existentiële
waarheid. Dit betekent, dat ook vorm en inhoud van een preek niet gescheiden kunnen worden.10 Net zo min als een bijbeltekst is een preek een verhaal over een waarheid. Ook in een preek dient de waarheid te geschieden, doordat daarin een voorafgaande ervaring wordt herhaald: hetzij de ervaring, die in de bijbeltekst verwoord
wordt, hetzij de ervaring van de predikant en de hoorders met de tekst.
Eslinger noemt drie nieuwe methoden voor dergelijke preken: de inductieve preek
(Craddock); de narratieve preek (bijvoorbeeld de ‘Black story telling’) en de preek
gebaseerd op de beweging en de structuur van de bijbeltekst (met name Buttrick).11
Gemeenschappelijk hierin is dat de preek de hoorders in staat stelt de beweging van
de bijbeltekst mee te maken.
Ik bespreek hier alleen Buttrick en Craddock. De derde vorm, ‘story telling’, is voor
hen één van de mogelijke vormen. Vanwege deze verbreding is het niet nodig hieraan apart aandacht te besteden.
4.2.1 Fred Craddock
Craddock pleit voor een inductieve vorm van preken, die hij afgrenst van deductieve
vormen.12 Deductief wil zeggen, dat een preek begint met ‘de waarheid’, die in het
vervolg van de preek uiteengezet wordt. Een inductieve preek begint met de ervaring
van de hoorders, die vervolgens in bijbels perspectief geplaatst wordt, waarbij Craddock pleit voor een creatief gebruik van de analogie.13 De inductieve preek doet een
beroep op de verbeelding, waarbij beelden geen ‘plaatjes’ of ‘illustraties’ zijn van
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L. Rose, Sharing the word, 59-88.
Eslinger, A new hearing, 18 e.v..
F.B. Craddock, As one without authority. Revised and with new sermons. St. Louis: Chalice Press
2001. 46.
id. 5.
Eslinger, A new hearing, 13.
Craddock, As one without authority, 45-62.
Craddock, As one without authority, 49: ‘Fundamental to the inductive movement, therefore, are
identification with the listener and the creative use of analogy. (…) It cannot be overemphasized that
the immediate and concrete experiences of the people are significant ingredients in the formation and
movement of the sermon and simply the point at which final applications and exhortations are
joined.’
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een uiteen te zetten waarheid, maar essentieel voor de vorm en onlosmakelijk verbonden met de inhoud van een preek. De verbeelding zelf roept iets van God op.14
Deze inzet bij de hoorders is mogelijk, omdat de mens nooit geheel van God los is.
Ergens blijft de mens toch altijd het beeld van God.15 Bovendien is dat wat incarnatie wil zeggen: God komt tot ons in het dagelijkse.16
Een mogelijk bezwaar tegen deze inductieve methode zou kunnen zijn, dat Gods
Woord zo afhankelijk gemaakt wordt van mensen. Er is echter, meent Craddock,
geen andere weg. De weg van de mens naar God loopt via de existentie. ‘Waarheid’
is niet los verkrijgbaar, maar verbonden met haar toe-eigening.17 Daarom mag de
predikant niet objectiverend spreken, over God en zijn Woord of over de gemeente,
maar dient hij ‘vanuit’ God en vanuit de hoorders te spreken. Hij zegt de hoorders
niet de waarheid, maar de waarheid geschiedt in de preek18. Het is niet de predikant
die autoriteit heeft, maar het Woord. Dit Woord wordt door Craddock eenduidig opgevat. Op het eerste gezicht kan een tekst weliswaar meerdere ideeën bevatten, door
de exegese zal duidelijk worden dat deze ondergeschikt zijn aan een groter thema.19
De predikant ontvangt deze betekenis, en communiceert deze vervolgens. Inhoud en
betrekking zijn voor Craddock wezenlijke onderdelen van de preek, die niet van
elkaar losgemaakt kunnen worden:
“Preaching” can be properly defined as both “that which is preached” and “the act
of presenting the Gospel.” The first definition underscores the fact that the message
is given to the preacher and to the church. Such a definition reminds the minister
that preaching is a gift and moves him into the posture of the grateful recipient. And
yet the second definition can be neglected only at the risk of the demise of the
pulpit. This understanding of preaching reminds the minister of his task as communicator, as one called to articulate with interest, persuasion and clarity.20

Preken is dus volgens Craddock beide tegelijk: als predikant de boodschap ontvangen én deze boodschap doorgeven. De predikant neemt hier duidelijk een centrale
positie in: hij of zij bemiddelt de boodschap. Hij heeft, schrijft Craddock, een ‘brugfunctie’ tussen kerk en Bijbel:
Blessed is the congregation whose minister offers himself as a frail bridge between
church and Scripture. His sermons will possess the unity not of a monologue of the
church to the Scripture nor of the Scripture to the church but the unity that characterizes all genuine dialogue. It is the fabric woven of two distinct and always perceptible threads: the situation addressed precedes the Word of God; the Word of God
precedes the situation.21
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id. 65.
id. 51.
id. 52.
id. 58: ‘It is not a matter of saying truth is subjective but it is a matter of asking whether there is truth
inseparable from its appropriation.’
id. 19: ‘We will know power has returned to the pulpit when and where preaching effects transformation in the lives of men and in the structures of society.’
id. 83.
id. 87.
id. 88, zie ook 104: ‘This means then, that the sermon grows out of the dialogue between a particular
passage (not a general and meaningless reference to what “the bible says”) and a particular congregation (not “the human situation”). What comes to fruition is not just a truth but the truth for this community.’
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Via deze brug betrekt de predikant kerk en Bijbel op elkaar, op zo’n manier dat beide haast samen gaan vallen, maar niet helemaal: het Woord van God en de situatie
blijven onderscheiden van elkaar.
Elders bespreekt Craddock de verhouding tussen de preek en de rest van de liturgie.
De liturgie vormt een min of meer vast patroon, daarom kan de preek ‘unsettling’ en
‘disorienting’ zijn: de preek doorbreekt het gewone en biedt een nieuw en verrassend perspectief.22 Liturgie is echter niet de enige context. Er is ook de historische
context van de persoonlijke herinneringen van predikant en hoorders en van de traditie.23 Er is de pastorale context: de predikant neemt in de preek mee wat hij in het
pastoraat hoort en andersom: de hoorders kennen de predikant ook als pastor.24 Tenslotte is er een theologische context: preken worden gehouden in het ruimere kader
van de theologische bagage van de predikant en de gemeenschap.25 Dit contextuele
karakter van de preek maakt haar tot een onherhaalbare en onverplaatsbare gebeurtenis (event).26
Dit laatste is een belangrijke term binnen de New Homiletic: een preek is een event,
een gebeurtenis. Craddock verbindt dit vooral met het mondelinge karakter van een
preek. Waar het geschreven woord gefixeerd is, ‘geschiedt’ het gesproken woord.
Preken hebben een bepaald (representatief) effect: ze ‘doen’ iets met de hoorders.27
4.2.2. David Buttrick
De insteek van David Buttrick is vergelijkbaar met die van Craddock. Het gaat hem
om een nieuw vertrouwen in de taal, in woorden die niet ‘slechts woorden’ zijn,
maar die doen wat ze zeggen.28 Het gaat bij hem om presentie, om God die present
komt in de woorden die wij over hem spreken.29 In preken wordt, volgens hem, de
wereld herbenoemd als ‘Gods wereld’ met metaforische kracht, waardoor onze identiteit verandert:
Preaching can rename the world “God’s world” with metaphorical power, and can
change identity by incorporating all our stories into “God’s story.” Preaching constructs in consciousness a “faith-world” related to God. Preaching transforms identity by adding a new begin to our stories. (…) Preaching tells a story with transcendent dimensions.30

‘Consciousness’, bewustzijn, is een belangrijke term voor Buttrick: keer op keer
hamert hij op het bewustzijn als ‘plaats’ waar het allemaal moet gebeuren. Daar
moet een preek in doordringen, om dit bewustzijn te veranderen. En dat moet nu
gebeuren. Dit is het moment.31
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id. 33-37.
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Craddock, As one without authority, 25.
‘Let us seek to rehabilitate the primal wonder that once surrounded the mystery of speaking’. (D.Buttrick, Homiletic. Moves and structures. Philadelphia: Fortress Press 1987, 6.)
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Om dit te bereiken zet Buttrick ‘moves and structures’ in. Een preek is, in zijn visie,
een beweging in de taal van het ene idee naar het volgende.32 In deze beweging
worden de hoorders meegenomen, omdat dergelijke ‘moves’ in het bewustzijn het
begrip vormen. Zoals in een roman de plot van het verhaal zich ontwikkelt en de
lezer meeneemt in het verhaal, zo zou ook een preek een plot moeten hebben, dat de
hoorders nieuwsgierig maakt naar hoe het verder gaat. Om dit te bereiken dient de
predikant ook de te verwachten reacties van de hoorders in de preek mee te nemen.
Hij spreekt als het ware ook voor hen. Hij kan dit doen, omdat hij deel uit maakt van
dezelfde gemeente en hun ‘bewustzijn’ deelt.33 De predikant kent zijn gemeenteleden, hij weet wat er in hun dagelijks leven speelt én hij deelt hun gelovig bewustzijn, dat wil zeggen dat hij samen met hen keer op keer voor het kruis wordt gebracht om Christus de autoriteit of de zeggenschap over het leven te geven. Het is
niet de predikant die het voor het zeggen heeft, Christus heeft het voor het zeggen.34
De predikant maakt door middel van de preek de gemeenschap gelijktijdig met
Christus, zodat Christus de autoriteit over hun leven kan krijgen. De predikant bemiddelt.35 Hij brengt de gemeente tot hetzelfde bewustzijn of besef dat uit een bijbeltekst spreekt. Bijbelteksten zijn niet zomaar voorbeeldverhalen, vergelijkbaar met
wat mensen nu beleven, ze spreken vanuit een zelfde bewustzijn. Op een diep existentieel niveau zijn de structuren van het christelijke bewustzijn hetzelfde in alle
tijden.36 Wanneer de predikant de tekst interpreteert vanuit dit bewustzijn komt
Christus aanwezig en is het mogelijk de symbolen van openbaring te begrijpen:
As texts were written from a structured consciousness, they must be interpreted
within a similarly structured consciousness. We refer, of course, to a preacher’s
consciousness of Presence and present mysteries, within which symbols of revelation are grasped by an awareness of being-saved in community.37

Interpretatie heeft volgens Buttrick dus alles te maken met presentie, met de presentie van God die uit teksten spreekt en die achterhaald kan worden op grond van een
gemeenschappelijk bewustzijn.
Vervolgens noemt Buttrick een aantal van deze structuren van christelijk bewustzijn38: (a.) bijbelteksten zijn geadresseerd aan een gemeenschappelijk bewustzijn;
zelfs als ze tot een individu gericht zijn, hebben ze een gemeenschap op het oog. (b.)
Teksten spreken tot een ‘dubbel bewustzijn’: tot mensen die zich er bewust van zijn,
dat ze in deze wereld zijn en daardoor beïnvloed worden, ook in de wijze waarop zij
bijbelteksten lezen én ze spreken tot mensen die zich er bewust van zijn dat zij in de
wereld gered zijn. Mensen zijn met andere woorden tegelijk zondaars en heiligen.
(c.) De Bijbel moet worden geïnterpreteerd binnen de interactie van symbool en
verhaal. De Schrift als narratief belicht de daarin voorkomende symbolen en andersom zorgen symbolen voor het goed verstaan van het narratief. Deze dialectiek van
verhaal en symbool is met name goed te zien in Jezus Christus, die tot ons komt als

32
33
34
35
36
37
38

id. 23.
id. 27.
id. 247.
id. 250.
id. 269.
id. 269.
id. 277e.v.v.
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een figuur in Gods verhaal en tegelijk, door de opstanding, symbolisch voor ons
staat als ontsluiting van Gods ‘binnenkant’, van Gods uitgaan naar ons.39
Tot zover de samenvatting van een aantal belangrijke noties van de New Homiletic.
De bespreking hiervan start ik met een concrete preekschets van Buttrick.
4.3 PREEKSCHETS OVER GENESIS 22, HET OFFER VAN ABRAHAM
Buttrick neemt in zijn Homiletic verschillende preekschetsen op als voorbeelden. Ik
heb voor deze preekschets over Genesis 22 vooral gekozen,40 omdat het offer van
Abraham een spannend en ‘vreemd’ verhaal is, dat lastig te vertalen lijkt voor mensen van nu.
1.

5.

10.

15.

20.

25.

Introduction: An old German woodcut pictures the sacrifice of Isaac. There is Isaac,
all trussed up, lying on a pile of brush; huge empty-circle eyes, staring. Above
him stands Abraham, both hands held high, about to plunge the knife. Over to one
side, in a bush, stands a white lamb, waiting. What a strange story! The story has
troubled religious people for centuries, everyone from Augustine to Kafka, from
Kierkegaard to Karl Barth. What can we make of the sacrifice of Isaac? Terror and
grace. What can we make of the story?
1.At the outset, notice: Isaac is much more than an only child. Isaac is hope, hope
wrapped up in human flesh. All the promises of God were riding on Isaac. Remember the story?
Remember how God dropped in to tell Sarah and Abraham that their offspring
would be as many as the sands of the sea, that they would give birth to nations.
Well, the old folks giggled, for, according to reliable medical advice, it’s mighty
tough to conceive when you’re pushing ninety! Then, suddenly, Isaac was born, a
miracle child: God did provide!
Through Isaac, there would be many descendants, a multitude of nations. An
American playwright tells of how his Jewish parents scrimped and saved to give
him everything. They bought him new clothes three times a year, bundled him off to
private schools, paid for his college education. "Everything we got’s wrapped up in
you, boy!" his mother used to say. "Everything we got’s wrapped up in you." How
easy it is to focus our hopes. God gives us a land to live in and, before you know it,
we’re chanting, "Everything we’ve got is wrapped up in you, America!" Or a church
to belong to: "Everything we’ve got is wrapped up in you, Presbyterian Church!"
Listen, Isaac was more than an only child. Isaac embodied the promises of God.
"Everything we got’s wrapped up in you, boy." Isaac was hope, all the hope in the
world.
2. So what happened? God spoke. "Kill him of," said God, "Take your only child

39

40

id. 278. Hier overigens is de invloed van Tillich goed te zien, voor wie Christus als historische figuur
tegelijk een universele betekenis heeft: ‘The strictly historical character of the messianic idea made it
possible to transfer the messianic function to a nation, a small group in a nation (the remnant), a
social class (proletariat), etc. And it was possible to amalgamate the messianic figure with others,
such as the “Servant of Jahweh,” the “Son of Man,” or the “Man from Above.” Something even more
important was possible: namely, that the historical type of the expectation of the New Being could
include the non-historical type. In this respect Christianity could claim to be the universal
type.’ (P.Tillich, Systematic theology, vol. 2. Existence and the Christ. Chicago: The university of
Chicago press 1957, 88.)
Buttrick, Homiletic, 357e.v.v..
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and kill him!" We hear the words and we’re appalled. We’ve always talked of God
as Love, spelled L-O-O-O-V-E, so the hard words shake us. "Kill him off," said
God. Suddenly life is not what we thought it was - a comfortable therapist’s office
where on a couch called "prayer" we can spill out our souls to some caring Deity.
No, instead, we’re stuck with a stony place, a funeral pyre, and a knife blade
flashing. Yes, God gives good gifts, but God takes away! "All our loves," cries the
heroine of a British novel, "AII our loves, you take away!" For every brimming
child, there does seem to be a knife blade. So maybe, as the theologians say, we’re
going to have to "reconstruct our God-concept" to include a few of the darker
shades. God may well be terribly good, but notice the adverb "terribly"! God spoke
a terrible word to Abraham. As Abraham stood staring at his child Isaac, God said,
"Kill him. Kill him off." God spoke.
3. Then, of all things, Abraham obeyed. Abraham did as he was told. He obeyed.
Flat-eyed, grim, Abraham led his son up the hill, muttering "God will provide,"
"God will provide," with biting irony. Fanatic Abraham obeyed. To most of us,
religion’s rather easygoing, a "liberal persuasion,” something that’s even passable
on campus - you can talk religion down at The University Club.
Then, we flip a page in our Bibles and stumble on wild-eyed Abraham passing out
the poisoned Kool-Aid in some stony Jonestown, and we’re embarrassed. Down in
the Southwest there’s a tribe, the Penitentes. Some say they were practicing human
sacrifice into the 1950s. Finally, they were investigated. "What kind of people are
you to practice human sacrifice?" a prosecutor demanded. To which a tribal leader
replied, "You do not take God seriously."
Well, maybe we don’t. We are moderate people: We calculate our charities, confess
our minimal sins, schedule a "Minute for Mission" on a weekly basis, and run for
dear life from anything in excess. But, see, in Abraham, radical, blind obedience.
God commanded, and Abraham was bent on doing God’s will even if it meant
slaughtering his only hope. So, Abraham went up the hill to kill Isaac. God spoke.
4. Now, hear the clatter of the knife on stone. See Abraham’s arms fold down to his
side. For, suddenly, Abraham caught sight of the trapped lamb: "God will provide,"
he cried triumphantly. "God will provide!" Well, if you’re Christian, you can’t help
thinking of Calvary, can you? Of another stone hill, and a high cross. One of the
earliest pictures of the crucifixion is a Byzantine wall painting. The picture shows
the stone hill and the wood-stick cross, but, instead of hung Jesus, there’s a huge
nailed lamb on the crossbar: Lamb of God! Look, if God will hand over an only
Child as sacrifice to our rigid sins, then see, behind the hard hurt surface of life,
there’s not a Holy Terror, but Love: Love so amazing, so Divine, so unutterably
intense it will sacrifice itself for us. Lamb on the cross, then Lamb on the Throne!
So, Abraham caught sight of the trapped lamb and shouted for joy. Clatter of the
knife on stone. Fold of the arm. "God will provide," cried Abraham.
5. Now, do you see what the sacrifice of Abraham is all about? God set Abraham
free for faith. The Bible calls the story a "test" but the word is too tame. On a high
stone hill, God set Abraham free, free for faith. Blind obedience was transformed
into faith. Oh, how easy it is to pin all our hopes on a means of grace, and forget
God, the giver. Subtly we turn God’s gifts into idols. God has given us the
scriptures, but see how we flank the open page with candles and frame dogma to
guarantee infallibility: "Everything we’ve got is wrapped up in you, Bible!" Or,
perhaps, God draws us into faith through a masculine church; before you know it
we’re protecting the pronouns and two-legged tailored vestments: "Everything we
got’s wrapped up in you," sung by a bass-voiced choir. Back in the sixties, a liberal
Catholic journal announced gleefully, "God can get along without the Latin Mass."
To which a reader replied: "Maybe God can, but we can’t." Is there any idolatry like
religious idolatry? No wonder God speaks and shatters our souls: "Kill it off!" God
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who takes away all our false loves. So, on a high hill, God called up Abraham and
Isaac, and there-Amazing, Ruthless Grace-God set Abraham free, free for faith.
95.

100.

105.

110.

6. Well, here we are stumbling down a stone-hill Calvary into the twentieth century.
We are free to trust God, for God will provide. Oh, we still have our Bible, our
church, our liturgies, but, somehow, they are different now: the gilded sheen has
rubbed off. We can love our churches, without having to hold on for dear life,
particularly in an age when God may be sweeping away our denominations.
And, yes, we can love the scriptures, without having to defend each sacred page,
especially now when authority fights are building. We can trust the self-giving God
to give us all we’ll ever need: "God will provide!" There’s a minister in a northern
state who has papered a wall of her office: Custom-made wallpaper repeating words
line after line, all over the space. Now she can sit at her desk and read: “Trust God,
Let go. Trust God, let go.” Because we trust God – Lamb on the throne – we can let
go of all our loves: Bible, church, nation, even sexuality. We can stumble down
from Calvary into a human world, sure of the grace of God.
Conclusion: Now then, here are pictures to put up in your mind. A stone hill, a pile
of brush,empty-circle eyes, and a knife blade high. “Kill him off,” cracks the voice
of God. But, here’s another picture: A wood cross on a rock hill, and a lamb nailed
to the crossbar, “God will provide.” Keep both pictures in your mind. “You God,
you take away all our loves, but you give yourself.” Trust God, let go. Let go, trust
God.

Buttrick begint deze preek inductief, met de luisterervaring van de hoorders, die hij
gelijk in een groter verband plaatst. Van Augustinus tot Kafka en van Kierkegaard
tot Barth hebben mensen geworsteld met deze tekst (r.4-6). De oude Duitse houtsnede die Buttrick ten tonele voert, moet blijkens de uitleg die hij bij deze preekschets
geeft, duidelijk maken, dat dit verhaal een symbool is en geen historische
vertelling.41 Deze symbolische lezing heeft tot doel de mensen mee te nemen in het
verhaal: op een bepaalde manier zijn de hoorders als Abraham.
Met andere woorden: Abraham representeert de hoorders. Op een tweede niveau
representeert Buttrick als predikant vervolgens Abraham en de hoorders.
Hoe werken nu deze twee vormen van representatie in deze preek? Wat zijn de gevolgen van de symbolische representatie van Abraham? En wat valt er te zeggen
over de representatieve
‘werking’ van deze preek. Dat is immers een belangrijk punt voor de New Homiletic:
taal ‘doet’ ook iets.
Buttrick leest het verhaal van het offer van Abraham als een symbolische tekst. Wat
zijn daarvan de gevolgen?
Kierkegaard, door Buttrick aangehaald, waarschuwt juist tegen zo’n symbolische
lezing. Door van Isaak een symbool te maken, ‘het beste dat men heeft’, wordt het
verhaal onschadelijk gemaakt, meent Kierkegaard. Men vergeet daardoor de angst:
er wordt hier werkelijk iets verschrikkelijks op het spel gezet.42
Gebeurt dat ook in deze preek?
Isaak krijgt inderdaad tamelijk abstracte trekken. Hij wordt door Buttrick vertaald
met ‘hoop’: hoop ‘ingepakt in vlees’(r.9-10). Isaak wordt datgene waar we niet zonder menen te kunnen, datgene waar we – valselijk – onze hoop op stellen. Daarmee
haalt Buttrick inderdaad de angel uit de tekst. We hoeven tenslotte niet echt bang te
41
42

id.360.
Kierkegaard, Vrees en beven, 33.
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zijn, dat God onze geliefden van vlees en bloed wegneemt. We hoeven onze gehechtheid slechts symbolisch op te geven. De antithese tussen God en mensen blijft
dus wel overeind – God wil iets, wat wij niet willen – maar wordt tegelijk verzacht,
doordat we er niet echt iets voor hoeven te laten. De nadruk komt uiteindelijk vooral
op de gave van God te liggen.
Wat zijn daar de gevolgen van?
Laten we ons nu voorstellen, dat er een vader bij Buttrick in de kerk zit, die net gescheiden is en zijn zoon, zijn enige, zijn geliefde niet meer mag zien. Of dat er een
moeder is, wier zoon meegenomen is naar het vaderland van haar ex-man, en ze
weet niet of hij nog terugkomt. Of dat er een zoon of een dochter is, die het slachtoffer is geworden van seksueel misbruik door een vader (we can let go of all our loves: even sexuality…r.105). Het probleem is, lijkt mij, dat de uitleg van Buttrick
differentiatie hiertussen niet toestaat. Heeft God het kind van die vader afgenomen,
is die moeder een groot gelovige, wanneer ze haar kind loslaat? Of juist niet?
In termen van representatie: het bijzondere verhaal van het offer van Abraham wordt
door Buttrick heel snel naar een algemeen niveau gebracht. God vraagt van iedereen
hetzelfde, maar om dit te bereiken moet Isaak zo abstract worden, dat wat God
vraagt tamelijk vaag wordt. God zelf moet verder ook altijd hetzelfde zijn en dus
moet Gods opdracht aan Abraham op de één of andere manier uit liefde voortkomen.
Wat verder opvalt, is dat alleen Abraham representatief is. De hoorders worden allen
in de positie van Abraham geplaatst, zoals dat in het overgrote deel van de Christelijke traditie ook gebeurt.43 Dit in tegenstelling tot de Joodse traditie, waar de tekst
niet ‘het offer van Abraham’ heet, maar ‘de binding van Isaak’44. Wat zegt dat over
‘ons’ Christenen, dat we ons haast als vanzelfsprekend met Abraham, de offeraar, de
dader, de ‘gelovige’ identificeren en niet met het slachtoffer? Is dat de positie die wij
het liefst innemen, de positie van het subject dat alles aan zich onderwerpt? Houden
wij zo graag het heft in handen? En wat betekent het, dat de slachtoffers een symbool worden?
Ook de predikant heeft in deze preek het heft in handen. De predikant spreekt wel
van een ‘wij’ – ‘wij maken idolen van Gods gaven’ (r.77), ‘wij mogen loslaten’ (r.
97) – maar hij behoort daar niet echt toe. Minstens de suggestie wordt gewekt, dat
de predikant de hoorders hierin al vooruit is. Hierdoor neemt de predikant tegelijk de
rol van Abraham als gelovige op zich, en de rol van God die tot de gemeente zegt,
dat ze hun ‘hoop’ los moeten laten.
Craddock overigens ziet dat gevaar van vanzelfsprekende identificatie, ook in de
relatie tussen predikant en hoorders. De predikant moet uitkijken dat hij niet alle
favoriete rollen op zich neemt: dat hij als Jezus tegen de Farizeeën (de gemeente)
spreekt.45
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44

45

Bijvoorbeeld ook Augustinus (Preek II, in: Augustinus, Preken voor het volk, handelende over de
heilige schrift en het eigen van den tijd. Vertaald en ingeleid door Christine Mohrmann. Utrecht\
Brussel: Het Spectrum 1948, 3-12) en Calvijn (zie J. Calvijn, Stemmen uit Genève, deel 1, Preken,
artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn. Meeuwen: De Gereformeerde bibliotheek 1967) richten
zich geheel op Abraham.
Zie N. Leibowitz, Studies in Bereshit (Genesis). In the context of ancient and modern Jewish Bible
commentary. Jeruzalem: Hemed press, z.j., 201. Het zou interessant zijn ook na te gaan met wie de
Islamitische traditie zich identificeert. Het lijkt erop dat de Koran beide een gelijkwaardige rol geeft.
Zowel Abraham als zijn zoon onderwerpen zich aan God. Het is daarbij niet geheel duidelijk of het
om Isaak of Ismaël gaat. In de traditie wordt doorgaans Ismaël genoemd – wat een aanwijzing zou
kunnen zijn dat men zich in elk geval ook met hem identificeert. (Koran, 37:99-107; zie ook A.Wessels, De Koran verstaan. Kampen: Kok 19862, 103e.v.v.)
Craddock, As one without authority, 111.
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Symbolische lezing van het offer van Abraham leidt hier tot een vorm van representationalisme. De bijbeltekst wordt als een plaatje over de werkelijkheid gelegd en de
hoorders worden in dat plaatje gepast. Het is daarbij voor Buttrick belangrijk dat het
plaatje ‘klopt’. Zijn symbolische interpretatie is een manier om de waarheid van de
tekst overeind te houden, zonder de tekst letterlijk te nemen. Hij is daarbij degene
die deze waarheid representeert. Hij overbrugt de afstand tussen God en mens, tussen wie een absoluut verschil in stand blijft. Daardoor is er geen ruime voor differentiatie: voor God zijn alle mensen gelijk. Om deze gelijkheid te bereiken, wordt
geabstraheerd van concrete verschillen tussen mensen, waardoor de mens zelf een
abstractie wordt en uiteindelijk ook God zelf een abstractie wordt. Uiteindelijk ‘gebeurt’ er daardoor weinig.
Daar ging het om, om het ‘geschieden’ van het Woord van God. Maar wat geschiedt,
is niet dit woord, maar een nogal abstracte boodschap – trust God, let go (r.112) –
die de conclusie van vele bijbelverhalen zou kunnen zijn. Het geschieden hiervan
hangt echter niet zozeer af van de bijbeltekst, als wel van de retorica van de predikant: bepaalde zinsneden (wrapped up in flesh; free for faith; trust God, let go) worden telkens herhaald, zodat ze erin gehamerd worden. Het spel der betekenissen
wordt zo in goede banen geleid door de predikant, die de tekst aan zich onderwerpt
en haar nauwelijks de kans geeft voor zich zelf te spreken.
Hiermee is niet gezegd, dat als de predikant zichzelf wegcijfert, zich ‘onderwerpt’
aan de tekst, dat de tekst het dan wel mag zeggen. Bij wijze van contrast bespreek ik
hier, kort, de exegese van deze tekst door Deurloo, behorend tot de ‘Amsterdamse
school’, de school waarin ik theologisch groot ben geworden, waar ik met behulp
van markeerstift en concordantie geleerd heb prachtige verbanden te leggen binnen
teksten en binnen het grote verband van de Bijbel.
Het uitgangspunt van de Amsterdamse school, is dat de tekst het mag zeggen: ‘Een
uitlegger begint met er van uit te gaan dat de tekst die ter verklaring voor hem ligt
een zinvol geheel is, zelfs al zou hij weten dat die tekst uit verschillende oudere teksten is samengevoegd.’46 Ten opzichte van de New Homiletic houdt dit een belangrijk verschil in: de New Homiletic wil de tekst toch vooral tot spreken brengen, de
Amsterdamse school gaat er van uit, in de lijn van Barth, ‘dat God verstaanbaar
spreekt in en door de bijbelse teksten.’47 De autoriteit ligt bij de Bijbel als aanspraak
zelf. De tekst mag het zeggen.
Maar wat zegt de tekst dan?
Het verhaal van het offer van Abraham wil volgens Deurloo zeggen, dat God niet
over de hoofden van mensen heen handelt. Hij speelt niet met hen alsof ze marionetten zijn.
Om dat duidelijk te maken, hebben de vertellers hier in hoofdstuk 22 de geschiedenis van de binding van Isaak geplaatst. In dit verhaal wordt aan Abraham (model
voor Israël en ín Israël aan ons) ‘geloof geleerd’. De vertellers hadden nog één verhaal nodig om die merkwaardige gedachte, dat God met ons speelt en zijn eigen
gang gaat, te elimineren. Daartoe gebruiken ze nu nèt dat afschuwelijke motief van
het kinderoffer.48
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K. Deurloo, R. Zuurmond (red.), De bijbel maakt school. Een Amsterdamse weg in de exegese.
Baarn: Ten Have 1984, 30.
id. 21.
K.Bouhijs, K Deurloo, Dichter bij Genesis. Baarn: Ten Have 19856, 112.
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Wat de vertellers ons, en in Israël ons duidelijk willen maken, is dat God geen kinderoffers wil, zoals in Kanaän gebruikelijk was. Deze ‘religieuze krachttoer’ wil de
God van Israël niet. Wat hij wel wil, is ‘dat de mens met Hem samen gaat, met Hem
wandelt, gelovend, vertrouwend, dat God doet wat Hij gezegd heeft.’49 Want geloven
is in de Bijbel: ‘erop vertrouwen, dat God waar zal maken wat Hij gezegd en beloofd heeft en het kan niet anders of dit bepaalt het hele doen en laten van de
mens.’50
Ook voor Deurloo wordt Abraham ‘model voor Israël’. Hoewel hij de tekst ‘de binding van Isaak’ noemt, is niet Isaak, maar Abraham ‘model’ voor Israël.
Ondanks zijn uitgangspunt, dat de tekst het mag zeggen, doet Deurloo een beroep op
de intentie van de vertellers om tot een boodschap te komen, die lijnrecht tegen de
tekst in gaat.
De tekst zegt, dat God zegt ‘Neem je zoon, je enige, en offer hem’, maar volgens
Deurloo hebben de vertellers hier precies het omgekeerde mee bedoeld, namelijk dat
God geen kinderoffers wil. Wat God gezegd heeft, heeft hij dus blijkbaar niet zo
bedoeld.
Het beroep dat Deurloo doet op de intentie van de uitleggers wordt zo door hem
gebruikt om deze tekst kloppend te krijgen, passend binnen het grote geheel van
Genesis, dat de vertelling is van de wording van Israël temidden van de volkeren.51
Binnen dat grote verhaal past het niet, dat Israël haar kinderen offert, net als de volkeren. Mijns inziens maakt Deurloo er zo een zinvol geheel van, met als gevolg dat
ook hij alle spanning uit de tekst haalt.
4.4 DE NEW HOMILETIC NADER BESCHOUWD
In het tweede deel van dit hoofdstuk bespreek ik eerst enige relevante literatuur over
de New Homiletic. Hoewel de literatuur niet rechtstreeks op de vraag naar representatie ingaat, zijn hierin wel enige aanknopingspunten te vinden (§ 4.4.1).
Daarna volgt de verdere bespreking van de New Homiletic. Ik ga dieper in op een
aantal kwesties rond representatie die in de literatuur een punt van discussie zijn of
voortkomen uit bovenstaande bespreking van het werk van Craddock en Bullock.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de gedachte van Craddock dat een preek inductief moet beginnen (§ 4.4.2); het idee van performativiteit (§ 4.4.3); de symboolopvatting van Buttrick (§ 4.4.4) en de opvatting van een preek als performance, een
vorm van ‘heilig spel’ (§ 4.4.5).
Ik plaats deze kwesties steeds in het bredere verband van de filosofische discussie
rond deze thema’s, waarbij ik met name ruimte maak voor de inbreng van Derrida.
4.4.1 Literatuur
De kritiek die in de literatuur klinkt op de New Homiletic, kan gelezen worden als
kritiek op de mate waarin de New Homiletic er in slaagt hetzij de boodschap, hetzij
de hoorders te representeren.
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Immink toont veel waardering voor de gedachte dat taal ook iets doet, de ‘performativiteit van een preek, maar hij vraagt zich af of de ‘boodschap’ nog wel gerepresenteerd wordt en of deze niet teveel wordt aangepast aan de hoorders. Betekent inductiviteit dat een preek aansluit bij de geloofs- en levenservaring van mensen?52
Bregman uit vergelijkbare kritiek. Zijn indruk is dat de aanhangers van de New Homiletic zich vooral richten op de individuele ervaring. Hij vraagt zich af om welke
ervaring dat dan gaat. Gaat het er in een preek alleen om, dat mensen ‘geraakt worden’? Met Immink is hij van mening, dat er ook een inhoudelijke boodschap gebracht moet worden.53 De New Homiletic beperkt zich naar zijn mening te veel tot
de persoonlijke, apolitieke levenssfeer: ‘Uit het oogpunt van gemeenteopbouw en de
betrokkenheid van de gemeente op de samenleving valt er echter meer te zeggen.
Geloven is wel persoonlijk, maar niet privé.’54
Het gaat hen beide erom, dat zowel de hoorders als de boodschap tot hun recht komen. In mijn woorden: een preek dient zowel de hoorders te representeren als de
bijbeltekst. Het primaat ligt voor hen echter bij de bijbeltekst. Via de bijbeltekst
komt, volgens Immink, ‘de menselijke leefwereld in haar volle breedte ter sprake,
ook de misère.’55
Anderen richten hun kritische pijlen vooral op de rol die de predikant speelt in de
preekopvatting van de New Homiletic. Zij menen dat de New Homiletic haar pretenties dat zowel de boodschap als de hoorders gepresenteerd worden, niet waar kan
maken.
Dit komt volgens Meinhard doordat de New Homiletic teveel vasthoudt aan de eenduidigheid van de boodschap, maar miskent dat taal niet neutraal is. Taal is geen
instrument waarmee een boodschap zuiver gecommuniceerd kan worden, maar is
zelf altijd ideologisch geladen, dat wil zeggen: de eigen opvattingen van de predikant evenals heersende culturele opvattingen klinken daarin door.56
De predikant, stelt Rose, creëert in het model van de New Homiletic afstand tot de
hoorders. Hij weet het al, de hoorders moeten het nog te weten komen. Ondanks het
anti-autoritaire karakter van de New Homiletic blijft de predikant de autoriteit die
waakt over de betekenis van de tekst.57 Bullock stelt iets soortgelijks. Hij bekritiseert
de New Homiletic vanuit de speltheorie van Gadamer. In de preekopvatting van de
New Homiletic is de predikant, meent hij, geen speler van het spel, maar hij houdt
zich daarbuiten op als degene die het spel controleert en er over waakt dat het de
goede uitkomst heeft. Hij is ook degene die de rolverdeling voorschrijft.
Het streven van de New Homiletic is bovendien teveel gericht op eenheid, op het
samenvallen van de mens met zijn ware ‘rol’.58
McClure tenslotte stelt dat bij de New Homiletic het gevaar bestaat, dat de predikant
zijn eigen ervaring paradigmatisch maakt voor de ervaring van de hoorders, door
een beroep te doen op algemeen menselijke ervaring. Dit miskent echter de heterogeniteit van de concrete menselijke ervaringen.59 Door deze aparte positie van de
predikant bestaat altijd het gevaar dat hij of zij macht uitoefent, en niet het Woord.
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Vanuit de representatiekritiek van Derrida die ik in het vorige hoofdstuk besprak,
zijn deze kritische geluiden niet verrassend. Zijn punt was immers dat volledige en
zuivere representatie niet mogelijk is vanwege de aard van taal, en dat het streven
naar representatie altijd leidt tot de verheffing van een bepaalde groep mensen - in
dit geval predikanten - alsof zij een betere toegang tot de waarheid zouden hebben.
Ik ga hier nader op in aan de hand van de thema’s die ik eerder noemde, op zoek
naar mogelijkheden tot verbetering. Ik maak daarbij gebruik van het commentaar
van Immink en Bullock. Meinhard, Rose en McClure komen in hoofdstuk 6 nog
uitgebreid ter sprake. Daar zal ik ook weergeven wat zij tegenover de New Homiletic
stellen.
4.4.2 Inductief en deductief
Zoals eerder aangegeven pleit Craddock voor een inductieve preekvorm. Inductieve
preken beginnen met de ervaringen van de hoorders, die vervolgens in bijbels perspectief geplaatst worden. Hij zet dit tegenover deductieve preekvormen, die beginnen met een algemene waarheid die toegepast wordt op de hoorders.
Immink stelt vragen bij deze tegenstelling inductief – deductief: ‘De term inductief
veronderstelt dat we de feitelijke werkelijkheid van mensen in religieuze en morele
zin kunnen beschrijven en dat we daar ook het nodige aan kunnen ontlenen. De
vraag is wel: wat kunnen we er precies aan ontlenen? Moet de preek aansluiten bij
de levenservaringen van mensen? Borduurt de preek verder op de geloofs- en levenservaringen van kerkgangers? Is de Bijbel een hulpbron om existentiële en godsdienstige thema’s goed te verwoorden?’60 Voor Immink is dat te weinig.
Anderzijds suggereert de term ‘deductief’ dat in de preek objectieve waarheden op
de hoorders van nu worden toegepast. Dat wil Immink ook niet: ‘Alsof de hoorders
objecten zijn waarop de waarheid toegepast moet worden. Daar komt dan nog de
suggestie bij dat het om abstracte waarheden zou gaan die in zichzelf geen relevantie
hebben.’61 Hij meent dat er hier sprake is van een vals dilemma. Beide hebben volgens hem een plaats in de preek, zowel de inbreng van de hoorders als de beweging
vanuit Christus, zonder dat deze tegenover elkaar gesteld kunnen worden. Immink
spreekt liever over de receptiviteit van de hoorder. ‘Daar bedoel ik dit mee: voor
zover de preek verkondiging (kerugma) is, of aansporing en onderwijzing, zit er een
beweging in vanuit de openbaringsgeschiedenis (en de Schrift) naar het heden. Of,
nog anders gezegd, een beweging van uit Christus en het pneuma naar de hedendaagse hoorder. Vanuit de hoorder gezien heeft dat te maken met ontvankelijkheid
en receptiviteit, vanuit de traditie gezien met overlevering, paradosis.62
Vanuit de kritiek van Derrida op het model van representatie was dit commentaar
van Immink te verwachten. Het model van representatie plaatst God en mens immers in een concurrerende verhouding. De New Homiletic zoekt naar wegen om de
menselijke inbreng groter te maken. Immink vreest dat dit ten koste van God gaat.
Ook voor hem heeft de mens weliswaar iets in te brengen, maar de termen die hij
hiervoor gebruikt, receptiviteit en ontvankelijkheid, geven de mens een overwegend
passieve rol. Het primaat ligt bij God, die zich verstaanbaar maakt.
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De taalopvatting van Immink sluit hierbij aan. Elders voert hij een pleidooi voor de
propositionele inhoud van preken. Preken zijn niet alleen een vorm van aanspraak,
ze gaan ook ergens over. Hij hecht er belang aan, dat taal ook werkelijk ergens naar
verwijst: ‘De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat we in het godsdienstige discours
inderdaad God ter sprake brengen. We spreken tot Hem en over Hem en dan gaat het
ook echt over God.’63 De basis hiervoor is bij Immink het spreken van God zelf - die
dan ook wel verstaanbaar moet spreken, want wanneer taal eerder verwarrend zou
werken, dan valt de bodem onder het model van Immink uit, omdat God de mens
dan nooit kan bereiken.
Ik ben het met Immink eens, dat de tegenstelling tussen inductief en deductief een
valse tegenstelling is, maar om een andere reden dan Immink noemt.
Het onderscheid tussen deductief en inductief is afkomstig van Kant:64 het cognitieve en het ethische oordeel worden volgens hem deductief gevormd, terwijl het esthetische oordeel inductief wordt gevormd. Craddock sluit bij dit laatste aan: hij wil
preken laten beginnen met het ‘smaakoordeel’, de ervaring van de hoorders om van
hieruit te komen tot de algemene waarheid.
Echter, de taal komt hiertussen. Zoals Derrida laat zien65 vat de taal de individuele
ervaring onontkoombaar in meer algemene begrippen. Het unieke van de ervaring
kan niet gezegd worden, omdat daar geen woorden voor zijn. Tegelijk kleurt de eigen ervaring het meer algemene in. Om een voorbeeld te geven: ‘verdriet’ is een
universele menselijke ervaring. De eigen ervaring met verdriet maakt echter, dat dit
woord voor mensen een heel verschillende klank kan hebben. Het lijkt, alsof we het
over hetzelfde hebben en toch is het moeilijk erover te praten omdat woorden tekort
schieten om de eigen, unieke ervaring uit te drukken.
Dit maakt ‘aansluiten bij de hoorders’ maar zeer beperkt mogelijk. Terecht vraagt
Immink zich af of de vooronderstelling juist is ‘dat we de feitelijke werkelijkheid
van mensen in religieuze en morele zin kunnen beschrijven en dat we daar ook het
nodige aan kunnen ontlenen.’66 De predikant kan niet weten, wat er allemaal in de
harten van de mensen omgaat. ‘Inductief’ zal doorgaans vooral betekenen, dat de
predikant bij zichzelf aansluit, bij zijn ‘smaak’, zijn oordeel over een tekst.
De rol die de taal speelt, maakt echter ook een deductieve aansluiting problematisch.
De term ‘deductief’ veronderstelt een objectieve waarheid, of een waarheid waarover binnen de eigen groep consensus bestaat, die niet door de eigen ervaring wordt
ingekleurd. Grote woorden als verlossing, heil, verzoening of gerechtigheid en grote
ethische voorschriften, zoals de tien geboden, worden echter door ieder persoonlijk
ingekleurd vanuit de eigen ervaring. Anders gezegd: men verhoudt zich altijd al tot
dergelijke begrippen en geboden.
Dit leidt ertoe, dat ook ‘deductief’ vooral betekent dat de predikant aansluit bij zijn
eigen opvattingen over wat algemeen geldig en maatgevend is.
In hoofdstuk 2 heb ik dit beschreven als de ‘esthetische wending'. Deze wending
houdt in, dat zowel het unieke als het algemene schuil gaan achter representaties:
beelden, voorstellingen, kortom ‘tekst’. De eigen ervaring - historisch, sociaal, biografisch ontwikkeld - speelt hier een grote rol in. Deze rol is veel groter, dan zowel
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de New Homiletic als Immink waar willen hebben. Doordat bij beide de predikant
schuil gaat achter de bijbeltekst, raakt deze hoofdrol van de predikant versluierd.
Impliciet lijkt de New Homiletic te geloven, dat de predikant beide kan: zijn gemeenteleden kennen, zodat hij daarbij aan kan sluiten én het antwoord van God op
de menselijke vragen representeren.
Immink stelt vragen bij het eerste, zoals ik hierboven aangaf. Hij schijnt echter wel
te geloven, dat God via de predikant de mensen kan zeggen wat ze nodig hebben
zonder ‘ruis’ op de verbinding.
Tenslotte, nog los van de vraag of het mogelijk is het algemene te representeren,
algemene uitspraken zijn doorgaans ook niet erg interessant, omdat zij noodzakelijkerwijs een hoge graad van abstractie hebben. ‘Alle mensen zijn zondaars,’ zegt niet
zoveel.
Spannend wordt het pas, waar het bijzondere en het algemene met elkaar in botsing
komen, zoals in het verhaal van Abraham, waarin het offer van Isaak botst met de
wet ‘gij zult niet doden’.
Daarmee is niet gezegd, dat het onderscheid tussen inductief en deductief zinloos is.
Haar functie is echter naar ik meen vooral retorisch. Communicatief is het vaak sterker om klein te beginnen. Algemene uitspraken hebben doorgaans minder zeggingskracht.
4.4.3 Performativiteit
Woorden ‘doen’ ook iets. Je mag verwachten dat een preek niet alleen over geloven
gaat, maar ook geloof wekt of vertrouwen schenkt. Je mag hopen dat een preek niet
alleen over verlossing of bevrijding gaat, maar ook bevrijdend werkt.
Hier ligt de kracht van de New Homiletic. Preken is meer dan uitleg van een tekst,
een preek wil meer bieden dan een verklaring van een tekst of begrip van het leven.
Terecht zoekt de New Homiletic naar mogelijkheden om naast de ratio ook andere
menselijke faculteiten aan te spreken. Geloven heeft immers met ‘heel de mens’ van
doen.
De New Homiletic situeert dit ‘gebeuren’ tussen preek en hoorders in. Echter, juist
daar zit ook een spanning in dit model. In de praktijk heeft de predikant een hoofdrol, omdat de New Homiletic meer wil dan dat er ‘iets’ gebeurt. Zij wil dit gebeuren
ook sturen.
In deze paragraaf wil ik dit ‘gebeuren’ nader analyseren vanuit de (taal)filosofie.
Performativiteit is een functie van taal: woorden constateren niet alleen iets, ze
‘doen’ ook iets. Taal heeft een bepaald effect.
De Engelse filosoof J.L. Austin, een belangrijke vertegenwoordiger van de analytische filosofie die zich vooral richt op de analyse van taalgebruik, onderscheidt in
How to do things with words? performatieven van constatieven.67 Constatieve taaluitingen constateren een feit, performatieven bewerken ook iets. ‘Het regent,’ is een
constatief. Het schoolvoorbeeld van een performatieve uitspraak is de formule van
de ambtenaar van de burgerlijke stand: ‘Hierbij verklaar ik u tot man en vrouw.’
Deze uitspraak bewerkt dat zij voortaan getrouwd zijn.
Austin noteert vervolgens een aantal voorwaarden waar een performatief aan moet
voldoen. Om te beginnen moeten de omstandigheden waarin een performatief geuit
wordt, passend zijn. De performatief dient in de juist context uitgesproken te wor67
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den. Je trouwt op een trouwlocatie, waarbij getuigen aanwezig zijn. Wanneer dit niet
zo is, spreekt Austin ook wel van non-play:68 Dan is het ‘spel’ niet geldig. Verder is
het doorgaans nodig, dat ofwel de spreker, ofwel andere personen, ook nog andere
acties ondernemen, fysiek, mentaal of verbaal. Om te trouwen, bijvoorbeeld, moet ik
niet al getrouwd zijn, en zij moet ook ‘ja’ zeggen.69 Het is bovendien noodzakelijk
dat de woorden serieus gesproken worden: wanneer ik iets beloof, moet ik dat ook
van plan zijn.70 En tenslotte moet wat gezegd wordt, teruggaan op een erkend gezag.
De ambtenaar spreekt de trouwformule niet namens zichzelf en evenmin in eigen
woorden uit, maar het is een vaste uitdrukking ‘in naam der wet’.
Het is goed te zien, dat deze voorwaarden ook bij de New Homiletic een rol spelen.
Craddock beroept zich overigens expliciet op Austin.71
Craddock noemt expliciet de verschillende contexten waarin een preek gehouden
wordt.72 Ook de inductieve aansluiting bij de hoorders, die hij voorstaat moet dienen
om de performatieve werking van een preek te bevorderen: een preek moet in de
juiste context gehouden worden, die deels verondersteld kan worden – men komt
naar de kerk omdat men gelooft – maar die deels ook geschapen moet worden. Als
het bijvoorbeeld gaat over ‘verlossing’ moet bij minstens een aantal kerkgangers
eerst het besef gewekt worden, dat ze verlossing nodig hebben. De nadruk die Buttrick legt op bewustzijn speelt een vergelijkbare rol. Hij doet daarmee een beroep op
de intentie van de hoorders, waarbij het in een aantal gevallen nodig is, dat de hoorders zich eerst bewust worden van hun bijvoorbeeld ‘schuldige’ bewustzijn. Verder
is het nodig dat de hoorders het spel meespelen. Daarom is het dramatische verloop
van een preek zo belangrijk: de hoorders moeten de mogelijkheid krijgen zich te
identificeren. Het is van belang dat predikant en hoorders het gebeuren serieus nemen: de eigen overtuiging van de predikant is belangrijk evenals de serieuze wil van
de hoorders er wat mee te doen. Tenslotte ontvangen de woorden die de predikant
spreekt gezag ‘in naam van God’.
Het blijkt echter lastig het om performatieven zuiver te houden. In de loop van het
betoog van Austin blijven er steeds minder uitspraken die als gelukte performatief
kunnen gelden. De voorwaarden waaraan deze moeten voldoen, blijken zo beperkend, dat slechts een enkele uitspraak overblijft. Buiten het schoolvoorbeeld van de
trouwformule zijn er niet zo heel veel zuivere performatieven te bedenken.
In zijn bespreking van Austin haakt Derrida hier op in, door de zaak om te keren: als
het zo moeilijk is een gelukte performatief te onderscheiden, is het dan wel goed
mogelijk een ware constatief te onderscheiden?73 En, vraagt hij zich af, was het Austin daar misschien uiteindelijk niet juist om te doen, namelijk om de waarheid van
constaterende uitspraken overeind te houden, die waardevrij zijn. Maar heeft taal
niet altijd een zekere kracht – niet alleen de taal van het verhaal, maar ook de zogenaamde ‘objectieve’ taal? Een beroep op waarheid dient immers vaak juist om het
gezegde kracht bij te zetten en als je wilt dat je geloofd wordt, kun je je betoog beter
met statistieken larderen, dan een verhaal vertellen.
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Het onderscheid tussen constatieven en performatieven blijkt volgens Derrida niet
strikt te hanteren. Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen een taaluiting die
waardevrij een feit weergeeft en een taaluiting die iets bewerkt. Het effect van
woorden is, meent Derrida, niet beheersbaar. Je weet niet wat woorden ‘doen’, juist
omdat ze zich losmaken van een spreker en diens intentie en ‘bijklanken’ oproepen
bij de verstaander. Dat wil echter niet zeggen, dat we dit effect maar los moeten laten, of aan God over moeten laten.74 Integendeel, vanaf zijn vroegste werk houdt
Derrida zich bezig met het geweld dat teksten uitoefenen, en de daad van geweld die
lezen is.75 Dat ‘gewelddadige’ zit hem dan vooral daar in, dat taal onontkoombaar
beeldend is. Ook de aanspraak ontkomt niet aan conceptualisering. Spreken tot een
ander houdt ook altijd een zeker spreken over de ander in, omdat we ons richten,
bijvoorbeeld, tot het beeld dat we van de ander hebben.76 Zoals in bovenstaande
preek de hoorders aangesproken worden alsof zij zich in de positie van Abraham
bevinden. Nu zou men tegen kunnen werpen, dat de bijbeltekst dit ook doet. Dat
klopt, Abraham is het subject van de tekst, de hoofdpersoon, met wie we ons vanzelf
identificeren. Waar het Derrida nu om te doen is, is dit soort tekstuele strategieën
zoveel mogelijk op het spoor te komen en ze te doordenken en vervolgens ook de
leesstrategieën te doordenken. We lezen immers vanuit een bepaald vooroordeel
over de tekst, we geloven dat de tekst ons ergens iets over gaat vertellen. We laten
ons nooit ‘alleen maar’ aanspreken.
Het doel van deze analyse van tekstuele- en van leesstrategieën is enerzijds op het
spoor komen van wat een tekst óók te zeggen heeft, het ‘andere’ in een tekst dat onderdrukt wordt (zie het vorige hoofdstuk) en om anderzijds op het spoor te komen
van wat ik als lezer bij eerste lezing niet wilde horen, omdat ik de tekst in mijn eigen
leeskader inpaste. Het gevolg hiervan kan, volgens Derrida, zijn dat er iets ‘gebeurt’.
Dat er ineens iets anders klinkt. Dit gebeuren is echter noch te voorzien, noch te
organiseren.
Jos Defoort vat de kritiek van Derrida op Austin als volgt samen, met gebruik making van twee andere termen van Austin, namelijk locutie en illocutie, die ongeveer
hetzelfde betekenen als constatief en performatief:
Waarvan komt Austins drang om, ondanks alles, de locutie van de illocutie te onderscheiden? Hoewel hij dit niet uitdrukkelijk ter sprake brengt, heeft Austin dat onderscheid nodig, omdat hij het onderscheid tussen wat we zeggen en wat we doen in
stand wil houden. Het onderscheid tussen de locutie en de illocutie maakt de weg
vrij voor een zeggen (de locutie) dat geen doen (illocutie), maar zuiver weergave
zou zijn, iets dat staat voor iets anders. Wat we doen heeft altijd met kracht te maken; het is speels en ongedurig en bijgevolg niet van aard om op ongeschonden
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wijze, langsheen de ene of andere vorm van communicatie, van het ene bewustzijn
naar het andere te worden overgebracht. Wat we alleen maar zouden zeggen (zonder
iets te doen), gesteld dat zoiets bestaat, zou wel op een ongeschonden wijze gecommuniceerd kunnen worden. Maar dan zou het aan de besmetting van elke context onttrokken moeten worden. Alleen dan zou er ten behoeve van een ander bewustzijn, - dat van de toehoorder namelijk, - een duplicaat van gemaakt kunnen
worden. Voor Austin is dit een na te streven doel: door de notie locutie in te voeren
probeert hij een deel van de overgedragen betekenis tegen het krachtenspel te beveiligen. Zo tracht hij een metafysische vooronderstelling te redden: dat wij slechts
kunnen denken door betekenissen over te dragen die bij dit maneuver identiek moeten blijven. Zo houdt Austin, ondanks zijn expliciete kritiek op de traditionele metafysica, zelf mede de structuur van de traditionele tekentheorie in stand.77

Ik citeer Defoort hier uitgebreid, omdat deze kritiek ook op de New Homiletic van
toepassing lijkt. Het lijkt erop, dat noch Craddock, noch Buttrick de performativiteit
van taal helemaal vertrouwt. Beide benadrukken de (uiteindelijke) eenduidigheid
van de bijbeltekst, die de werking van het woord lijkt te moeten controleren. Performativiteit lijkt een middel om de boodschap over te brengen in plaats van een
inherente eigenschap van taal. Beide schijnen het mogelijk te achten, dat eerst de
boodschap van een tekst wordt ‘geconstateerd’ om deze vervolgens opnieuw te verpakken in een beweging. In zijn bespreking van de eerste ‘move’ van bovenstaande
preek geeft Buttrick dit expliciet aan als doel. Hij schrijft dat hedendaagse christenen over het algemeen de betekenis van Isaak binnen de verbondsbelofte van God
niet zullen begrijpen. Zij zullen zich daarom eerder richten op het psychologische
pathos van het verhaal, dan op de theologische betekenis. Exegetische uitleg creëert
echter afstand, daarom draagt Buttrick deze informatie over in de vorm van het oproepen van de herinnering aan het verhaal.78 Vervolgens echter haalt hij de verpakking er ook weer af: Isaak is hoop verpakt in vlees.
Juist in een preek lijkt performativiteit echter moeilijk te sturen. Anders dan bij een
bruiloft komen mensen met heel verschillende verwachtingen naar een kerkdienst en
luisteren ze vanuit zeer diverse contexten naar een bijbeltekst. Zowel het inductieve
begin van preken van Craddock als het gemeenschappelijke bewustzijn van Buttrick
dient minstens ook om de menselijke werkelijkheid te vormen, om de grond rijp te
maken voor het zaad dat straks gezaaid gaat worden. Het zijn constructies bedoeld
om een vraag te creëren, waarop het antwoord vanuit de Schrift gegeven kan worden.
Verder verdraagt het zich slecht met performativiteit dat een predikant in zijn eigen
woorden preekt en daar zelf in betrokken is. Van formule-achtige liturgische teksten
als het Onze Hulp of de zegen is eerder een performatieve werking te verwachten.
Tenslotte is van ‘georganiseerde’ performativiteit eerder een bevestigende werking
te verwachten, dan dat het een nieuw perspectief biedt, aangezien datgene wat gebeurt hier in de lijn der verwachting ligt. Een bruidspaar verwacht getrouwd te worden, de gemeente verwacht zegen.
Samenvattend: de gedachte van performativiteit levert zeker een bijdrage aan het
homiletisch debat. Woorden hebben ook een effect. Ze kunnen mensen raken, ontroeren, meeslepen, kwetsen, in beweging brengen of in slaap sussen. Een dergelijk
effect zal het minst sterk zijn bij meer rationele preken, die zich concentreren op
uitleg. Het wordt sterker wanneer de predikant vorm en inhoud van de preek samen
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laat vallen in een ‘beweging’, zoals Buttrick en Craddock voorstaan. Dan ontstaat
echter ook het gevaar van effectbejag in een gewenste richting. De predikant stuurt
de hoorders in de richting die hij wil met behulp van de bijbeltekst. Hij of zij representeert zijn opvatting over inhoud en doel (effect) van de tekst.
Nog afgezien van de vraag of het preekproces zich laat sturen, is het de vraag waar
‘het’ moet gebeuren. De New Homiletic lijkt een soort voorafgaande gebeurtenis
door te willen geven. Maar als er iets gebeurt, zou dat dan niet ‘tussen’ preek en
hoorders moeten gebeuren? Is de preek gelukt als de boodschap verstaan is, of juist
als deze te denken geeft? Verder zou een gelukte preek ook het geloof moeten wekken, waartoe opgeroepen wordt.
4.4.4 Symbolen
Performativiteit wordt door Buttrick en Craddock representatief gedacht: het effect
van taal is te voorzien en te sturen. Ook op inhoudelijk niveau huldigen zij een representatieve taalopvatting, vanuit een vergelijkbaar mechanisme. Zoals het onderscheid tussen constatieven en performatieven dient om de laatste onder controle te
houden, zo dient naar mijn mening het onderscheid tussen teken en symbool met
name bij Buttrick om het symbool onder controle te houden, zoals te zien is in de
bespreking van zijn preek. Buttrick leest bijbelteksten in de interactie van symbool
en verhaal (zie boven). Het verhaal belicht de daarin voorkomende symbolen en
omgekeerd, waarbij symbolen zoiets als de dieptedimensie van het verhaal laten
zien. Deze benadering van symbolen lijkt vooral bedoeld om het onbegrijpelijke
verstaanbaar te maken, maar gaat dat niet ten koste van het ‘andere’ dat de tekst ook
te zeggen heeft?
Ik ga hier nader op in aan de hand van de symboolopvattingen van Bultmann en
Tillich, op wie Buttrick sterk leunt.79 Deze symboolopvattingen plaats ik vervolgens
in het brede debat rond symbolen, dat ik hier uiteraard alleen maar kan schetsen.
De ontmythologisering die Bultmann doorvoert, heeft twee goede redenen. De voornaamste reden is het verstaanbaar maken van de tekst voor mensen van nu. Bultmann schrijft:
Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen
moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nemen und gleichzeitig an
die Geister- und Wunderwelt des neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für
seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die
Haltung christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der
Gegenwart unverständlich und unmöglich macht.80

De taal van de Bijbel is in de visie van Bultmann mythisch en maakt gebruik van
symbolen. Deze mythen moeten vertaald worden door de logos. Dit doet hij door
een beroep te doen op de diepere zin van de tekst. Mensen van nu verstaan de wonderen van Jezus niet meer, tenzij ze vertaald worden in tekenen van het koninkrijk.
Als we gedwongen worden ‘gewoon maar te geloven’ dat het zo gebeurd is, wordt
het Christendom wereldvreemd en betekenisloos.
79

80

Zie Buttrick, Homiletic, 241 over Bultmann: ‘So, “demythologizing” is part of every preacher’s stock
in trade. Tillich wordt door Buttrick niet aangehaald, maar lijkt op de achtergrond een belangrijke rol
te spelen.
R. Bultmann, Neues Testament und Mythologie. das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung. München: Chr. Kaiser Verlag 1985, 16.
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Een tweede reden voor ontmythologisering, die meer op de achtergrond een rol lijkt
te spelen, is de mythologie van het Derde Rijk. De wereld van de mythe kan een
gevaarlijke wereld zijn, die mensen meesleept met een verschrikkelijke ideologie.
Ontmythologisering is dan een middel om de mythen van de eigen tijd te ontmaskeren door middel van de ratio.
Tillich gaat op een vergelijkbare manier met symbolen om. Christelijke symbolen
geven in zijn visie antwoord op de vragen van de menselijke existentie. Evenals
Bultmann is het Tillich er om te doen de eeuwige waarheid van het Christelijke verhaal te vertalen voor mensen van nu. Hij schrijft:
Theology, as a function of the Christian church, must serve the needs of the church.
A theological system is supposed to satisfy two basic needs: the statement of the
truth of the Christian message and the interpretation of this truth for every new generation. Theology moves back and forth between two poles, the eternal truth of its
foundation and the temporal situation in which the eternal truth must be received.81

In de visie van Tillich verbinden symbolen God en mens dus met elkaar. Het symbool als antwoord op menselijke vragen sluit echter niet zonder meer bij die vragen
aan. God ligt bij Tillich niet in het verlengde van het menselijke verlangen, maar
bekritiseert dit ook. Tegelijk vormen symbolen wel een soort verbindingsschakel
tussen mens en God. De werkelijkheid wordt door Tillich representatief opgevat:
alles participeert in het zijn-zelf, waarvan God de grond is, maar op een fragmentarische en ambigue wijze. Alles in onze werkelijkheid ‘staat open’ voor God:
There is no reality, thing, or event which cannot become a bearer of the mystery of
being and enter into a revelatory correlation. Nothing is excluded from revelation in
principle because nothing is included in it on the basis of special qualities. No person and no thing is worthy in itself to represent our ultimate concern. On the other
hand, every person and every thing participates in being-itself, that is, in de ground
and meaning of being. Without such participation it would not have the power of
being. This is the reason why almost every type of reality has become a medium of
revelation somewhere.82

De antwoorden die de symbolen van de openbaring geven op de menselijke vragen
‘correleren’ hiermee.83 Dat is niet zonder meer een aansluiting: deze symbolen brengen de mens tot het ware verstaan van zichzelf, zijn vragen en zijn verlangens. Tillich noemt dit het ‘Protestantse principe’: de mens kan van zichzelf uit niet tot God
komen, alleen God kan de mens bereiken.84 God ligt niet in het verlengde van wat
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P. Tillich, Systematic Theology vol.1. Reason and revelation, Being and God, Chicago: The university
of Chicago press 1951, 3. Zie ook: P. Tillich, Symbol und Wirklichkeit. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 19863 en W.W. Müller, Das Symbol in der dogmatischen Theologie. Eine symboltheologische Studie anhand der Theorien bei K.Rahner, P.Tillich, P.Ricoeur und J.Lacan. Frankfurt, Bern,
New York, Paris: Peter Lang 1989.
id. 118.
Zie J.P. Clayton, J.P., The concept of correlation. Paul Tillich and the possibility of a mediating theology. Berlin, New York: De Gruyter 1980 en Kegley, C.W. (ed.), The theology of Paul Tillich. New
York: The Pilgrim Press 1982.
P. Tillich, Systematic Theology vol. 3. Life and the Spirit, history and the kingdom of God, Chicago:
The university of Chicago press 1963, 224.
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wij dromen en denken.85 Tegelijk acht Tillich het wel mogelijk de symbolen van de
openbaring te verstaan. Hij schrijft bijvoorbeeld:
Where the symbol of immortality is used to express this popular superstition [n.l. de
dood als het voortzetten van het aardse leven, maar dan zonder lichaam], it must be
radically rejected by Christianity; for participation in eternity is not “life hereafter”.
(…) In view of this situation it would be wise in teaching and preaching to use the
term “Eternal Life” and to speak of “immortality” only if superstitious connotations
can be prevented.86

Net als Bultmann voert Tillich een vorm van ontmythologisering door. Hij maakt de
symbolen verstaanbaar voor de rede door middel van een eenduidige betekenis.
Het gevolg is wel dat het symbool bij Tillich – evenals bij Bultmann trouwens – het
karakter van een teken krijgt: met enige moeite kan het ontcijferd worden. Het gevolg is ook, dat Tillich zelf een representatieve rol gaat spelen: hij kent de betekenis
van de symbolen. (Buttrick overigens neemt een vergelijkbare positie in.)
Andere symboolopvattingen maken juist een scherp onderscheid tussen het symbool
en het teken. Tjeu van de Berk bijvoorbeeld zet zich scherp af tegen een opvatting
die het symbool als een ‘code’, een te ontcijferen teken verstaat. Hij schrijft:
In dit boek zal ik op een andere wijze over symbolen schrijven dan gewoonlijk het
geval is. In het algemeen wordt over symbolen gesproken als over codes die ‘voor
iets anders staan’. Symbolen worden tekens die men ontcijfert en rationeel verklaart.
Hoe erudieter een mens is, des te meer heeft hij of zij kennis van waar die codes
voor staan. Hier is weinig of geen sprake van een ‘symbolisch bewustzijn’. Daarvoor is het kenmerkend dat men participeert aan een werkelijkheid die juist onpeilbaar is. Symbolen trekken het alledaags bewustzijn juist buiten zijn grenzen. Hoe
we ook praten, argumenteren en analyseren, nooit zullen we hun betekenis geheel
doorgronden; ze kunnen nooit door een samenvatting of interpretatie vervangen
worden.87

Van de Berk schrijft vanuit een katholiek perspectief. Waar hij over spreekt, zou
Tillich de ‘katholieke substantie’ noemen: het besef dat alles in deze werkelijkheid
het zijn-zelf representeert.88 Tillich zou het hier geheel mee eens zijn, behalve dat
hier bovenop het christelijke antwoord moet komen, juist omdat we deze werkelijkheid zelf nooit zullen doorgronden. Van de Berk echter is daar ook niet op uit: hem
gaat het om een meer mystieke eenheid met het zijn, in de lijn van de negatieve theologie: ‘voorbij alle woorden’. In zekere zin vooronderstelt dit de positieve theologie van Tillich. Waar voor Tillich theologie het antwoord geeft op bestaansvragen,
bepleit van de Berk een vorm van negatieve theologie, die deze antwoorden kritisch
bevraagt om vandaar verder te komen.
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Dat God niet voortvloeit uit onze vragen is goed te zien in de preken van Tillich. Deze beginnen
veelal met een verkenning van het menselijke bestaan, waarna het antwoord van de openbaring volgt.
Vaak komt dit antwoord enigszins uit de lucht vallen, dat wil zeggen: er lijkt weinig of niets te zijn,
dat de mens kan doen. Verlossing moet geheel van God komen, die daardoor soms trekken krijgt van
een ‘deus ex machina’. Zie P. Tillich, The shaking of the foundations. Harmondsworth, Middlesex:
Penguin Books, 1949.
Tillich Systematic theology 3, 410.
T. v.d. Berk, Mystagogie. Inwijding in het symbolisch bewustzijn. Zoetermeer: Meinema 20013, 9-10.
Tillich, Systematic Theology 3, 245.
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Vormen beide echter niet de twee kanten van een representatieve medaille? Beide
beroepen zich op een diepere of hogere waarheid, beide bereiken dit via een proces
van idealisering en zuivering. Niet voor niets beroept van de Berk zich op Plato en
Socrates.89 De weg verschilt: bij Tillich loopt deze via de ratio, bij van de Berk via
intuïtie en bewustwording, maar de uitkomst is hetzelfde: het hoogste of diepste zijn.
Het is zelfs de vraag of de uitkomst niet steeds hetzelfde is: alle symbolen lijken
uiteindelijk hetzelfde te zeggen, naar hetzelfde te verwijzen.90 Daarmee wordt echter
ook de concrete werkelijkheid hetzelfde en worden bijbelteksten hetzelfde: alle teksten verwijzen zo naar één universele waarheid, zoals dit ook te zien is bij Buttrick.
In de symboolopvattingen van Tillich en van de Berk wordt vastgehouden aan een
band tussen symbool en werkelijkheid. Het symbool verbindt deze werkelijkheid
met een andere werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor Bultmann: symbolen drukken bij
hem iets uit van de menselijke existentie. Anderen laten dit verband los. Zij zien het
symbool vooral als een talig fenomeen en onderscheiden teken en symbool vanuit de
taal. Volgens Langer bijvoorbeeld omvat een teken de relatie tussen drie termen:
subject (de spreker), teken en object (datgene waarover iets gezegd wordt). Bij een
symbool zijn er vier termen in het spel: subject, symbool, conceptie en object, waarbij ‘conceptie’ datgene is, wat een symbool oproept, de connotatie. De directe één
op één relatie van een teken met het betekende noemt Langer betekenis (signification), de meer complexe relatie tussen een symbool en haar object noemt zij denotatie.91 Het teken is, met andere woorden helder – eventueel met wat moeite – het
symbool daarentegen is diffuus. Ricoeur – de opvolger overigens van Tillich aan de
universiteit van Chicago – benadert het symbool eveneens vanuit een semantisch
perspectief. Hij definieert:
Het symbool is (…) vanuit een semantisch perspectief zo geconstitueerd, dat het een
betekenis geeft door middel van een betekenis. In het symbool verwijst een eerste,
letterlijke, wereldlijke en vaak fysieke betekenis terug naar een figuurlijke, spirituele, vaak existentiële, ontologische betekenis, die op geen enkele wijze gegeven is
buiten deze indirecte aanduiding. Het symbool geeft te denken, het vraagt om interpretatie, precies omdat het meer zegt dan het zegt en omdat het nooit ophoudt tot
ons te spreken.92
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Zie v.d. Berk, Mystagogie, 135-155.
Zie ook de kritiek van U. Eco op de Romantisch-Idealistische esthetiek, waar v.d. Berk bij aansluit.
Eco ziet hierin een herneming van de hermetische traditie, die aan het einde van de Middeleeuwen
opkomt. Deze traditie is sterk geïnspireerd door het neoplatonisme en de gnostische versies daarvan,
die uitgaan van een idee van emanatie, aan de top waarvan een ongrijpbaar en duister ‘Eén’ staat, dat
alles zich bevat omdat het door niets gedetermineerd kan worden en dat alle tegenstellingen in zich
verenigt. Het gevolg van deze opvatting is dat er weliswaar oneindig veel symbolen zijn, maar uiteindelijk verwijzen deze alle naar God (of naar Hermes, of naar het ‘Zijn’, etc.). (U.Eco, Wat spiegels
betreft. Amsterdam: Bert Bakker 1991, 238 e.v.v.)
S.K. Langer, Philosophy in a new key. A study in the symbolism of reason, rite and art. Cambridge:
Harvard University Press 19573, 64.
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Essais d’herméneutique. Paris: Éditions du Seuil 1969, 32. (Engelse vertaling: P. Ricoeur, The conflict of interpretations. Essays in hermeneutics. London\New York: Continuum 2004, 28.)
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Dit lijkt een zinniger manier om met symbolen om te gaan: symbolen te zien als
figuren in de taal die te denken geven en wier betekenis niet tot een eenduidige zin
teruggebracht kan worden. Het offer van Abraham, om nogmaals op dat voorbeeld
terug te grijpen, ‘houdt ons bezig’. Het lijkt niet te kunnen betekenen wat er staat,
het vraagt om interpretatie. Deze manier van naar symbolen kijken, leidt niet gelijk
weg van de tekst, maar leidt juist naar de tekst toe. Het vraagt erom nog eens naar de
tekst te kijken, waarbij een spirituele of een existentiële uitleg een betekenis van het
verhaal kunnen zijn.
Een probleem van deze symboolopvatting is nog wel, hoe het symbool geïdentificeerd kan worden. Zijn er woorden denkbaar, die geen connotaties oproepen en volstrekt eenduidig zijn? Kan het onderscheid tussen symbool en teken dus wel gemaakt worden?
Woorden, zo lijkt het, verwijzen per definitie naar meerdere zaken, en alleen de context kan de meerduidigheid inperken. Afhankelijk van de context kan een woord als
‘huis’ als teken worden opgevat – dit is een huis – of als symbool, bijvoorbeeld van
geborgenheid. Dat iets een symbool is, lijkt niets anders te zeggen, dan dat het associaties oproept. Dit proces lijkt moeilijk in goede banen te leiden te zijn. Voor wie
net een huis heeft gekocht, klinkt ‘huis’ heel anders, dan voor iemand die net het
huis uit is gezet.
Dit is wat Derrida het ‘speelse en ongedurige effect van taal’ noemt. Taal roept onvermijdelijk invallen, gedachtesprongen en associaties op. En op het moment dat
symbool en teken niet langer te onderscheiden zijn, is er ook geen taal waarin de
meerduidigheid teruggebracht kan worden tot eenduidigheid. Alleen door een tekst
stevig in te kaderen, of door retorisch gebruik van herhalingen, kan het aantal mogelijke betekenissen worden teruggedrongen.
Dit betekent ook, dat een tekst niet onder controle gebracht kan worden. Is wat
Bultmann wil, de mythe onderwerpen aan de rede, wel haalbaar? Is ontmythologisering niet evenzeer een mythe, vraagt Gianni Vattimo zich af.93 Is er een standpunt
mogelijk, dat niet ‘mythologisch’ is, een plaats waar het heldere licht gezien wordt,
de diepte van het geheim gepeild wordt? Vattimo merkt op dat juist in de huidige
transparante samenleving, waar alles gezien wordt en niets onopgemerkt blijft voor
het oog van camera’s, zelfs niet wat het meest privé is, de mythen welig tieren.
Derrida stelt iets soortgelijks: om dé betekenis van een tekst te achterhalen zouden
we een ‘buitenstandpunt’ in moeten nemen. We zouden ons volledig bewust moeten
zijn van onze eigen ‘mythen’, onze eigen vooronderstellingen – maar dat is onmogelijk. Wie dat denkt te kunnen doen, maakt in feite zijn eigen beperkte wereldbeeld
normatief. In die zin kan weer wél gezegd worden, dat symbolen een verbinding
aangaan met ‘diepe lagen’, dat wil zeggen: sommige beelden en voorstellingen zijn
zo diep verankerd, zo ‘eigen’ geworden, dat ze een vanzelfsprekend onderdeel van
ons denken zijn geworden.
Aan de andere kant is de ‘omloopsnelheid’ van beelden en symbolen zo hoog geworden, dat nieuwe beelden nauwelijks te kans krijgen verankerd te raken. Een
preek is één van de vele representaties, die wekelijks op mensen af komen. Dat
maakt het lastig dat er iets gebeurt. Waarschijnlijk echter zal er meer kunnen gebeuren in een preek, die de mogelijkheid biedt het concrete verhaal te betreden, dan in
een preek die daarvan abstraheert.
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Zie G. Vattimo, De transparante samenleving, Amsterdam: Boom 1998, vooral 17-28.
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Samenvattend: de zin van een symbolische leeswijze is dat deze betekenis toevoegt
aan een tekst. Letterlijk (eenduidig) gelezen is het soms moeilijk betekenis aan bijbeltekst te ontlenen. Wonderverhalen bijvoorbeeld worden dan moeilijk verstaanbaar. Het is echter weinig zinvol één symbolische betekenis vervolgens als eigenlijke betekenis op te gaan vatten, zeker als dit een nogal abstracte betekenis is. Het
lijkt zinvoller verschillende betekenissen ‘in het spel’ te brengen, zodat het ‘speelse
en ongedurige’ van taal een kans krijgt iets anders te laten horen. De New Homiletic
is ook hier uit op controle over het preekproces. Het lijkt erop dat dit niet haalbaar
is, en ook niet wenselijk omdat het ‘andere’ zo geen kans krijgt.
4.4.5 Over spel
De laatste kwestie die ik hier wil bespreken, vloeit voort uit de kritiek van Bullock
op de New Homiletic. Volgens Bullock blijft de verdeling in twee werelden bij de
New Homiletic uiteindelijk in stand, hoezeer ze vorm en inhoud ook samen wil laten
vallen.94 Dat heeft ermee te maken, dat zij meer geïnteresseerd is in het product, dan
in het proces.95 In mijn woorden: het gaat de New Homiletic niet om het spel, maar
om de knikkers. Eerder gaf ik al aan, dat inductiviteit, performativiteit en de omgang
met symbolen dienen om de uitkomst van het preekproces onder controle te houden.
De rol van de predikant blijft bij de New Homiletic teveel die van spelleider, buiten
het spel, vindt Bullock. Wij staan echter niet buiten het spel, meent hij. We zijn eerder onderworpen aan het spel, dan dat wij het spel beheersen. Hij schrijft:
As players, humans are subject to rather than subjects of the game. Humans do not control
their understanding, nor do they operate as subjects over against objects. Humans are
listeners, receivers, men and women who are speaking and being spoken to, but men and
women who must finally find the words to speak the truth about which they are experiencing, the truth which cannot be postponed to some eschatological future.96

In het ‘spel van het leven’ komt er van alles op mensen af, waarbij zij steeds de
waarheid moeten zien te vinden, een keuze moeten maken. Nogal eens lijkt het, of
het leven met ons speelt, in plaats van andersom. Datzelfde geldt voor predikanten.
Hun positie zou volgens Bullock die moeten zijn van partners in een voortgaand
gesprek met bijbeltekst en hoorders.97 Goede predikers zijn in zijn visie in de eerste
plaats goede luisteraars.98
In hoofdstuk 6 ga in aan de hand van Lucy Rose nader in op de gedachte van een
preek als vorm van conversatie. Hier is het mij te doen om de verbinding die Bullock legt tussen de preek en spel.
In de gedachtegang van de New Homiletic schuift de preek op van een soort lezing
naar een vorm van theater. Zij vinden het ‘gebeuren’ belangrijker dan de overdracht
van waarheden.
Dat is wat mij betreft een stap in de goede richting: de preek als vorm van ‘heilig
spel’ dat berust op een relatie tussen God en mensen. Preken zijn geen lezing (of
lesje) over God, maar onderhouden de relatie met God. Net als een theater een voorstelling is, zouden preken wellicht ook als een voorstelling gezien kunnen worden.
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Bij de New Homiletic dreigt een preek echter de voorstelling te worden. Het representatieve model dat Derrida schetst, wordt hier alleen nog maar versterkt: een afwezige schepper-auteur die zich van een afstand door middel van een tekst laat representeren door ‘verslaafde’ acteurs voor een passief publiek.99 Feitelijk speelt de
predikant echter een hoofdrol: het is zijn interpretatie die het toneel beheerst.
Toch biedt juist de notie van ‘spel’ een goede mogelijkheid om verder te komen dan
het representatieve model, met behoud van de sterke kant van de New Homiletic,
namelijk de gedachte dat er in preken iets ‘gebeurt’.
Wat betekent het dan om een preek als vorm van spel te zien? Wat is ‘spel’? (1) Wat
is het ‘speelveld’ (2)? Wat is de aard van het spel (3) en wat is het doel van het spel
(4)?
1. Wat is spel?
In het vorige hoofdstuk beschreef ik de gedachten van Derrida over spel. Hier werk
ik dat verder uit met het oog op de homiletiek.
Omdat Derrida zijn begrippen zelden of nooit definieert, maak ik gebruik van de
definitie van Droogers: ‘spel is het menselijk vermogen om tegelijk met twee of
meer werkelijkheden om te gaan.’100 Het voordeel van deze definitie is dat hij tamelijk algemeen en eenvoudig is. Verder verdisconteert deze definitie dat mensen in
meerdere werkelijkheden tegelijk leven. Al deze ‘werkelijkheden’ hebben het karakter van een spel.
Een aantal opmerkingen hierbij, aansluitend bij Derrida: spel en werkelijkheid moeten niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Het spel is niet ‘maar een spelletje’, niet
serieus te nemen en zonder waarde in de ‘echte wereld’. Evenmin is men pas werkelijk mens wanneer men speelt, zoals in de Romantiek geloofd werd.101 ‘Spel’ is een
manier van spreken, die iets zegt over de verschillende ‘werkelijkheden’ waar een
mens deel van uit maakt. De wereld van het werk is een andere dan de wereld van
huis en gezin. De wereld van de politiek is een andere dan de wereld van religie.
Binnen zo’n wereld kunnen vaak nog weer aparte spelen onderscheiden worden.
Binnen de wereld van religie bijvoorbeeld Katholiek en Protestant, waarbinnen ook
nog weer grote regionale verschillen zijn.
Door dit als een ‘spel’ aan te duiden wordt gezegd dat deze verschillende werkelijkheden – net als in een spel – hun eigen tijd en ruimte hebben, hun eigen waarden en
hun eigen regels. Voor Derrida hangt dit samen met taal: ieder spel heeft zijn eigen
vocabulaire en grammatica. De taal en de ‘grammatica’ (regels) van de liturgie zijn
bijvoorbeeld heel anders dan die van de economie. Dat maakt dat deze spelen een
zekere geslotenheid kennen: om op de beurs te kunnen handelen moet je je eerst de
taal, de regels en de waarden van de beurs eigen maken.
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Zie het citaat van Derrida boven hoofdstuk 1.
A.F. Droogers, Zingeving als spel. Over religie, macht en speelse spiritualiteit. Een gids voor vrije
zinzoekers. Almere: Parthenon 2010, 17. Zie over spel verder: H. Westerink, ‘Het klosje & het touwtje – reflecties op het spelelement in het geloven.’ In: Tijdschrift voor theologie 49, nr.1 (2009),
61-83.
In de Romantiek wordt het spel ‘ontdekt’, met name door Schiller. Het gaat dan in de eerste plaats
om het spel van de kunst, maar vervolgens van de gehele cultuur. De weg van natuur naar cultuur
loopt, volgens de Romantici, via de kunst van het spelen, waardoor een ‘oefenruimte’ geopend wordt
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kunst als spel vervolgens de dominante opvatting in de 19e en het begin van de 20ste eeuw. (zie Safranski, Romantik, 41 e.v.v. en G.Vattimo, Art’s claim to truth. New York: Columbia University press
2008, 39 e.v.v.)
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Als spelen de mogelijkheid is om tegelijk met meerdere werkelijkheden om te gaan,
dan ligt hier een beperking van die mogelijkheid: vaak is het niet mogelijk mee te
spelen in een ander spel, omdat men de taal en de regels niet beheerst. Voor buitenstaanders is een kerkdienst moeilijk te volgen vanwege dergelijke taalproblemen. Dit
gaat dieper dan dat buitenstaanders sommige termen niet kennen, zij missen ook de
interne logica die meestal onuitgesproken blijft: het wereldbeeld dat op de achtergrond meespeelt en de ‘waarde’ die aan woorden wordt toegekend.
Hoe sterker nu het ‘eigene’ wordt benadrukt in onderscheid van andere spelen, hoe
geslotener het spel wordt, en hoe moeilijker het wordt om mee te kunnen spelen
voor buitenstaanders. Dit maakt het echter ook moeilijk voor de deelnemers om de
‘opbrengst’ van dit spel daarbuiten enige waarde te geven: wanneer ‘genade’ of
‘vergeving’ binnen het spel van de liturgie een afgegrensde, andere betekenis hebben, wordt het moeilijk om hieraan in het dagelijkse leven vorm te geven. Godsdienst wordt dan een eigen domein met een aparte plek en dreigt in een concurrerende verhouding met andere spelen te komen. Een religieuze interpretatie sluit andere
interpretaties dan uit. De wereld is dan bijvoorbeeld óf het product van intelligent
design óf van evolutie. Genade wordt iets wat je in de kerk ontvangt en niet in een
‘ongenadige’ buitenwereld.
Maar als de grenzen zo scherp getrokken worden, betekent dat, dat er een einde aan
het spelen komt. Spel was immers de mogelijkheid om tegelijk met twee of meer
werkelijkheden om te gaan. Wanneer deze van elkaar gescheiden worden en met
elkaar gaan concurreren, dan vervalt dat ‘tegelijk’. Dit dreigt te gebeuren bij de New
Homiletic, doordat zij de ‘werkelijkheid’ waar bijbeltekst en preek op duiden in een
concurrerende positie plaatsen ten opzichte van andere verhalen over de ‘werkelijkheid’.
Het werkt echter evenmin om de taal van liturgie en preek geheel aan te passen. Nog
afgezien van de vraag aan welke taal ze zich dan aan moet passen (straattaal, jongerentaal, blanke middenklasse taal...), verliest het spel van de liturgie zo haar betekenis, haar ‘andere geluid’.
De taal verbindt zo verschillende ‘werkelijkheden’ met elkaar en scheidt ze tegelijk
van elkaar. Binnen verschillende ‘spelen’ worden vaak dezelfde termen gebruikt ‘geloof’ en ‘vertrouwen’ hebben zowel een religieuze als een economische betekenis
- maar niet in precies dezelfde betekenis. Waar de New Homiletic nu de ‘eigen’ betekenis af probeert te grenzen, suggereert Derrida juist om de frictie tussen deze verschillende betekenissen in het spel te brengen. Ironie dient er bij hem toe om een
zekere afstand te creëren: ironisch is het besef dat de manier waarop ik mijn eigen
werkelijkheid bekijk niet de enig mogelijke opvatting is, maar ik kan deze opvatting
ook niet zomaar opzij zetten. De ironische blik zit ergens tussen subjectief en objectief is, als van een speler die opgaat in zijn rol, terwijl hij tegelijk wel weet dat hij
speelt.
2. Het speelveld
In het kader van de homiletiek wordt het speelveld bepaald door een concrete bijbeltekst. De New Homiletic benadrukt terecht dat preken niet over een tekst moeten
gaan, maar de hoorders tot deelnemers moeten maken. Ze worden uitgenodigd mee
te spelen en zich mee te laten nemen.
Anders gezegd, de bijbeltekst is geen object van uitleg, maar het subject in de zin
waarin ik in § 3.3 hierover heb gesproken: het subject als het ‘onderliggende’, onveranderlijk in haar tekstuele karakter (er staat wat er staat). Als subject spreekt de
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tekst predikant en hoorders aan, die hier antwoord op geven en daar betekenis aan
ontlenen. Deze betekenis ontstaat in de interactie.
Om het onderscheid nog wat te verhelderen: een benadering die de tekst als object
ziet, gaat uit van een zekere geslotenheid van de tekst. In zo’n benadering omsluit de
tekst een betekenis, die achterhaald moet worden om vervolgens gerepresenteerd te
worden. De tekst als subject gaat uit van de openheid van de tekst: de tekst roept
‘antwoorden’ op, interpretaties en associaties. Dat maakt het mogelijk dat de ruimte
van de tekst betreden kan worden en dat zij ons blijft aanspreken.
Omdat de New Homiletic uiteindelijk toch vasthoudt aan de ene waarheid, is er niet
echt ruimte voor het antwoord van de hoorders, behalve ‘amen’.
3. De aard van het spel
Wat ‘gebeurt’ er, wanneer het speelveld van de tekst betreden wordt? Wat voor spel
wordt daar gespeeld?
Met Gadamer zou ik de omgang met de bijbeltekst willen zien als een vorm van
‘ontmoeting’, die het karakter van een ervaring (Erfahrung) heeft.102
Gadamer onderscheidt een dergelijke ervaring van een ‘belevenis’ (Erlebnis). Dit
laatste is een concept afkomstig van Dilthey, dat deze gebruikt om het rationalisme
te bekritiseren. Kennis kan geen ‘koel weten’ zijn, maar een ‘belevenis’ waarin de
mens als geheel betrokken is. Hierbij leeft degene die wil kennen zich zodanig in
zijn object in, dat beide met elkaar versmelten. Dit concept van Erlebnis, schrijft
Gadamer, impliceert een verbinding met totaliteit en het oneindige. Het is een beleving van eenwording, mogelijk gemaakt, doordat al het eindige een expressie is van
het oneindige.103 Het berust dus op overeenkomst: de ander is als ik zelf. Daartegenover stelt Gadamer de Erfahrung, waarin een zekere mate van heterogeniteit bewaard blijft. De ‘ontmoeting’ met de taal van kunst, schrijft hij, is een ontmoeting
met een onvoltooide gebeurtenis en is zelf deel van die gebeurtenis.104 Dat wil zeggen: wij staan altijd al in een traditie, waarin we ons op een bepaalde manier verhouden tot een ‘tekst’. Dat maakt het ons mogelijk, dat we ons daardoor iets laten
zeggen, waardoor onze horizon als het ware verruimd wordt. Maar daarin wordt
nooit de volledige waarheid ervaren, omdat een tekst altijd nog weer nieuwe betekenissen kan genereren.
Anders dan bij een ‘belevenis’ treedt het subject de tekst niet tegemoet als het object,
dat hij in de vingers kan krijgen door zich in te leven, maar als een ander subject, dat
iets te zeggen heeft, meer dialogisch, waarbij beide tegelijk ‘onderworpen’ zijn aan
de traditie. Je kunt niet ‘van boven af’ de objectieve betekenis van een tekst vaststellen, maar treedt zo’n tekst altijd bevooroordeeld tegemoet vanuit de veronderstelling
dat deze tekst iets te zeggen heeft.
Het onderscheid dat Gadamer maakt, is een goed hulpmiddel om de aard van de
ontmoeting met de bijbeltekst te duiden, ook al zijn ervaring en belevenis in de praktijk natuurlijk lastig van elkaar te scheiden.
De gedachte van ‘ervaring’ verdisconteert dat de mens altijd in twee of meer werkelijkheden tegelijk speelt: ieder neemt zijn of haar eigen ervaring mee, hetgeen behulpzaam is bij het verstaan van de tekst.
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Gadamer, Hermeneutik I, Wahrheit und Methode, 105.
id. 69.
id. 105.
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Gadamer noemt deze ontmoeting ‘mediaal’, dat wil zeggen dat de spelers van het
spel actief en passief tegelijk zijn.105 Betekenis geven en betekenis ontvangen gaan
in elkaar over. De spelers zijn onderworpen aan het spel van de tekst, maar intussen
zijn ze daar ook actief mee bezig, verwerken ze dit voor zichzelf.
Marcel Poorthuis verbindt dit mediale karakter van het spel met liturgie. Hij schrijft
naar aanleiding van een maaltijd in een buurthuis:
Het eigene van het religieuze ritueel als spel is dat hiermee de ruimte ontstaat van de
omgang tussen mens en God. De mensen luisteren niet meer naar de pastor als persoon, maar luisteren door de pastor heen naar het woord van God. Dit heeft niets
met zweverigheid of met een overhaaste theologische duiding te maken, maar is de
enige wijze waarop het rituele karakter van deze handelingen zin heeft. Het gaat hier
dus niet om een activiteit van de pastor waar de mensen vervolgens op afkomen.
Strikt genomen, komen de mensen niet voor de pastor, maar voor het gebeuren. Op
het moment dat bij de mensen de indruk ontstaat de pastor alles regisseert, verdwijnt
het ‘mediale’ karakter van het gebeuren waaraan een ieder deelneemt.106

‘Mediaal’ wil dus zeggen dat ook de pastor een speler in het spel is. Hij of zij
spreekt tegelijk namens zichzelf en de hoorders én namens God. Dit is precies het
spannende van de positie van de predikant: als hij zich onttrekt aan één van beide
posities, dan wordt het een spelletje. Dan overschreeuwt hij zichzelf als ‘spreekbuis
van God’ of hij blijft juist teveel ‘op aarde’.
Bij de New Homiletic is dit een problematische kwestie. Daar lijkt de predikant
voornamelijk de rol van regisseur in te nemen, buiten het spel. Hij stuurt het proces
vanuit een gerichtheid op overdracht van betekenis. In de visie van Gadamer (en ook
van Derrida) ‘gebeurt’ het in de ontmoeting met de tekst. Dan zou een preek dus
deze ontmoeting, deze ervaring met de tekst, moeten faciliteren, zodat de hoorders
deelnemers worden.
4. Het doel van het spel.
De New Homiletic trekt een scherpe grens om het spel van de tekst heen. De preek
verplaatst in haar opvatting de mens naar de ware werkelijkheid, tegenover de ‘andere’, dagelijkse werkelijkheid. Het gevolg is, dat de godsdienstige levensbeschouwing
een concurrent wordt van andere opvattingen.
De New Homiletic werkt hiermee wat doorgaans als een effect van secularisatie
wordt gezien in de hand: de differentiatie van verschillende levensdomeinen en het
terugdringen van godsdienstige opvattingen in een eigen domein van waaruit ze met
elkaar concurreren én met andere, niet-religieuze vormen van werelddefiniëring.107
Het doel van deze concurrentieslag lijkt het herstel van de oude representatieve orde,
zij het op een nieuwe manier: de gehele werkelijkheid (opnieuw) zien in het licht
van God. In de praktijk maakt dit het lastig voor de hoorders om de ‘opbrengst’ van
het godsdienstige spel handen en voeten te geven in de dagelijkse werkelijkheid,
vanwege die scherpe grens tussen beide werkelijkheden. Dat de boodschap van de
New Homiletic tot de persoonlijke levenssfeer beperkt blijft, zoals Bregman opmerkt
(zie boven), lijkt me hier een direct gevolg van.
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id. 108 e.v.v..
M.Poorthuis,’'Een andere eetclub dan de meeste andere… Over de betekenis van het ritueel in het
oude-wijkenpastoraat.’ In: A.Baart, F. Vosman (red.), Present. Theologische reflecties op verhalen
van Utrechtse buurtpastores. Utrecht: Lemma 2003, 153-170, m.n.157.
Zie P.L. Berger, Het hemels baldakijn. Baarn: Ambo 1967, 143-171.
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Afgezien van praktische moeilijkheden, is er nog een goede reden om een wat bescheidener doel voor preken te stellen.
In zijn studie van de Romantiek merkt Safranski op, dat de Romantiek, evenals de
religie, de verzoeking moet weerstaan om naar politieke macht te grijpen: ‘Phantasie an die Macht! – das war wohl doch keine so gute idee.’108 Hij merkt op dat de
spanning tussen het Romantische en het politieke onderdeel is van de omvattende
spanning tussen het voorstelbare en het leefbare, die niet tot een eenheid gebracht
moet worden:
Das Leben verarmt, wenn man sich nichts mehr vorzustellen wagt über das hinaus,
was man auch leben zu können glaubt. Und das Leben wird verwüstet, wenn man
um jeden Preis, auch den der Zerstörung und Selbstzerstörung, etwas leben will,
bloß weil man es sich vorgestellt hat. Das eine Mal verarmt das leben , weil das
Vorstellbare aufgegeben wird um des lieben Friedens willen; das andere Mal zerbricht es unter der Gewalt, mit der das Vorstellbare ohne Abstriche verwirklicht
werden soll.109

Wat Safranski over de Romantiek schrijft, lijkt mij ook geldig voor religie: als religie het domein van de droom is, van het voorstelbare, of zelfs onvoorstelbare, dan is
de verwerkelijking ervan het einde van de droom en mogelijk ook van het concrete
leven, dat nu eenmaal weerbarstiger is dan de droom.110 Het doel van preken moet
naar mijn mening niet de omvorming van het leven naar een godsdienstig ideaal
zijn, de Bijbel is geen blauwdruk van de werkelijkheid, maar het bieden van een
andere kijk op allerlei dagelijkse ‘spelen’. Daarbij ligt in het spel van de preek een
wat sterker accent op het (on)voorstelbare, in de dagelijkse spelen van werk, gezin,
politiek en maatschappij ligt een wat sterker accent op het bestaande. Het voorstelbare ontbreekt daar niet geheel in, net zo min als het bestaande in preken ontbreekt,
in de vorm van bestaande opvattingen en structuren.
De ontmoeting met de tekst biedt een andere kijk op (een deel van) de concrete werkelijkheid, de andere ‘spelen’ waar de mens deel van uitmaakt. Deze andere kijk is
niet het laatste woord, maar deel van een voortgaand gesprek. De ontmoeting met de
tekst brengt de verbeelding op gang: zo kan het ook. Dit is niet persé vrijblijvend.
Het kan een ‘schok’ teweeg brengen, die ook tot een ander handelen leidt. Liturgie
kan met Lukken een ‘gevaarlijk spel’ genoemd worden, omdat het een andere kijk
geeft op de bestaande werkelijkheid.111 Dit kan bijvoorbeeld gebeuren, doordat de
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John Gray signaleert iets vergelijkbaars in de politiek van George Bush. Apocalyptische ideeën ontleend aan de Bijbel, worden daarin te direct vertaald in politieke actie en opvattingen over de wereld.
Voor concrete verschillen tussen het Rome van de Openbaringen van Johannes en de ‘as van het
kwaad’ nu, laat staan voor nuanceringen, is geen ruimte. J.Gray, Zwarte mis. Apocalyptische religie
en de moderne utopieën. Amsterdam: Ambo 2007, 153-170.
G.Lukken, Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur. Baarn: Gooi en Sticht 1999, 302: ‘De christelijke liturgie is in geen enkel
opzicht een vrijblijvende zaak. Integendeel. Zij is een gevaarlijk spel en een gevaarlijke anamnese.
Een gevaarlijk spel omdat daar een omkering van waarden plaats heeft. In het spel kan het zijn dat de
verlorene wordt gered, dat de arme wordt verzadigd, en dat de rijke met lege handen naar huis gaat.
In het spel kunnen de eersten de laatste worden, en de laatsten de eersten. En zo kan het spel gevaarlijk zijn voor de bestaande orde, waar de normen andersom liggen. Zelfs leven en dood duelleren in
de liturgie op een wonderbaarlijke wijze, zodat Paulus spottend kan schrijven: ‘Dood, waar is uw
prikkel? Hel waar is uw overwinning?’’
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hoorders in de preek uitgenodigd worden een andere ‘rol’ op zich te nemen dan
doorgaans. De rol van het slachtoffer bijvoorbeeld, of zelfs van God.112
4.5 BESLUIT
De bijdrage van de New Homiletic aan het homiletische debat is vooral hun opvatting dat woorden ook iets doen. Taal heeft een zeker effect op mensen. Belangrijk is
ook de gedachte dat vorm en inhoud één zijn, dat wil zeggen: een preek die over
geloven gaat, zou ook geloof moeten wekken of schenken en in die zin ‘performatief’ moeten zijn. Preken zouden niet zozeer een verklaring van de werkelijkheid
moeten bieden, maar omgang met de werkelijkheid moeten zijn.
De New Homiletic stelt hiermee kritische vragen bij preken die van een explicatie applicatio model uitgaan. Het is niet mogelijk om eerst ‘alleen maar’ de tekst uit te
leggen en vervolgens de betekenis voor mensen van nu aan te geven, of te vertellen
wat we ermee kunnen doen. Ook schijnbaar de feiten constaterende taal heeft altijd
een effect, terwijl performatieve taal doorgaans ook een waarde heeft en iets zegt
over hoe het is.
Dat de taal allebei tegelijk doet, iets constateren en een effect bewerken, maakt representatie nog een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk, omdat niet alleen een boodschap, maar ook nog een beoogd effect gerepresenteerd moet worden. De New Homiletic probeert toch om het representatieve effect van taal te versterken, maar dat
heeft een tegengestelde werking: het effect wordt beperkt tot het door de predikant
beoogde effect. Ondanks de anti-autoritaire insteek van dit model speelt de predikant
een hoofdrol. De predikant speelt met behulp van de bijbeltekst de rol van Gods
waakhond. Hij moet zien te voorkomen, dat het verkeerde effect bereikt wordt. Deze
hoofdrol wordt echter versluierd doordat de New Homiletic zegt dat de autoriteit bij
de tekst ligt en daar achter bij God. Kritiek op de predikant impliceert zo uiteindelijk
kritiek op God.
De concurrerende verhouding tussen God en mens blijft zo in stand. Daarom is er
ook niet echt ruimte voor andere interpretaties: de ene God staat tegenover de vele
mensen. Op grond van een als gemeenschappelijk verondersteld ‘bewustzijn’ gaat
met name Buttrick voorbij aan concrete verschillen tussen de hoorders. In wezen
zijn bij hem alle mensen hetzelfde. Om de concrete verschillen, die er natuurlijk wel
zijn, te overstijgen, moet hij vervolgens zijn toevlucht nemen tot een boodschap die
een hoge mate van abstractie kent.
Ook de hiërarchische verhouding tussen God en mens blijft in stand. Voor een positieve inbreng van de hoorders is in dit model eigenlijk geen ruimte.
Daarmee blijft dit model binnen een representationalistisch model, hetgeen het nogal
gesloten maakt. Rationele waarheid wordt weliswaar vervangen door ‘geschiedende
waarheid’, maar dit verandert niet echt iets.
De notie van spel biedt, meen ik, een aanknopingspunt om verder te denken, al blijft
voorlopig nog een aantal vragen open. De belangrijkste hiervan is hoe de ‘opbrengst’
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De godsdienstpsycholoog Sundén ziet de Christelijke traditie als een aanbod van rollen, waaronder
ook de rol van God. Door deze rollen op zich te nemen, leert de mens zich in een andere positie te
verplaatsen. Voorwaarde is dan wel, dat de rol van God nog vacant is en niet bij voorbaat al door de
predikant wordt ingenomen. (H.Sundén, Gott erfahren. Das Rollenangebot der Religionen. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1975, 19 e.v.v.)
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van het preekspel vruchtbaar gemaakt kan worden in andere ‘werkelijkheden’. De
New Homiletic plaatst deze werkelijkheden in een elkaar uitsluitende positie: preken
dienen de hoorders te verplaatsen vanuit hun eigen ‘onware’, ‘wereldse’ werkelijkheid naar de ware werkelijkheid van God. Het gevolg is, dat het moeilijk wordt om
de opbrengst van het ‘preekspel’ concreet te vertalen.
Hiermee hangt samen de vraag wat hierin dan de rol van de predikant is: hoe kan het
‘mediale’ karakter van deze rol concreet vorm krijgen? Een mogelijke hindernis
hierbij is, dat de predikant doorgaans simpelweg te weinig weet van een aantal
‘werkelijkheden’ waarin zijn hoorders leven, waardoor eventuele uitspraken hierover
al gauw wat al te oppervlakkig worden. Het is echter zeer de vraag of de predikant
zich al deze werkelijkheden eigen kan maken, zodat hij er werkelijk iets zinnigs over
kan zeggen.
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5. De preek als open kunstwerk
Utopia
Het eiland waar alles wordt opgehelderd.
Hier kan men op vaste bewijsgrond staan.
Er zijn geen andere wegen dan de toegangsweg.
De struiken buigen door van alle antwoorden.
Hier groeit de boom van het Juiste Vermoeden
met eeuwig ontwarde takken.
De verblindend simpele boom van het Begrijpen
bij de bron die Ah Dus Zo Zit Het heet.
Hoe dieper het bos is, des te breder
het Dal der Vanzelfsprekendheden.
Rijzen er twijfels, dan verjaagt de wind ze.
De Echo neemt ongeroepen het woord
en verheldert graag de geheimen van de werelden.
Rechts de grot waar de Betekenis ligt.
Links het meer van de Diepe Overtuiging.
Van de bodem maakt zich de waarheid los en komt zachtjes omhoog.
Het dal wordt gedomineerd door de Onwankelbare Zekerheid.
Van haar top een vergezicht over het Wezen der Dingen.
Ondanks al deze verlokkingen is het eiland onbewoond,
en de vage voetsporen die je op de kusten ziet
wijzen zonder uitzondering in de richting van de zee.
Alsof men hiervandaan alleen vertrekt
en onherroepelijk in het diepe onderzinkt.
In een leven dat niet te doorgronden is.1

5.1 INLEIDING
Het eiland Utopia, waar Wislawa Szymborska in dit gedicht over spreekt, is zoiets
als de plaats van de ware representatie. Blijkbaar kan niemand daar wonen - of wel-
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Wislawa Szymborska, Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten. Amsterdam: Meulenhoff
1997, 97 e.v.
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licht wil of mag niemand daar wonen. De reden waarom het eiland verlaten is, wordt
door Szymborska open gelaten.
Met dit gedicht is de richting aangegeven, die ik in dit onderzoek volg: weg van het
eiland der representatie.
De New Homiletic droomt, zagen we in het vorige hoofdstuk, nog van een terugkeer.
In dit hoofdstuk ga ik het gesprek aan met een homiletisch model, dat zich hier al
verder van verwijderd: het model van de preek als ‘open kunstwerk’. In dit model
wordt de openheid van de (bijbel)tekst voorop gesteld. Vervolgens dient deze verwerkt te worden in de preek als ‘open kunstwerk’. De hoorders mogen de preek zelf
af maken. Er wordt gezocht naar een wijze van preken, waarbij de hoorders zelf hun
inbreng kunnen hebben en de predikant niet bij voorbaat al voor hen representeert
wat zij moeten geloven.
Eerst geef ik een beschrijving van dit model (§ 5.2). Ik bespreek Martin, van wie de
gedachte van een preek als open kunstwerk afkomstig is (§ 5.2.1) en de verwerking
van zijn opvatting door Engemann (§ 5.2.2) en Altena (§ 5.2.3). Interessant bij deze
laatste auteur is dat hij gedachten van Derrida verwerkt. Vervolgens bespreek ik een
preek van Altena rond het thema ‘openheid’ (§ 5.3). Daarna volgt het gesprek, waarbij ik eerst de discussie in de literatuur over dit model samenvat (§ 5.4.1). Vervolgens ga ik nader in op de openheid van de bijbeltekst (§ 5.4.2), van de preek (§
5.4.3) en van de predikant (§ 5.4.4). In een slotparagraaf maak ik de balans op van
dit hoofdstuk (§ 5.5)
5.2 DE PREEK ALS OPEN KUNSTWERK: BESCHRIJVING
De opvatting van een preek als ‘open kunstwerk’ sluit aan bij de wending naar de
hoorders in de homiletiek. De openheid die wordt voorgestaan, is in de eerste plaats
openheid voor de hoorders: zij mogen de preek afmaken.2 Het model is daarmee ook
anti-autoritair. Filosofisch sluit het model aan bij de semiotiek van Umberto Eco:
iedere tekst staat meerdere interpretaties toe.3
De invloed van dit model is minder groot dan van de New Homiletic. In de Duitse en
Nederlandse homiletiek is het één van de (vele) modellen. Het is wél een model, dat
de nodige aandacht krijgt in de literatuur.4
Inhoudelijk is er een aantal overeenkomsten tussen dit model en de New Homiletic –
waar Engemann zich lovend over uit laat.5 Ook de preek als ‘open kunstwerk’ is
inductief van opzet en sterk gericht op de hoorders. Beide verzetten zich tegen modellen waarin de predikant het voor het zeggen heeft, proberen gebruik te maken van
poëtische, meerduidige taal en zien vorm en inhoud als onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Beide modellen tenslotte zijn esthetisch van opzet.
Verschillen zijn er ook. Met name Buttrick gaat uit van een gemeenschappelijk bewustzijn tussen predikant, gemeente en tekst, waar het model van de preek als open
kunstwerk meer de verschillen benadrukt, tussen hoorders onderling en tussen de
hoorders en de (bijbel)tekst. Waar vooral Altena het niet kunnen representeren van
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Zie H.van der Meulen, ‘De preek als ‘open kunstwerk’’. In: Kerk en theologie 57, nr.2 (2006),
141-157, m.n.141.
id.144.
Zie voor een recente evaluatie het in de vorige noten genoemde artikel.
Engemann, ‘On man’s re-entry into his future. The sermon as a creative act.’ In: F.G. Immink, C.
Stark, Preaching: creating perspective, Studia homiletica 4. Utrecht: Societas homiletica 2002,
25-49.
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God benadrukt, ziet de New Homiletic God present komen in het ‘gebeuren’ van de
preek – zij het dat Buttrick spreekt van ‘Gods ontwijkende presentie’6 en ‘presentie
in absentie’.7 De esthetiek van de New Homiletic lijkt meer die van de Romantiek,
het moet leiden tot een ervaring van eenwording. De esthetiek van dit model lijkt
meer op die van de moderne kunst, die een ‘schok’ teweeg wil brengen. Tenslotte
wil incarnatie in dit model zeggen, met name bij Engemann, dat God ingaat in de
menselijke communicatie. Bij de aanhangers van de New Homiletic betekent incarnatie vooral dat God ingaat in het menselijk bestaan, onze ‘existentie’ deelt op
‘symbolische’ wijze. Het woord komt daarbij. Het benoemt deze sporen van God. Of
eigenlijk: het roept dit op, het zet dit in werking.
5.2.1 Gerhard Marcel Martin
In zijn programmatische artikel Predigt als ‘offenes Kunstwerk’? vraagt Gerhard
Marcel Martin zich af of er een (preek)model bestaat, ‘das dem faktischen Aufnahmeprozess von Predigt mehr entspricht, das für freie Reaktionen einen offenen
Raum vorsieht, das zu Assoziationen und zur emotionalen Rezeption einlädt.’8 Martin zoekt naar een preekmodel, dat meer aansluiting bij de hoorders heeft, meer
‘ruimte’ voor de hoorders laat. Een paradigma hiervoor vindt hij in Umberto Eco’s
model van het ‚open kunstwerk’.
Martin vertrekt vanuit een kritische beschouwing op gangbare preekvormen. Ideale
communicatie in een preek is, meent hij, onhaalbaar, wanneer dat zo wordt opgevat,
dat de ontvanger ook precies die boodschap ontvangt, die de zender geconcipieerd
en uitgezonden heeft. Daarnaast acht hij het onmogelijk, dat een preek alle verschillende hoorders bereikt.
In plaats daarvan stelt hij voor van de nood een deugd te maken en zich te richten op
een preek die associaties oproept en de hoorders uitnodigt een ‘eigen preek’ te maken.9 Dit is de preek als open kunstwerk, dat een veld van relaties biedt, die niet
eenduidig zijn, maar suggestief en prikkelend. Ieder kunstwerk, stelt Martin met
Eco, is per definitie open voor interpretatie:
…jedes Kunstwerk, auch wenn es nach einer ausdrücklichen oder unausdrücklichen
Poetik der Notwendigkeit produziert wurde, (ist) wesensmäßig offen für eine virtuell unendliche Reihe möglicher Lesarten, deren jede das Werk gemäß einer persönlichen Perspektive, Geschmacksrichtung, Ausführung neu belebt.10

Hierin is een preek vergelijkbaar met een kunstwerk: net als kunst zou een preek uit
moeten nodigen tot interpretatie en eveneens net als kunst kunnen preken op zeer
verschillende manieren gehoord worden.
Martin zet dit model vervolgens af tegen het cultische-, het creatieve-, het kerugmatische- en het politieke model.11 Het cultische model gaat uit van de objectiviteit van
het Heilige. De preek wordt hier sacramenteel verstaan. De preek als open kunst-
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Buttrick, Homiletic, 19.
id. 27.
G.M.Martin, ‘Predigt als ‘offenes Kunstwerk’? Zum Dialog zwischen Homiletik und Rezeptionsästhetik,’ in: Evangelische Theologie 44 (1984), 46-58, m.n. 49.
id. 48.
id. 49.
id. 50 e.v.v. Het onderscheid tussen deze modellen is van Manfred Josuttis.
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werk deelt de esthetische insteek van dit model, maar opent tegelijk een al te eng
objectief verstaan, doordat het ruimte geeft aan de subjectiviteit van de kunstenaar.
Het creatieve model legt juist een grote nadruk op die subjectiviteit en kan leiden tot
‘creativiteitseuforie en -ideologie’,12 tot de gedachte dat het scheppend vermogen
van de kunstenaar (of predikant) vergelijkbaar is met Gods schepping. Het ernstige
spel van de kunst en haar speelse ernst kunnen dit, meent Martin, onder controle
brengen.13 De preek als open kunstwerk neemt zo een positie tussen objectief en
subjectief in.
Ten opzichte van het kerugmatische model voorziet Martin de kritiek, dat het open
kunstwerk als een terugval in de liberale theologie wordt gezien. Het kerugmatische,
verkondigende model benadrukte sterk het ‘tegenover’ van Gods Woord. De aansluiting bij de kunst die het model van de preek als open kunstwerk voorstaat, zou in de
ogen van critici dit ‘tegenover-karakter’ van Gods Woord kunnen verzwakken. Bovendien zou het tot pluralisme kunnen leiden, omdat iedere predikant zelf zijn preek
als open kunstwerk schept.
Martin brengt hiertegen het onderscheid ‘wet - evangelie’ in stelling. De wet is eenduidig en consequent, het evangelie doorbreekt deze eenduidigheid, laat de mens
leven in het bereik van de liefde, die wezenlijk inconsequent is. Anders dan de wet,
biedt het Evangelie ruimte voor pluraliteit, het maakt God, mens en wereld op verschillende manieren ‘leesbaar’ en brengt hen zo in relatie tot elkaar:
“Evangelium“, strukturalistisch betrachtet, heißt, dass Gott, Welt und Mensch verschieden “lesbar“ werden, dass es nicht nur eine, sonder mehrere Plausibilitäten und
unausweichliche Erfahrungs- und Erwartungshorizonte gibt, die sich als solche
gegenseitig relativieren und damit zugleich in Relation setzen. Davon lebt noch die
Theologie, die diese Relation als eine paradoxe behauptet.14

Meerduidigheid moet wel onderscheiden worden van willekeurigheid en dus van
vrijblijvend en subjectivistisch en niet langer intersubjectief. Dat meerduidigheid
geen willekeur wordt, maar begrensd blijft, ‘dafür sorgt das vielschichtige, aber begrenzte Bild Jesu, wie es das Neue Testament zeichnet und wie es in der Wirkungsgeschichte des Evangeliums bis zur Zerreißprobe immer wieder zu rekonstruieren
und zu aktualisieren versucht worden ist.’15 Daartoe dient de predikant van een
‘sleutel’ gebruik te maken, zodat de preek in een bepaalde zin gehoord wordt, zodat
bijvoorbeeld wet en evangelie niet vermengd raken.
Op deze manier probeert Martin eenheid en verscheidenheid bij elkaar te houden:
het ene verhaal van Christus biedt de ruimte hem op verschillende manieren te ontmoeten.
Dit samengaan van eenheid en verscheidenheid biedt tenslotte ruimte voor een politieke werking van preken. Als Evangelie kan de preek al te enge, regionale definities
van de werkelijkheid doorbreken, zonder daar een ander gesloten systeem voor in de
plaats te stellen. Een preek als open kunstwerk gaat niet op in politiek, maar heeft
wel een politieke werking.16
Een voorbeeld van een preek als open kunstwerk kan de reproductieve en productieve navertelling zijn. In een preek kunnen geschiedenis en tegengeschiedenis met
elkaar geconfronteerd worden. Als voorbeeld hiervan noemt Martin het begin van
12
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id. 50.
id. 51.
id. 52.
id. 53.
id. 51.
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Vrees en beven van Kierkegaard, waarin het verhaal van Abraham op vier verschillende manieren wordt verteld.17 De (her)vertelling biedt op deze manier ruimte om
het verhaal anders te gaan zien en zo iets te ‘openen’.
5.2.2 Wilfried Engemann
Wilfried Engemann werkt de aanzet van Martin verder uit. Zijn doel is de ambigue
preek, waarvoor hij zowel theologische als taalfilosofische redenen geeft. Theologisch gaat het hem erom de incarnatie serieus te nemen, dat wil zeggen het ingaan
van Christus in menselijke communicatie:
Dieser semiotische Konditionalis impliziert einen inkarnatorischen Predigtansatz:
Wenn der Gott, an den die Christenheit glaubt, Mensch wurde, dann gilt auch von
seinem Wort, dass es eingeht in die kommunikative Bedingtheit menschlicher Verstehens- und Verständigungsprozeduren.18

Zo goed als Christus mens is geworden met alle beperkingen die daarbij horen, zo is
het Woord overgeleverd aan de beperkingen van de menselijke communicatie. Engemann verstaat dit als een vorm van kenosis: in het Woord levert Christus zich over
aan de ambiguïteit, die taal eigen is. Dit ontslaat theologen niet van hun verantwoordelijkheid, integendeel: in de preek komt het er op aan of de incarnatie gecommuniceerd wordt, of helemaal niet plaats vindt.19
Ook van Christus zelf geldt, volgens Engemann, dat het beeld dat de Bijbel van hem
geeft ambigue is. Deels bevestigt de Bijbel de vermoedens die we al over Christus
hadden, maar tegelijk verstoort zij deze vermoedens.20 De wijze waarop dit gebeurt,
is echter niet te voorzien. Dit hangt samen met de visie van Engemann op de openbaring. De openbaring blijft volgens hem niet beperkt tot de Bijbel en ook wijst hij
een in Christus gegronde openbaring af. Niet omdat hij Christus zelf afwijst of daar
niet het hart van de theologie in zou zien, maar omdat ‘Christus’ geen eenduidig
teken is. Of het nu gaat om het bijbelse spreken over Christus of om ons spreken
over Christus, het is principieel onafgerond en open voor interpretatie. In ons (s)preken schrijven we de schrift verder:
Offenbarung, wo immer man sie orten mag, offenbart nur als eine signifikanter
Formen bedürfende ‘revelatio mediata’, ist mithin ein progredierender Prozess.21

Engemann legt zich hiermee niet bij voorbaat vast op de plaats van de openbaring.
Hij zegt daarmee een ‘atheïstische theologie’ te vertegenwoordigen. Dit is theologie
omdat hij de ‘Einzigartigkeit und Einzigkeit’ van de persoon van Jezus en van de
bijbelse getuigenissen over hem als bron van openbaring accepteert. Het is atheïstisch vanwege het bewustzijn dat bronnen nog niet de ‘Openbaring zelf’ zijn, maar
het begin van wegen, de mogelijkheid van semantische paden, die ontstaan waar ze
betreden worden en waarvan het einde niet voorzienbaar of voorzegbaar is.22
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In zijn taaltheorie sluit Engemann aan bij De Saussure en diens driedeling in teken,
betekenis en referent. Daarbij verwijst het teken naar een betekenis, die met steeds
nieuwe tekens nader ingevuld kan worden in een potentieel eindeloos proces. Het
teken verwijst niet naar de referent, althans: er kan geen beroep gedaan worden op
een referent buiten de taal. Dat de werkelijkheid invloed heeft op de taal bestrijdt hij
niet, alleen dat er een directe toegang tot die werkelijkheid zou zijn, buiten de taal
om. En dus kun je geen beroep doen op de werkelijkheid buiten tekens om.23
Hiermee ‘verklaart’ Engemann waarom dezelfde tekst zoveel verschillende preken
op kan leveren. Voor hem is dit een gevolg van de openheid van de tekst, haar behoefte aan interpretatie, waarbij interpretatie betekenis genereert, afhankelijk van de
context waarin de hoorder deze tekst hoort.
Een preek waar verschillende hoorders een verschillende boodschap uithalen, is
dienovereenkomstig geen slechte preek, maar een goede preek, omdat de ‘boodschap’ niet bij voorbaat vast staat. Er ‘is’ geen boodschap, die overgedragen moet
worden, de boodschap ontstaat in de overdracht.
‘Openheid’ moet echter ook weer niet zo verstaan moet worden, dat alles aan de
hoorder moet worden overgelaten. De preek als ‘open kunstwerk’ is open en gesloten tegelijk. De openheid komt daarin tot uitdrukking, dat de hoorders de preek af
moeten maken, de geslotenheid ervan houdt in, dat een preek wel afgerond moet
zijn:
Es ist insofern offen, als es unvollendet bleibt, bevor es nicht ein Betrachter, Leser
oder Hörer wahrnimmt, interpretiert und versteht. In seiner formvollendeten Gestalt
jedoch, in seiner perfekten Präsentation, in seiner ästhetischen Qualität hat es nichts
Beliebiges, wohl aber ,Bezwingendes’. Es fordert zur Auseinandersetzung mit sich
heraus, es ist ansprechend - es ist offen aufgrund seiner Geschlossenheit. Diese
Eigenschaft eines Textes oder eben auch einer Predigt basiert auf einer qualifizierten
Mehrdeutigkeit, die man fachsprachlich als ,,Ambiguität" bezeichnet.24

‘Ambigue’ wil niet zeggen, dat je er alle kanten mee op kunt, maar dat de tekst voor
de hand liggende interpretaties in de weg staat. De tekst stelt vragen bij de eigen
opvattingen van de lezers, wat leidt tot een ‘interpretatiecrisis’. Hetzelfde geldt voor
een preek als open kunstwerk: als kunstwerk heeft de preek iets raadselachtigs, er
klinkt iets verrassends en tegelijk heeft de preek een verwijzend karakter. De preek
verstoort de gebruikelijke manier van kijken en geeft tegelijk nieuw zicht.
Engemann maakt een onderscheid tussen feitelijke en tactische ambiguïteit. Taal is
feitelijk altijd ambigue, het roept meer op, dan de spreker onder controle heeft. Hij
kan daar echter tactisch gebruik van maken door bepaalde wegen bewust open te
houden, als uitnodiging aan de hoorder om mee te gaan op de ingeslagen weg.25
Dat de predikant elke zondag een kunstwerk schept, blijkt echter niet de bedoeling.
De predikant dient een idiolect, een eigen taal te verkrijgen en de basis daarvoor is
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de persoonlijke preek. De preek moet, volgens Engemann, iets ‘eigens’ hebben. De
predikant moet zijn eigen woorden zien te vinden:
Es geht also um eine Predigt, die etwas eigenes hat. Von einem Idiolekt spricht man
jedoch nur dann, wenn dieses „Eigene“ alle Ebenen der Gestaltung bestimmt, wenn
also – bezogen auf eine Rede – Wortwahl, Satzbildung, Verwendung von Metaphern, Sprechweise zusammenpassen.26

Een persoonlijke preek is geen imperatief, maar een indicatief. Een predikant treedt
altijd als subject met een bepaalde persoonlijkheidsstructuur op, ook als hij onpersoonlijk preekt.27 Het is niet mogelijk een theologisch objectieve preek te houden, de
predikant ‘zit’ altijd in de preek, wat niet wil zeggen, dat een preek alleen omdat hij
persoonlijk is, een goede preek is. ‘Persoonlijk’ staat voor persoonlijke, communicatieve en belijdende competentie.28 De persoonlijke competentie houdt een goede
zelfwaarneming van de predikant in: de predikant leert zijn verborgen angsten en
motieven kennen in een dialoog met zichzelf.29 Verder is het voor Engemann belangrijk dat de predikant zichzelf wordt of zichzelf verwerkelijkt. Met het worden van een
authentiek zelf is de originaliteit van de predikant gewaarborgd. Een predikant moet
niet een ander spelen, maar zichzelf zijn in een preek.30 Tenslotte noemt hij de noodzaak van eigen geloofsuitspraken. Het persoonlijk getuigenis vormt de kern van de
authenticiteit van de preek.31 Met deze persoonlijke competentie treedt de predikant
in dialoog met de bijbeltekst en de hoorders, vanuit een belijdende competentie: hij
weet waarvoor hij staat.32
Met klaarblijkelijk instemming haalt Engemann Haendler aan, die het belang van
meditatie benadrukt als een vorm van ‘het centrum betreden’: het centrum van het
eigen zijn en het centrum van de uiterlijke werkelijkheid, die het zijn omringt:
Zu solcher Meditation gehört es, "das Ganze der die Jahre und Jahrzehnte eines
Lebens durchziehenden Arbeit am Verstehen des Evangeliums" in Bezug auf bewusste und unbewusste Rezeptionsversuche in den Blick zu bekommen. Sofern
nämlich ein konkreter Text und ein konkreter Prediger "Faktoren innerhalb der gelebten Geschichte" sind, können sie beide in ihrer Authentizität getrübt werden.
Nicht nur bei der Deutung eines Textes kann man Irrtümern aufsitzen und dadurch
die Begegnung des Evangeliums mit dem Selbst beschweren; das Einbringen der
eigenen Person unter falschen Prämissen behindert das Zusammentreffen jener
beiden Grössen ebenfalls.33

Ten opzichte van eerdere preekopvattingen waarin de predikant schuil gaat achter
het Woord dat hij verkondigt, benadrukt Engemann dus sterk de persoon van de predikant zelf, die zich als ‘tijdgenoot’ aan moet bieden. Hij staat tussen tekst en hoorder als iemand die zowel thuis is in de Bijbel, als in de huidige werkelijkheid en kan
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zo, min of meer plaatsvervangend, de spanning tussen de wereld van de Schriften en
deze wereld verwoorden.34
5.2.3 Bert Altena
In zijn verwerking van het model van de preek als open kunstwerk neemt Altena de
kanttekening van Bieritz over, dat het wellicht beter is van een ‘openende preek’ te
spreken. ‘Openheid is niet het een en al voor de preek, wordt zelfs vrijblijvend, vaag
en nietszeggend, als ze niet gekoppeld wordt aan een eigenzinnigheid die ontleend
wordt aan het eigen bijzonder karakter van de preek zelf.’35 De volgehouden onderbrekende functie maakt de preek tot een kritisch gebeuren en tot meer dan een vrijblijvend spel met interpretaties.
Vanuit deze gedachte bepleit Altena een model waarin bewust gezocht wordt naar
mogelijkheden voor hoorders om de preek te verwerken en mede op basis daarvan te
komen tot een eigen verhaal waarin de persoonlijke (geloofs)biografie aan bod
komt.36 Dit model doet, volgens Altena, recht aan zes ‘motieven’ die als ijkpunt
kunnen gelden voor een homiletiek in eigentijds perspectief. Het huidige ‘klimaat’ is
volgens Altena postmodern en daar moet een eigentijdse homiletiek rekening mee
houden. Daarom gaat hij voor deze motieven te raden bij twee postmoderne denkers,
Lyotard en Derrida.
Het eerste motief is dat van de terreurvrije ruimte. De christelijke preek lijkt in eerste instantie een voorbeeld van een ‘groot verhaal’ waarin de ‘ene waarheid’ uiteen
wordt gezet. In het postmoderne denken is dit echter problematisch: ‘Wie de waarheid claimt, heeft haar al verspeeld.’37 Waarheid gaat dan als machtsaanspraak functioneren en doet ‘het andere’ geweld aan. In een postmoderne tijd is het zaak kritisch
om te gaan met iedere machtsaanspraak en oog te hebben voor wie hierdoor monddood worden gemaakt.
Het tweede motief waarbij dit model aansluit, is dat van de openheid. Altena vraagt
zich af of er wel criteria zijn voor wat een goede interpretatie is en wie bepaalt dat
dan? ‘Als men al wil spreken van de bedoeling van de tekst (…), dan is deze niet
gelegen op het vlak van de betekenis maar op dat van het betekenis verlenen.’38 In
het model van de preek als open kunstwerk kunnen de deelnemers in vrijheid betekenis hechten aan hetgeen naar voren wordt gebracht. Willekeur wordt voorkomen
doordat de betekenissen aan het preekgebeuren ontleend worden en gericht zijn op
het eigen levens- en geloofsverhaal. De preek en het eigen geloofsverhaal vormen zo
34
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als het ware de polen, waartussen het preekproces zich beweegt. In deze benadering
is de preek geen groot verhaal of afgerond betoog, maar ‘een fragment met het oog
op het levens- en geloofsverhaal van de betrokkenen.’39
Altena’s derde motief is dat van de marge, waarmee de ruimte wordt aangeduid die
elke tekst om zich heen heeft en voor een deel creëert, en waar de lezers van een
tekst aan kunnen haken.40 De ‘open preek’ wordt niet gehouden tegenover de hoorders, maar zij bevinden zich in de marge van deze preek. De preek verbindt hen met
de tekst, wanneer de predikant duidelijk maakt in zijn wijze van preken, dat ook hij
zelf daarbij betrokken is. Om de preek ontstaat als het ware een marge voor associaties, gedachten en invallen.
Ten vierde bewaart deze vorm het geheim, doordat zij gericht is op het onrepresenteerbare. ‘De preek is communicatie van en met het geheim, het ongezegde, het onzegbare. De preek die een verhaal vertelt dat ‘rond’ is, loopt groot gevaar het geheim
waarvan ze leeft en waaromheen ze blijvend cirkelt te verraden.’41 Dit geheim moet
bewaard blijven in de preek:
Voor de preek betekent dat: uitgaan van het besef dat wij God niet ter sprake (kunnen) brengen. God komt hooguit daar ter sprake waar over Hem (Haar?) gezwegen
wordt, in het zwijgen dat uit meer
dan verlegenheid geboren is, een zwijgen dat
zich ophoudt aan de grenzen van de taal, aan de rand van onze woorden.42

Er moet daarom bescheidener, voorzichtiger, terughoudender over God gesproken
worden.
Een vijfde motief is dat van de verbeelding. In het kunstwerk toont zich, meent Altena, het surplus van de werkelijkheid:
In de preek als open kunstwerk betreft het eenzelfde soort bemiddeling van de
meerwaarde van de werkelijkheid. De ervaring van het meer dan gewone is bij
uitstek een religieuze ervaring die, in de preekbenadering die hier wordt uitgewerkt,
bewust wordt gezocht en gestimuleerd. De preek als open kunstwerk kan vehikel
van het sublieme zijn als ze, op een zelfde manier als het kunstwerk, de ervaring
van de radicale alteriteit van de werkelijkheid bewaart en tegelijkertijd verbeeldt.
Het menselijke vermogen om te zoeken naar zin en samenhang, is gelegen in de
verbeeldingskracht, die meer ziet dan wat voor ogen is en verder reikt dan wat voor
handen is. Religie leeft van deze illusoire kracht. Zonder het vermogen zich een
andere werkelijkheid te verbeelden zou er geen religie bestaan.43

Het laatste motief is dat van de onderbreking: een goede preek onderbreekt gangbare
opvattingen bij de hoorders en bij de predikant zelf, zodat er een ervaring van ‘alteriteit’ kan ontstaan en wegen worden geopend voor nieuwe inzichten en gedachten.
‘De preek is een kritisch kunstwerk dat aansluit bij de ontregelende functie van de
kunst.’44
Op grond hiervan bepleit Altena een rol voor de predikant als ‘ensceneur’ en
‘(taal)kunstenaar’. De predikant ensceneert de preek dusdanig – en voert de tekst
ook uit – dat deze motieven hun rol kunnen spelen. En hij doet dit in de evocatieve,
poëtische taal, die hierbij past.
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5.3 PREEKVOORBEELD
Wat betekent dit nu in de praktijk? Ik bespreek een preek van Bert Altena, waarvan
‘openheid’ één van de thema’s is. Het bijbelgedeelte waarover de preek gaat is Marcus 7: 31-37.45
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Gemeente van onze Heer, over twee weken vieren we avondmaal. Ik waarschuw u
alvast. U heeft waarschijnlijk wel mee gekregen dat er de nodige onrust is ontstaan
met betrekking tot de Mexicaanse griep. Allemaal uit één beker drinken, dat is
natuurlijk een bron van besmettingsgevaar. De landelijke kerk heeft al
aanbevelingen doen uitgaan en intern beraden we ons erop hoe we daarmee om
zullen gaan. U gaat het wel merken.
Ik noem dit, omdat het mij bij het nadenken over het gedeelte van vanmorgen,
opviel als een opmerkelijk contrast. Wij maken ons bezorgd – overbezorgd? – over
de hygiëne. Jezus steekt zo zijn twee vingers in de oren van een man, die doof is en
slecht kan praten – hij zal ze toch wel gewassen hebben – en bovendien raakt hij de
tong van de man met zijn eigen speeksel aan. En dat is nota bene genezend!
Het voelt een beetje raar, als je je dat tafereel probeert voor te stellen. Zeker met
onze hygiënische huiver in het achterhoofd. Er zijn meer genezingsverhalen in het
evangelie van Marcus waarbij het op een vergelijkbare manier tastbaar, lijfelijk, aan
toe gaat. Even verderop wordt een blinde man genezen met wat spuug op zijn
ogen. Kennelijk heeft dat speeksel van Jezus genezende kracht.
Als de andere evangelisten deze verhalen overschrijven, laten ze juist dit soort
details weg. Is dat omdat zij daar ook wat moeite mee hadden, omdat ze het accent
op andere elementen wilden leggen? Meer op het geloof en minder op het wonder?
Daarmee komen we bij een andere bron van ongemak bij dit verhaal. Het is niet
alleen nogal primitief, de manier van genezen, maar ook het feit van de genezing
zelf, daar voelen we ons wat ongemakkelijk bij. Alsof het daarom gaat. Alsof je
daardoor gaat geloven. Het lijkt er wel een beetje op alsof dat het bedoelde effect is.
Aan het eind staat er dat de mensen geweldig onder de indruk waren: ‘Alles wat hij
doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken’.
Tegenwoordig zitten wij daar een beetje mee in de maag. Alsof geloven neerkomt
op het aanvaarden van wonderen. Beetje spuug erbij. We voelen allemaal wel aan,
denk ik, dat er ook een ongemakkelijke kant aan die wonderverhalen zit. Bij ons in
de straat woont een man die in een rolstoel zit. Je kunt spugen wat je wilt, maar daar
komt hij niet meer uit. Dat bedoel ik.
We zijn de onbevangenheid kwijtgeraakt om zo’n wonderverhaal kritiekloos te
slikken.
Maar, dan komt de vraag, waren die mensen toen, die zo enthousiast reageren,
waren die mensen toen wel onbevangen, naïef, goedgelovig?
Ik denk dat die mensen toen niet wezenlijk anders waren dan wij vandaag. Doof is
doof en stom is stom en als je daarmee geboren bent, is dat een groot ongeluk. Ze
smeekten niet voor niets of Jezus hem de hand wil opleggen. Ze waren er verlegen
mee.
Ik denk maar, dat die mensen toen ook heel goed begrepen dat een geamputeerd
been niet zomaar weer aangroeit, dat Jezus niet iemand is die om het even welke
tovertruc uit kan halen. Hocus pocus pas. Ze begrijpen even goed als wij, dat de
wonderen die Jezus doet tekenen zijn, dat ze verder reiken dan alleen het moment,
dat ze een diepere zin onthullen.
Zoals in dat lied dat we net zongen is verwoord:
Als hij lammen laat lopen, is dat omdat hij zelf de weg is. Ons levenspad.
Als hij blinden laat zien, omdat hij zelf het licht is. Ons levenslicht.
De preek is te vinden op http://www.bertaltena.com/?page_id=86
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Als hij armen voedsel geeft, is dat omdat hij zelf het brood is. Ons levensbrood.
Als hij doven laat horen, omdat hij zelf het Woord is. Ons levend woord.
Daarom hebben ze deze verhalen ook bewaard en zijn er andere verhalen buiten de
Bijbel gelaten. Zoals dat verhaal dat de kleine Jezus vogeltjes maakte van klei, in
zijn handen klapte en de vogeltjes vlogen weg. Zo naïef waren ze ook weer niet om
daar geloof aan te hechten. Als je in het wonder geen teken kunt ontdekken kan het
niet waar zijn.
Nee, de dingen die Jezus doet zijn niet buitenissig, het zijn wondertekenen met een
meer dan oppervlakkige betekenis. Dat maakt zulke verhalen juist rijker. Ze
verwijzen naar een nieuwe werkelijkheid, die met de komst van Jezus baan breekt.
Om iets van die rijkdom te voelen, is het goed om iets meer te weten van de
achtergrond.
Naar de structuur lijkt het verhaal erg op soortgelijke verhalen die uit die tijd bekend
zijn van andere wonderdoeners. Het is een verhaal met een klassiek model. Dat
bestaat, volgens de deskundigen, uit tenminste vijf elementen:
* de zieke wordt apart genomen
* het zieke lichaamsdeel wordt aangeraakt
* het gebruik van speeksel (men meende in de oudheid dat speeksel genezende
kracht had, kom daar vandaag eens mee)
* het opkijken naar de hemel en het diepe zuchten, dat uitdrukt dat de genezer
gebruik maakt van een bovennatuurlijke kracht, en
* het gebruik van een onverstaanbaar, vreemd woord, een toverwoord.
Al die vijf elementen zijn herkenbaar, al worden er wel eigen accenten gezet. Zo
kan het woord Effata hier vergeleken worden met het toverwoord uit de klassieke
structuur, maar waar het daar gaat om een bewust in stand gehouden
geheimzinnigheid, wordt hier de betekenis van het woord Effata erbij gegeven.
Effata betekent Ga open, schrijft Marcus nadrukkelijk erbij. De genezing wordt
onttoverd.
Vervolgens, waar in de klassieke structuur het zieke orgaan wordt aangesproken,
richt Jezus zich hier tot de zieke mens. Hij verpersoonlijkt de gebeurtenis. Ook dat
is een belangrijk verschil. Het gaat om een persoonlijke relatie tussen Jezus en de
zieke mens. Dat alleen al maakt het anders. Het is het verschil tussen een dokter die
zegt: ‘Wat hebben we hier? O, een appendix’ of een dokter die oog heeft voor de
mens voor hem of haar, al dan niet met een blindedarmontsteking. Misschien is het
karikaturaal. Onpersoonlijk taalgebruik is niet voorbehouden aan de medische stand.
Hoe dan ook, in de wonderverhalen uit het evangelie is altijd dat persoonlijke
element aanwezig.
Jezus ontmoet geen gevallen, maar mensen. Gevallen mensen, soms.
Ook al lijkt het verhaal dus wat de structuur betreft op soortgelijke verhalen van
wonderdoeners uit die tijd, in het verband van het evangelie krijgt het een
specifieke betekenis. Dat wordt duidelijk uit de reactie van de omstanders. We
noemden het al even.
Ze zijn diep onder de indruk: Alles wat hij doet is goed. Doven laat hij horen,
stommen spreken. Dat laatste is een directe verwijzing naar wat bij de profeet staat.
In de messiaanse tijd worden ‘de ogen van de blinden ontsloten en de oren van de
doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de
stomme.’
De omstanders ervaren, naar de weergave van Marcus, deze gebeurtenis als een
teken van die nieuwe tijd, een nieuwe schepping, het opent een nieuw perspectief.
Daar komt nog iets bij, wat nog meer achtergrond aan het verhaal geeft. Deze
gebeurtenis vindt plaats in het gebied van Dekapolis. Dat is het gebied over de
Jordaan, buiten het joodse territorium. Ook dat heeft een betekenis. Er staat niet
met zoveel woorden bij dat de genezen man of de omstanders niet-joden zijn, maar
door nadrukkelijk de plaats van handeling te noemen, wordt dat wel gesuggereerd.
Er vinden meer ontmoetingen plaats in dat gebied, en met elkaar lijken ze zoiets te
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zeggen als dat de nieuwe werkelijkheid die Jezus komt brengen, die in hem
belichaamd wordt, de grenzen van het oude vertrouwde te buiten gaan. Zijn
goedheid is voor allen en iedereen. Ook dat opent een nieuw, wereldwijd,
perspectief.
Om het nog even samen te vatten: het verhaal volgt het model van een klassiek
wonderverhaal, maar het zet beslissende eigen accenten, in het openbarende
woord Effata, Ga open; in de persoonlijke relatie die wordt benadrukt; in de
verbinding die wordt gelegd met de tekenen van het aanbreken van de messiaanse
tijd en in het perspectief dat wordt geopend op een ruimere, wijdere betekenis, voor
alle mensen. Er gaat een wereld open, Effata, onze ogen, onze oren gaan open voor
een nieuwe werkelijkheid, ze worden opengebroken door de heilzame, persoonlijke,
aanwezigheid van Jezus. Dat alles met elkaar draagt aan de betekenisrijkdom van dit
verhaal bij.
Maar, en nu komt er een beslissend moment, dat is allemaal nog niet meer dan
uitleg, achtergrond, verdieping. Misschien spreekt het u aan, misschien geeft het wat
helderheid, ik hoop het, maar daar mee heb je het echte, levende, lijfelijke dat in dit
verhaal schuilt nog niet te pakken. Het kan je juist zomaar ontglippen. Hoeveel
verhalen hebben we niet dood verklaard met onze omtrekkende exegetische
bewegingen…?
Dit verhaal kan alleen maar gaan leven, als we het heel persoonlijk op ons zelf gaan
betrekken. Je kunt de energie die ervan uitgaat, alleen maar zelf aan den lijve
ervaren. Anders blijft het een onpersoonlijk geval. ‘Wat hebben we hier? O, een
wonderverhaal.’
We geloven niet, omdat Jezus ooit een dove man genezen heeft.
We gaan geloven, als we zelf ervaren dat we door zijn kracht worden aangeraakt,
bezield.
Effata, ga open. Dat wordt tegen mij gezegd. Ik ben die dove mens – ik hoor zo
slecht, mijn oren zitten vol geluid, maar slechts zelden is het afgestemd op wat er
werkelijk toe doet.
Horen is in de Bijbel zo belangrijk, want het geloof is uit het horen (Paulus).
‘Jullie hebben oren, maar horen niet’, is de klacht van Jezus even verderop (8: 18)
‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. (Openb. 2: 7
e.v.)
Maar wij horen niet. Onze oren zijn verstopt. We stoppen ze zelf dicht. We sluiten
ons af. We horen alleen het aangename zoemen van ons eigen gelijk.
Ik ben die dove mens; ik ben die stomme, die struikelt over zijn tong, die niet uit
zijn woorden komt, o ja, praten kan ik wel, maar zeggen, mijn diepste ik, mijn
innigste verlangen uitspreken, het ligt verborgen en gevangen onder dikke korsten
woorden, schijn en werkelijkheid, levensbeschouwing en gezond verstand,
dagelijkse taken en huiselijke drukte, en met wat ik er al niet bijsleep om mijn eigen
werkelijkheid te stofferen.
Ga open! Dat wordt tegen mij gezegd, tegen ons.
Geloof het evangelie. Vertrouw je toe aan die nieuwe werkelijkheid, dat wijde
perspectief, een ander leven. Hoor wat er werkelijk toe doet. Hou je niet doof. Zie
wat werkelijk van belang is. Open je ogen. Laat je bevrijden van alle last, alle
ballast, alles wat niet wezenlijk is, wat onwerkelijk is.
Ga open! Als Jezus dat zegt, stel ik me zo voor dat het klinkt als een oerkreet.
Geboren uit die diepe zucht en uit die blik naar de hemel. Dat is geen effectbejag,
dat is de oorsprong van dat woord, dat openbarende woord, dat openbrekende
woord. Het is ook het zuchten, om het onbegrip en het onvermogen. ‘Jullie hebben
oren, maar horen niet.’
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Ga open! Niet een voorzichtig aarzelende suggestie, maar haast als een gebod, een
dringend appèl. Heel persoonlijk, heel direct, heel wezenlijk, heel diep. Jezus alleen
kan ons de oren openen voor het evangelie, het goede nieuws, omdat hij het zelf is,
de kracht die geneest.
Energie die heel maakt. Woord dat vlees geworden is. Het levende Woord.
Misschien moet je wel een beetje naïef zijn, goedgelovig, om dat vandaag te kunnen
horen. Maar zouden wij werkelijk zoveel anders zijn als de mensen toen? We zijn
toch allemaal mensen die verlangen naar heelheid, naar genezing? Mensen die er
naar hunkeren persoonlijk te worden aangesproken, niet op hun gebrek, maar op
hun mogelijkheden.
Dus daarom, open je ogen, open je oren en laat je bevrijden door Hem die het
levende Woord is.
AMEN

‘Openheid’ is één van de motieven van Altena. Hij ontleent dit motief aan Derrida:
‘In het motief van de openheid, dat zich wellicht al enigszins verwijderd heeft van
Derrida’s terminologie maar in strekking met zijn deconstructie overeenstemt, is een
uitdaging voor de homiletiek gelegen. Een eigentijdse preek zou een open verhaal
moeten zijn, waarin het proces van betekenisverlening niet wordt afgerond, maar
telkens wordt opgeschort, een preek dient getypeerd te worden door een principiële
onbeslistheid waarvoor Derrida’s omgang met teksten inspiratie biedt.’46 Deze
openheid heeft volgens Altena zowel betrekking op de bijbeltekst, als op de preek en
de houding van de hoorders.
Nu is dit in theorie ongetwijfeld gemakkelijker dan in de praktijk. Dat blijkt wel uit
deze preek, bij de openheid waarvan wel wat vragen te stellen zijn.
Opvallend is in de eerste plaats de overeenkomst met de New Homiletic: er wordt in
de preek een onderscheid gemaakt tussen preken over een tekst (‘Hoeveel verhalen
hebben we niet dood verklaard met onze omtrekkende exegetische bewegingen…?’
r.127) en het laten gebeuren van de tekst, het existentiële van de waarheid. Daar is
de, overigens heldere opbouw van de preek op gericht: eerst worden barrières benoemd, opdat het ‘open gaan’ kan geschieden. Dat nu, ‘ga open’, is dé betekenis van
de bijbeltekst. Van het ‘open zijn voor interpretaties’ is weinig te merken in deze
preek. Altena spreekt over de ‘specifieke betekenis’ van de tekst in de context van
het evangelie (r.87) en tegen de achtergrond van het klassieke wonderverhaal (r.
60-84). Eén van de mogelijke betekenissen, namelijk de letterlijke, verdwijnt gaandeweg de preek uit beeld. Echte genezing mag, blijkbaar, niet verwacht worden.
Daarin lijkt deze preek op de preek van Buttrick over Abraham: aan het einde mogen
we genezing verwachten van onze symbolische of metaforische doofheid, maar de
‘echte’ dove is nog steeds doof. De echte dove heeft het Evangelie niet gehoord, is
niet aangesproken. Verschillende betekenissen worden dus niet in het spel gebracht.
Hoe open is de preek zelf vervolgens? Steeds worden de hoorders in de preek aangesproken en betrokken bij het ‘gebeuren’. De predikant communiceert duidelijk met
de hoorders. Echter, vrijwel zonder uitzondering worden ze aangesproken op hun
beperkingen. De predikant verwacht, dat ze moeite hebben met lichamelijkheid (r.711) en met het ‘wonderlijke’ van wonderverhalen (r.27-33). Verder zijn zij
‘gesloten’, ze horen niet echt (r.144). Altena stelt dat ‘wij allemaal verlangen naar
heelheid en genezing, we hunkeren ernaar persoonlijk te worden aangesproken op
onze mogelijkheden, en niet op ons gebrek.’ (r.172) Echter, het is juist daarop waar46

Altena, Wolken gaan voorbij, p.49.
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op de mensen vooral worden aangesproken: op hun gebrek. Of ze zelf de mogelijkheid hebben dit te overwinnen, dat blijft wat duister. ‘Wij stoppen onze oren
dicht’ (r.144) en we worden wel opgeroepen onze oren te openen, maar tegelijk kan
alleen Jezus dat – die hier uitsluitend de rol van God speelt. Wij lijken uiteindelijk
toch schuldig aan onze eigen doofheid.
De gedachte, dat de hoorders zelf de preek af mogen maken, komt in deze preek niet
uit de verf. Aan het einde kan de hoorder alleen ‘amen’ zeggen. De vragen die aan
het slot gesteld worden (r.171-172) zijn allemaal retorisch. De preek loopt tenslotte
uit op een oproep om onze oren te open en ons te laten bevrijden, maar hoe dit moet
en wat er dan gebeurt, blijft onduidelijk.
De predikant zelf lijkt een uitzonderingspositie in te nemen. Hij zegt dat hij zelf ook
doof en stom is (r.147-153), maar hij heeft gehoord wat Jezus zeggen wil. De hoorders moeten dit nog gaan horen.
Waar de predikant zegt ‘Ik ben die dove mens. Ik ben die stomme’ etc. (r.147) wordt
de taal voor mij té kunstig. Het klinkt mooi, maar werkt esthetiserend. Ik had dit
graag wat concreter willen horen: wat merk je daar dan van? Waarom is dat vervelend? En verder: een mens is toch niet alleen gesloten? De tegenstelling tussen ‘ons’
gesloten mensen en de ene open mens Jezus wordt zo wel heel groot.
Wat verder opvalt, is dat er uit de preek een tamelijk duidelijk godsbeeld spreekt,
hoewel het woordje ‘God’ niet eens valt en ondanks Altena’s uitgangspunt, dat wij
God niet kunnen representeren: Jezus representeert God, die het voor het zeggen
heeft. Wie luistert naar hem ontvangt heelheid, genezing, bevrijding. Via Jezus komt
het heil van God, die overwegend tegenover de mensen staat.
Tenslotte valt op dat er niet één open vraag wordt gesteld in de preek, alle vragen
zijn retorische vragen, niet alleen de vragen aan het einde van de preek.
5.4 DE PREEK ALS OPEN KUNSTWERK NADER BESCHOUWD
Op het eerste gezicht is het model van de preek als open kunstwerk veel minder gericht op representatie dan de New Homiletic. Altena noemt het expliciet: we moeten
uitgaan van het besef dat we God niet ter sprake kunnen brengen. God is onrepresenteerbaar. Verder ligt er een grote nadruk op meerduidigheid van betekenis en op
de rol die de hoorders spelen. De predikant representeert de boodschap niet voor de
hoorders, deze ontstaat pas in de verwerking ervan door de hoorders. De vertaling
van het bijbelse verhaal naar hun eigen ‘werkelijkheid’ wordt minstens voor een deel
aan de hoorders zelf overgelaten. De open preek biedt hen de ruimte, idealiter, om
met verschillende werkelijkheden te spelen.
Als ‘representatief’ de binding aan één waarheid is binnen een gesloten systeem, dan
lijkt de openheid van dit model het tegendeel daarvan. Maar is dat ook zo? Wat betekent ‘openheid’ in dit model? Bij nader inzien zijn daar toch wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Die bespreek ik in het tweede deel van dit hoofdstuk. Eerst bespreek ik de discussie in de literatuur, die zich toespitst op de tegenstelling openheid
– duidelijkheid (§ 5.4.1). Hierna ga ik in op de verschillende betekenissen, die door
de aanhangers van dit model aan ‘openheid’ worden gegeven. Openheid wordt allereerst opgevat als kwaliteit van een bijbeltekst (§ 5.4.2). Ten tweede wordt het gezien
als een kwaliteit van een bepaald soort preken: open preken tegenover gesloten preken. Deze openheid hangt nauw samen met de visie van Engemann en Altena op
taal. Ik bespreek de idee van ‘open taal’ of ‘openende taal’ aan de hand van de discussie over metaforen – vaak opgevat als open taal bij uitstek (§ 5.4.3). Tenslotte
verwijst ‘open’ naar de houding van de predikant en hoorders. ‘Open’ staat tegen-
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over ‘autoritair’ van de kant van de predikant en tegenover ‘gesloten’ ten aanzien
van de hoorders (§ 5.4.4).
5.4.1 Literatuur
In hetzelfde nummer van Evangelische Theologie waarin het artikel van Martin verschijnt, reageert Henning Schröer hierop.47 Hoewel hij de aanzet van Martin van
harte verwelkomt, heeft hij vragen over de duidelijkheid van de preek. De aanzet
van Martin, meent hij, moet ondersteund worden door een hermeneutiek, die het
mogelijk maakt te onderscheiden tussen vrijheid en willekeurigheid. In plaats van
meerduidigheid spreekt Schröer liever over pluraliteit. De Bijbel zelf is, meent hij,
geen open kunstwerk, maar voert tot een bepaalde existentie van de gemeente en tot
een duidelijke opdracht. De boodschap zelf is niet veelvormig, maar komt alleen in
vele vormen tot ons. De esthetiek moet zo richting krijgen vanuit de theologie.
Openheid wordt door hem verstaan in de zin van ‘zonder iets achter te houden’, ‘in
alle openheid’, én als open aanbod, door de hoorders aan te nemen of te verwerpen.
Deze tegenstelling tussen ‘openheid’ en ‘duidelijkheid’ blijft hierna het debat beheersen, waarbij met name steeds opnieuw de vraag wordt gesteld of de boodschap
wel voldoende uit de verf komt in dit model. Anders gezegd: her en der klinkt de
vraag of dit model wel representatief genoeg is.
Zo mist Bregman in dit model het tegenover en de vreemdheid van tekst en traditie.
Een preek is meer dan expressie of evocatie, zij heeft ook kerygmatische en didactische aspecten.48 Met andere woorden: wanneer de hoorder zelf zijn preek maakt,
wordt er dan nog wel iets tot hem gezegd? Dezelfde vraag stelt Van der Meulen:
raakt de inhoud van de preek niet teveel op de achtergrond?49
In een recensie van Wolken gaan voorbij toont Ron van der Spoel van de beweging
Passie voor preken zich zeer kritisch, ook weer omdat hij meent dat Altena te weinig
duidelijkheid biedt. Hij schrijft:
Bij het lezen van dit proefschrift bekroop me de vraag: wat heeft die wolk gedaan die
daar boven die gemeente hing op zondag? Dat grote verhalen en grote woorden niet
meer passen in deze tijd weten we allemaal. Dat de prediker niet vanuit een ivoren
toren waarheden over de gemeente kan strooien is inmiddels redelijk doorgedrongen
in de meeste studeerkamers. Maar dat openheid en vrijheid voor de hoorder zover gaat
dat je geen heldere, eenduidige boodschap over God meer mag verkondigen, dat gaat
mij te ver. Dat je preken relativeert is prima, maar dat je de verkondiging reduceert tot
een ronde tafelgesprek waar ieder z’n zegje mag doen, dat gaat me veel te ver. Altena
vindt dat het moed vraagt om zo open te zijn als hij voorstaat. Ik denk dat het moed
vraagt om zo helder te zijn als de boodschap van de Schrift is. Wil je mensen uitdagen, prikkelen, stimuleren hun eigen weg te ontdekken, moet je ze wel een duidelijk
spoor laten zien. Heeft juist de postmoderne hoorder, die leeft in een wereld van oneindige keuzemogelijkheden en eindeloze relativering niet een schreeuwende behoefte
aan duidelijkheid, aan een heldere boodschap, gebracht op een overtuigende
manier?!50
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Meinhard stelt daarentegen kritische vragen bij de tegenstelling tussen openheid en
duidelijkheid. In deze tegenstelling hebben, meent zij, beide polen een verschillende
waarde. Volgens haar is ‘duidelijkheid’ in de theologie steeds het product van het
handelen van God, terwijl ‘openheid’ het product is van menselijk handelen.51 Beide
begrippen sluiten elkaar daardoor uit: het is God die duidelijkheid verschaft waar de
mens in het duister rond tast en de mens moet zich niet willen verheffen tot de positie van God en zelf klaarheid willen geven. Meinhard zelf is juist op zoek naar een
vorm van homiletiek, die niet uitgaat van deze tegenstelling tussen God en mens,
waarbij God alle initiatief neemt.52
Meinhard vraagt zich af of deze tegenstelling tussen goddelijk en menselijk handelen wel volgehouden kan worden. Wie zal immers zeggen of de gegeven duidelijkheid bij God vandaan komt, of een menselijke oorsprong heeft? In het spoor van
Engemann constateert zij, dat een duidelijke preek veeleer het bekende bevestigt,
zozeer dat de toehoorder de preek zelf wel had kunnen houden.53 Openheid kan theologisch prima gezien worden als iets dat God mede bewerkt, terwijl duidelijkheid
een twijfelachtige menselijke activiteit kan zijn.
Verder verzet Meinhard zich tegen het hiërarchische onderscheid, dat het gevolg is
van de oppositie tussen duidelijkheid en openheid. Het zijn doorgaans mannen, die
namens God duidelijkheid verschaffen, maar daarbij hun eigen vooroordelen vergeten, met als gevolg dat vrouwen een lagere positie toebedeeld krijgen.54
Tot zover prijst Meinhard Engemann, om zijn aan de semiotiek ontleende inzicht,
dat de taal niet neutraal is, maar een bepaalde codering bewerkt, die rollen vastlegt
en daar een bepaalde waarde aan geeft. Ze heeft echter ook kritiek. Haar vanuit de
feministische theologie ingegeven verwijt in de richting van Martin is, dat vrouwen
dikwijls het object zijn van de kunstwerken van mannen. Reële vrouwen blijven zo
buiten beeld, zij worden veeleer symbolisch gepresenteerd.55 De esthetische theorie
dient van hieruit onder kritiek gesteld te worden. Het ‘open kunstwerk’ is met andere
woorden waarschijnlijk minder open, dan Martin graag wil. De terechte vraag die zij
stelt, is of het mogelijk is dat in een preek als ‘open kunstwerk’ werkelijk een beeld
kan worden opgeroepen waarin de hoorders zich kunnen herkennen.
Ten aanzien van Engemann vraagt Meinhard zich af of hij de tegenstelling tussen
(goddelijke) openbaring en (menselijke) duiding voldoende uitwerkt. Engemann legt
alle nadruk op de tekst als producent van ‘openbaring’, terwijl de hoorders hiervan
de ontvangers zijn. Zij worden uitgenodigd mee te denken in dit spoor, maar produceren zelf geen openbaring.56 Maar waarom eigenlijk niet? Is het Woord dan niet
ingegaan in het leven van mensen?
5.4.2. Open (bijbel)tekst
In de visie van Engemann en Altena is taal per definitie meerduidig (bij Martin is dit
minder duidelijk). Bijbelteksten staan open voor interpretatie, en hebben dit zelfs
nodig. De critici van dit model gaan er juist vanuit dat de Bijbel zelf duidelijk is en
daarom mag een preek ook duidelijkheid verschaffen.
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Had Engemann nu geschreven, dat bijbelteksten verkondiging nodig hebben (of prediking), dan was er waarschijnlijk geen discussie geweest. De term ‘interpretatie’
heeft bij critici blijkbaar de connotatie ‘subjectief’. Interpretatie legt teveel gewicht
bij de lezer. De critici van dit model geloven blijkbaar dat er een manier van lezen
mogelijk is, die alleen maar de tekst herhaalt en onbevooroordeeld is. Ze kunnen
echter nauwelijks bedoelen dat de bijbeltekst werkelijk duidelijk is – dat zou immers
de preek overbodig maken. Dan kon worden volstaan met schriftlezing. Evenmin
kunnen ze werkelijk bedoelen, dat de tekst éénduidig is. Dan zou exegese immers
beter aan de vakexegeten overgelaten kunnen worden, in plaats van dat elke predikant dit nog eens over doet. In de gangbare preekpraktijk waarin iedere predikant
zelf de tekst exegetiseert en zijn eigen preek maakt, lijkt voorondersteld dat een bijbeltekst géén eenduidige, voor iedereen duidelijke boodschap te vertellen heeft,
maar dat deze steeds ontstaat in de interactie.
Het werkelijke punt van discussie is, vermoed ik, of de Bijbel wel recht wordt gedaan in dit model. Het splijtpunt van deze discussie is de vraag of de Bijbel gerepresenteerd kan worden: vanuit een representationalistische visie doet dit model de Bijbel te kort.
Meinhard stelt hier terecht vragen bij: de tegenstelling tussen duidelijkheid en openheid is niet neutraal. Vanuit een representationalistische visie kan ‘openheid’ alleen
maar leiden tot de inbreng van menselijke feilbaarheid en verwarring. Hieruit
spreekt een groot wantrouwen ten aanzien van de hoorders en een te groot vertrouwen in de predikant, die blijkbaar wel in staat wordt geacht de bijbeltekst goed te
beluisteren.
Even goed is het een terechte vraag of de bijbeltekst in dit model wel voldoende tot
haar recht komt. Op dat punt kent dit model een vreemde spanning, doordat zij zoveel gewicht toekent aan de preek, dat de bijbeltekst er wat bekaaid van af dreigt te
komen. Dit gaat in tegen de bedoeling die Umberto Eco had met zijn opvatting van
een tekst als ‘open kunstwerk’. Het ging hem in de eerste plaats om interpretatie van
teksten en niet om de productie van teksten.
Ik verhelder eerst zijn positie in deze paragraaf, daarna keer ik terug naar de positie
die de Engemann en Altena innemen.
Naar aanleiding van de discussie die ontstond over het boek van Eco waarin hij zijn
opvatting over teksten als ‘open kunstwerken’ uiteenzet, schrijft Eco, dat het hem
verbaasd heeft dat er zoveel aandacht naar het recht van de uitlegger is gegaan en
veel minder naar het recht van de tekst:
In dat boek bepleitte ik de actieve rol van de uitlegger bij het lezen van teksten met
een esthetische waarde. Toen die bladzijden waren geschreven, richtten mijn lezers
hun aandacht
voornamelijk op de open kant van de hele zaak, en zij onderschatten het feit dat het
lezen met open vragen dat ik voorstond, een activiteit was die werd uitgelokt door
(en mikte op de interpretatie van) een werk. Met andere woorden, ik onderzocht de
dialectiek tussen de rechten van teksten en de rechten van hun uitleggers. Ik heb de
indruk dat de rechten van de uitleggers in de loop van de laatste tientallen jaren te
veel nadruk hebben gekregen.57
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Eco zoekt naar een zeker evenwicht tussen het recht van de uitlegger en het recht
van de tekst. Wie een tekst interpreteert ‘doet’ ook iets met die tekst. Hij of zij heeft
daar een actieve rol in. De tekst heeft echter ook het recht om gehoord te worden.
Aan de ene kant zet Eco zich af tegen diegenen, die geloven dat een kunstwerk betekenis in zichzelf heeft, een min of meer objectieve betekenis, die met enige moeite
achterhaald kan worden, zonder dat de interpreet daar zelf iets aan toevoegt.58 Aan
de andere kant verzet Eco zich met zijn opmerking dat de uitleggers teveel rechten
hebben gekregen tegen Derrida en het ‘deconstructivisme’, een Amerikaanse school
van literatuurwetenschap die min of meer op het werk van Derrida is geënt. Zij kennen, meent Eco, te weinig rechten toe aan de tekst. Hun wijze van uitleggen is te
willekeurig in de ogen van Eco, als een picknick waarvoor de auteur de woorden en
de lezers de betekenis meebrengen.59
Dat een tekst als een ‘open kunstwerk’ gekwalificeerd kan worden, wil niet zeggen,
dat iedere interpretatie valide is.
Nu zal Derrida dit niet tegenspreken. Enerzijds is ook voor hem niet elke interpretatie valide, al doen de interpretaties die hij geeft soms inderdaad nogal gezocht aan.60
Anderzijds plaatst hij juist ook vraagtekens bij de vermeende openheid van de tekst
en van de lezer. Via allerlei tekstuele strategieën dwingt een tekst de lezer ook in een
bepaalde richting, terwijl de lezer van zijn kant leest vanuit vooroordelen. Het gevolg is dat de tekst een zeker geweld uitoefent op de lezer, en dat de lezer geweld
uitoefent op de tekst. Beide trachten de ander aan te passen aan hun beeld. Derrida
begint zo precies aan de andere kant: waar het Eco te doen is om de rechten van
tekst en lezer, start Derrida bij het mogelijke onrecht dat tekst en lezer elkaar aandoen. Derrida zegt daarmee geenszins dat elke interpretatie geoorloofd is, maar juist
dat elke interpretatie ernaast kan zitten.61 Daarom keert hij ook telkens terug naar de
tekst: in een voortdurende wisselwerking opent de tekst de lezer en opent de lezer de
tekst. In die zin is het contrast met Eco niet zo groot: beide bepleiten het recht van
de lezer én het recht van de tekst.
Derrida is hierin alleen wat argwanender, wat kritischer ten aanzien van ‘misbruik’.
De wat meer welwillende houding van Eco is voor lezing van bijbelteksten waarschijnlijk wat geschikter: de gedachte dat lezers een positieve bijdrage kunnen leveren aan de interpretatie van teksten schept een heel andere sfeer in de omgang met
bijbelteksten, dan wanneer hun interpretaties kritisch benaderd worden.
Zowel Eco als Derrida gaat het er dus om dat er een ‘wisselwerking’ op gang komt
tussen tekst en lezer. Precies hier zit mijn vraag bij het model van de preek als open
kunstwerk: komen bijbeltekst en lezers – hoorders in dit geval – wel tot hun recht in
hun onderlinge relatie?
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Het lijkt er op, dat de predikant hier toch weer tussen komt te staan als beschermer
van de tekst. Het bevreemdt nogal dat de gedachten van Eco in dit preekmodel
voornamelijk zijn toegepast op de preek, en minder op de bijbeltekst. Eco stelt een
wijze van tekstbenadering voor. Het model van de preek als open kunstwerk verwerkt dit in een manier om teksten te produceren.
Waarom deze verdubbeling van een tweede kunstwerk in de vorm van een preek,
naast de bijbeltekst als eerste kunstwerk? De predikant lijkt daarmee tussen tekst en
hoorders te gaan staan, alsof hij hun interpretaties niet vertrouwt. Het onderscheid
dat Engemann maakt tussen tactische en feitelijke openheid in een preek dreigt zo
een trucje te worden, een mechanisme waardoor de hoorders in de goede richting
gestuurd worden.
Door deze openheid over te hevelen van bijbeltekst naar preek, lijken Altena en Engemann het eigen, andere – en dan toch enigszins afgesloten – karakter van de Bijbel te willen handhaven om haar zo te kunnen gebruiken als kritische instantie tegenover menselijke verhalen. De bijbeltekst lijkt niet zozeer als open tekst te gelden,
maar wordt gebruikt als openende tekst. Altena bijvoorbeeld schrijft:
Het behoort tot het (literaire) karakter van de Bijbel om een ander perspectief op de
werkelijkheid te bieden, om gangbare codes en opvattingen te doorbreken, om vragen te stellen bij vanzelfsprekendheden. Veel bijbelse verhalen horen thuis in een
traditie van de onderbreking. Juist in (kleine) tegenverhalen, bij profetische dwarsliggers en in de ontregelende gelijkenissen van Jezus, ontplooit de Bijbel zijn kritische kracht.62

Wat Altena hier het eigen karakter van de Bijbel noemt, kan ook gezien worden als
een leeswijze. Deze leeswijze plaatst de Bijbel dan toch weer in een hiërarchische
verhouding tot de hoorders: de Bijbel onderbreekt, de hoorders moeten onderbroken
worden. Dat ook bijbelteksten coderingen en vanzelfsprekendheden kennen, die
wellicht ‘onderbroken’ moeten worden, ziet Altena over het hoofd.
Ook Engemann veronderstelt een dergelijke ‘eigenheid’ van de bijbeltekst, die dan
toch gerepresenteerd kan worden. Als voorwaarden voor een ‘bijbelse preek’63
noemt hij ten eerste ‘situatiebetrokkenheid’. De preek dient uit te gaan van de situatie waarin de oorspronkelijke getuige staat. Dit getuigenis moet geduid worden vanuit die context om vervolgens vertaald te worden. De overleveringsgeschiedenis van
een tekst dient vervolgens als correctief en als verzekering (Vergewisserung) van de
interpretatie van de predikant. Hij of zij moet de literaire vorm van de tekst respecteren én de ‘ruimte’ ter sprake brengen die door de tekst verzwegen wordt, maar voor
de lezer is ‘ingeruimd’.
Engemann denkt hiermee eerder vanuit een ‘modern’ kader dan vanuit een bijbeltekst als ‘open kunstwerk’. De betekenis van een tekst lijkt hier wel degelijk te achterhalen. Het ‘opene’ van dit model zit veelmeer in de wijze van preken, de manier
waarop bijbelteksten gerepresenteerd worden, dan in de bijbeltekst zelf, die toch een
‘waarheid’ lijkt te willen (re)presenteren aan de lezer.
Wanneer je, zoals Engemann en Altena, de hoorders meer bij de bijbeltekst wilt betrekken, dan lijkt het mij veel logischer de bijbeltekst als open kunstwerk te benaderen door open vragen te stellen aan de tekst en aan de hoorders om zo het gesprek
met de tekst op gang te brengen. Door de preek op te vatten als open kunstwerk,
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dreigt de predikant toch weer tussen de tekst en de hoorders in te komen staan,
waardoor zijn interpretatie maatgevend wordt.
5.4.3 Open preken en open taal
Dit model doet een beroep op open taal, op het gebruik van taalvormen in preken
waar de hoorders in kunnen komen, zodat zij zelf de preek af kunnen maken. Altena
heeft hier ook nog een andere reden voor: wij kunnen God niet representeren. God
laat zich niet in woorden vangen. Daarom stelt hij het gebruik van metaforische en
symbolische taal voor, als taal van de verbeelding. ‘Er is een radicale alteriteit die
juist in de ontmoeting met de beelden ervaarbaar wordt en mensen aan ze voorbij
wijst op weg naar hun eigen verbeeldingen van het onrepresenteerbare.’64
Het is met name hierop dat ik mij richt in deze paragraaf: op metaforen als bij uitstek ‘open taal’, als taalvorm die niet vastlegt, maar juist de verbeelding op gang
brengt. De vraag die ik hierbij wil stellen, is: hoe open zijn metaforen eigenlijk?
Geven metaforen God en mensen inderdaad de ruimte?
Ik bespreek dit aan de hand van de filosofische discussie rond metaforiek, met name
de discussie tussen Ricoeur en Derrida hierover, voorafgegaan door een kort overzicht van de ontwikkelingen waar zij op reageren.65
De opvatting van Altena sluit aan bij een tendens in het debat rond metaforiek,
waardoor de metafoor de ‘figuur der figuren’ geworden is, die alle andere figuren,
zoals de metonymia, aan zich onderwerpt. De literatuurwetenschapper Culler vermoedt, dat dit is vanwege de vermeende ‘originele’ en ‘expressieve’ kracht van metaforen om nieuwe verbanden te leggen en te ontdekken.66 Deze mogelijkheid tot
verrassing heeft ook in de theologie de nodige aandacht getrokken. Dit begint met de
interpretatie van gelijkenissen door Dodd67 en breidt zich vervolgens uit.68 Metaforen zouden de mogelijkheid bieden de verbeelding op gang te brengen, maar zonder
dat ze God in beelden vastleggen.
Van oorsprong heeft de metafoor echter een veel beperktere reikwijdte en is zij niet
meer dan een stijlfiguur: een versiering, een wijze om iets mooier te zeggen. Aristoteles, van wie de oudste beschrijving van de metafoor afkomstig is, die lange tijd
grote invloed heeft gehad, definieert:
Een metafoor is het gebruik van een woord dat eigenlijk op iets anders van toepassing is, en dat van de soort op de vorm wordt overgedragen, of van de vorm op de
soort, of van de ene vorm op de andere, of dat op analogie gebaseerd is.69
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Deze metafoordefinitie berust op de gedachte van substitutie: een ‘eigenlijke’ term
wordt vervangen door een oneigenlijke, die eventueel weer terug vertaald kan worden. Aristoteles tekent hierbij aan, dat het mogelijk is, dat er geen ‘eigenlijk’ woord
voor handen is.70 In dat geval is metaforisch taalgebruik een manier om woorden te
geven aan iets, waar ‘eigenlijk’ geen woorden voor zijn. Het gebruik van het woord
‘eigenlijk’ geeft aan, dat Aristoteles er van uit gaat, dat een woord normaal gesproken bij een zaak hoort. Woorden horen ergens thuis, wanneer ze metaforisch gebruikt worden, raken ze ontheemd. Ze kunnen echter ook weer thuisgebracht worden, door de metafoor te substitueren voor de ‘eigenlijke’ term.
In het recente debat over metaforen wordt deze substitutiegedachte betwijfeld. Daar
wordt de metafoor vaak gezien als een manier van spreken, die niet op een ‘eigenlijke’ spreekwijze teruggebracht kan worden.71 De substitutiegedachte wordt verlaten
voor de opvatting, dat de metafoor iets op eigen wijze zegt, dat alleen zo gezegd kan
worden. Een metafoor heeft een bepaalde ‘veelzeggendheid’ die niet onmiddellijk op
begrip gebracht kan worden. Zij doet dat, stelt Ricoeur, doordat ze de logica van de
taal ondermijnt.72 Een metafoor is, mits goed gekozen, verrassend, juist omdat de
metafoor daar waar zij opduikt, niet thuis hoort. De verrassing die de metafoor teweeg brengt, zorgt ervoor dat niet alleen iets ‘anders’ oplicht, maar dat ook het als
bekend veronderstelde anders gezien wordt.
Ricoeur gaat er verder vanuit dat metaforiek een deconstructieve tussenfasen biedt
tussen beschrijving en herbeschrijving.73 Het ontstaan van nieuwe metaforen geeft
ons een andere kijk op de werkelijkheid. Het gebruik van allerlei technische metaforen voor de mens - een radertje in de machine, het hart als pomp – maakt dat we de
mens als eventueel repareerbare, zo niet vervangbare machine gaan zien.
Ricoeur ontkent zoals gezegd dat een metafoor gesubstitueerd kan worden. Maar hij
gaat nog een stap verder. Het gehele onderscheid tussen eigenlijk en oneigenlijk
moet worden opgegeven. Wanneer metaforen een nieuwe kijk op de werkelijkheid
bieden, dan is het, stelt hij, logisch te veronderstellen dat de orde van de taal op dezelfde manier ontstaat als zij verandert.74 De gangbare gedachte is, dat er eerst eigenlijke taal is, waarvan de metafoor oneigenlijk afwijkt. Maar wellicht is de metaforiek oorspronkelijker, waardoor het onderscheid tussen eigenlijk en oneigenlijk
moeilijk te handhaven is.
Aristoteles gaat uit van het naamwoord, van het oorspronkelijk bij elkaar horen van
zaak en woord. Wanneer een woord losgemaakt wordt van de zaak waar dat woord
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eigenlijk bij hoort, is er sprake van een metafoor. Ricoeur verlegt de blik naar het
ruimere veld van het discours, dat verwijst naar zaken, zonder dat woord en zaak
oorspronkelijk bij elkaar horen. De dingen hebben geen naam, maar krijgen een
naam. Of deze naam de juiste naam is, is dan niet langer terug te voeren op een oorsprong, maar berust op conventie. Een metafoor is dan een afwijking van de conventie. Binnen een bepaald discours is een metafoor die wending die vreemd is voor dat
discours, omdat zij afkomstig is uit een ander discours, en die daardoor de hoorder
verrast.
Derrida sluit tot op zekere hoogte aan bij Ricoeur, maar gaat nog een stap verder. In
zijn essay La mythologie blanche75 stelt ook hij dat er geen onderscheid tussen eigenlijke en oneigenlijke taal gemaakt kan worden. Maar waar Ricoeur via een proces van lexicalisering nog ruimte ziet om toch van een metafoor te blijven spreken,
bestrijdt Derrida een dergelijk strikt onderscheid tussen metaforische en niet-metaforische taal. Daarbij richt hij zich vooral op de ‘dode metafoor’: die metaforen waar
we zo aan gewend zijn, dat we ze niet meer als metafoor zien (we associëren begrijpen bijvoorbeeld niet langer met ‘grijpen’). Naar de mening van Derrida spoken
deze dode metaforen nog steeds rond in de filosofie, maar ongrijpbaar.76 Ze ‘spoken’
rond, dat wil zeggen: we merken ze doorgaans niet op. Allerlei hiërarchische opposities hebben zich afgezet in de taal als ‘wijzen van spreken’, die onze zienswijze
veelal onbewust bepalen en ons meevoeren in een bepaald wereldbeeld.77 Spookachtig zijn deze metaforen voorts ook, omdat ze de neiging hebben steeds ijler, steeds
idealer te worden en aangezien de gehele taal metaforisch bezet is, verliest de taal
zelf ook steeds meer haar band met het zintuiglijke. De taal richt zich steeds meer
naar het abstracte, het ideële, als een bloem naar de zon78. Door de slijtage, zo leest
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Derrida, ‘La mythologie blanche. La métaphore dans le texte philosophique.’ In: J. Derrida, Marges
de la philosophie, 247-324. (Ned. vert.: J. Derrida, ‘Witte mythologie’. In J.Derrida, Marges van de
filosofie ; ingeleid en vertaald door Ger Groot. Kampen \ Kapellen: Kok Agora/Pelckmans 19952,
87-164.
Ricoeur reageert op Witte mythologie van Derrida in het laatste hoofdstuk van La métaphore vive,
een passage waarvan hij achteraf zegt dat hij er niet zo gelukkig mee is (Zie E. Berns, ‘De terugtrekking,’ In: S. IJsseling (red), Jacques Derrida, een inleiding in zijn denken. Baarn: Ambo, 1996, 189.)
Derrida reageert vervolgens weer op Ricoeur in ‘Le retrait de la métaphore.’ In: J. Derrida, Psyché.
Inventions de l’autre, 63-94. (Eng. Vert.: ‘The retrait of metaphor.’ In: J.Wolfreys, (ed.) The Derrida
reader. Writing performances. Edinburgh: Edinburgh University Press 1998, 102-129.)
In ‘Le retrait de la métaphore’ speelt Derrida uitgebreid met de ‘eigenlijke’ betekenis van het woord
‘metafoor’. In het moderne Grieks duidt metaphora een transportmiddel aan: ‘Metaphora circuleert
in de stad, zij vervoert ons als haar bewoners, langs allerlei trajecten, met kruispunten, stoplichten,
straten met éénrichtingsverkeer, afslagen of kruisingen, beperkingen en snelheidsvoorschriften. Voor
dit voertuig zijn wij op een bepaalde manier - metaforisch natuurlijk en gezien de wijze waarop we
haar bewonen - het ‘vehicle’ en de ‘tenor’: passagiers, omvat en verplaatst door de
metafoor.’ (‘Metaphora circule dans la cité, elle nous y véhicule comme ses habitants, selon toute
sorte de trajets, avec carrefours, feux rouges, sens interdits, intersections ou croisements, limitations
et prescriptions de vitesse. De ce véhicule nous sommes d’une certaine façon - métaphorique, bien
sûr, et sur le mode de l’habitation - le contenu et la teneur: passagers, compris et déplacés par métaphore.’) ‘Le retrait de la métaphore’, 63. (Vert.: Derrida, The retrait of metaphor, 103.) ‘Tenor’ en
‘vehicle’ zijn termen die I.A. Richards gebruikt om een onderscheid te maken tussen de dragende
gedachte van de metafoor en de verwoording van die gedachte. (Zie K. Biezeveld, Spreken over God
als vader, hoe kan het ander? Baarn: Ten Have 1996, 172.)
Derrida speelt in Witte Mythologie met het beeld van de ‘bloem’. De metafoor als ‘stijlbloempje’, het
‘veld van betekenissen’ en uiteindelijk de ‘heliotroop’. Dit laatste is een paarsachtige bloem, het
daarvan afgeleide woord ‘heliotropisme’ duidt op het groeien van planten in de richting van het zonlicht. Een heliotroop is daarnaast ook een lichtseingever. En het erin vervatte woord ‘troop’ is een
verzamelnaam voor metaforische stijlfiguren (een aanduiding voor het gehele boeket daarvan).
(Derrida, ‘La mythologie blanche’, 292-307. Vert.:132-148).
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Derrida in Hegel, verliest de metafoor haar zintuiglijke betekenis en wordt zij tot een
geestelijke betekenis opgeheven, die voortaan haar ‘eigenlijke’ betekenis is.79 Daar
zou het de filosofie om te doen zijn: de aanschouwing van het ware licht of het aan
het licht brengen van de waarheid, als ‘eigen’ waarheid.80 De taal, stelt Derrida in
aansluiting bij Nietzsche, is als een munt die in het proces van handel – traditie –
zowel betekenis genereert, als betekenis verliest door slijtage en inflatie.81
De metaforische oorsprong van de taal blijft volgens Derrida dus doorwerken. Bepaalde metaforen zijn dusdanig verankerd geraakt, dat ze beeldbepalend geworden
zijn. Dat wil echter niet zeggen, dat hun betekenis nu geheel vastligt, ook in die zin
blijven ze spoken. Vooral in theologisch spraakgebruik is dat goed te zien: termen
als ‘zonde’, ‘bevrijding’ en ook ‘God’ leiden een spookachtig bestaan: sommige
betekenissen ervan verslijten, terwijl ze intussen nieuwe betekenissen genereren. Zo
bezien kan er ook nauwelijks een onderscheid gemaakt worden tussen metaforen en
symbolen: beide termen verwijzen naar het vermogen van taal om connotaties op te
roepen.
Daarnaast verdenkt Derrida ‘nieuwe’ metaforen ervan, dat ze toch schatplichtig blijven aan het discours waar ze uit komen. In die zin zijn ze nooit helemaal nieuw en
ook nooit helemaal anders. Het lijkt mij bijvoorbeeld zeer lastig om theologische
lichtmetaforen los te maken en te definiëren in onderscheid van filosofische lichtmetaforen; om een onderscheid te maken tussen de Verlichting en de verlichting door
de Heilige Geest.
Het punt dat Derrida maakt, is dat metaforen geen losse figuren in de taal zijn, maar
dat metaforiek een effect van taal is. Binnen de taal vinden twee tegengestelde bewegingen plaats van enerzijds slijtage en anderzijds betekenisvermeerdering. Derrida werpt daarmee een ander licht op de meer gebruikelijke tegenstelling tussen letterlijk en figuurlijk. Slijtage kan vergeleken worden met de letterlijke lezing: taal
wordt teruggebracht tot een eenduidige betekenis, die het stempel ‘waar’ krijgt opgedrukt. ‘Waarlijk opgestaan’ bijvoorbeeld wordt dan in de eerste plaats letterlijk
opgevat. Betekenisvermeerdering is vergelijkbaar met de figuurlijke betekenis: als
metafoor krijgt ‘opstanding’ dan een nieuwe betekenis, die voortaan als de ware
betekenis kan gaan gelden. Dit proces overigens is ook te zien in bovenstaande
preek van Altena, waar de metaforische betekenis van ‘doof’ in de plaats komt van
de letterlijke. De metaforische betekenis wordt daarmee echter de letterlijke: de oude
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id. 268 (vert.: 108).
Vandaar de titel ‘Witte mythologie’: ‘De metafysica: een witte mythologie die de cultuur van het
Westen samenbalt en weerspiegelt; de blanke beschouwt zijn eigen, Indo-europese mythologie, zijn
logos, dat wil zeggen de muthos van zijn taaleigen, als de universele vorm van wat hij nog steeds de
Rede wenst te noemen. (…) Een witte mythologie – de metafysica heeft in zichzelf het fabeltoneel
uitgewist dat haar heeft voortgebracht en dat desondanks actief blijft, dat blijft woelen, geschreven in
witte inkt als een onzichtbaar, toegedekt patroon in de palimpsest.’ (‘La métaphysique - mythologie
blanche qui rassemble et réfléchit la culture de l’Occident: l’homme blanc prend sa propre mythologie, l’indo~européenne, son logos, c’est-à-dire le mythos de son idiome, pour la forme universelle de
ce qu’il doit vouloir encore appeler la Raison. (...) Mythologie blanche - la métaphysique a effacé en
elle-même la scène fabuleuse qui l’a produite et qui reste néanmoins active, remuante, inscrite à
l’encre blanche, dessin invisible et recouvert dans le palimpseste.’ (id. 254; vert.: 105 \ 106.)
‘…het wisselverkeer waarin het inleggeld niet verloren gaat, maar daartegenover in zijn oorspronkelijke rijkdom vruchtbaar wordt gemaakt en de bron wordt van steeds grotere revenuen in de vorm van
renten, van stijgende winst, van linguïstische meerwaarde – waarbij deze beide lotgevallen van betekenis onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven.’ (‘l’échange qui, loin de perdre la mise, en ferait
fructifier la richesse primitive, en accroîtrait le retour sous forme de revenus, de surcroît d’intérêt, de
plusvalue linguistique, ces deux histoires du sens restant indissociables. (‘La mythologie blanche’,
250; vert.: ‘Witte mythologie’, 101.)
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letterlijke betekenis wordt gesubstitueerd voor een nieuwe, die nu als ‘eigenlijk’ gaat
gelden.
Derrida echter probeert deze twee effecten niet tegen elkaar uit te spelen. Slijtage en
productie van betekenis zijn twee kanten van dezelfde munt: oude betekenissen vergaan, nieuwe ontstaan in een voortdurend proces waarin iets van die oude betekenis
vaak nog bewaard blijft. Wanneer termen vast worden gelegd op één betekenis, leidt
dat bovendien tot het risico dat ze uit de circulatie worden genomen. Ze raken in
onbruik of worden tamelijk nietszeggend. Wat de theologie doet, en naar mijn mening ook moet doen, is haar eigen metaforen telkens opnieuw in circulatie brengen.
Weliswaar doet zij dat doorgaans door een beroep te doen op een ‘oorspronkelijke
betekenis’, maar feitelijk brengt zij daarmee termen opnieuw in omloop. Zo bracht
Luther bijvoorbeeld de ‘rechtvaardiging van de zondaar’ opnieuw in omloop in een
voor die tijd nieuwe betekenis, die niet los stond van de betekenis die Augustinus
daaraan gaf, maar wel een nieuwe waarde vertegenwoordigde.
Preken nu zouden bij moeten dragen aan dit proces van ‘uitwisseling’ in plaats van
op zoek te gaan naar de ware betekenis, hetzij de letterlijke, hetzij de figuurlijke. De
betekenisrijkdom van theologische termen maakt het, meen ik, mogelijk dat zij een
verbinding aangaan met de andere ‘spelen’ waar mensen deel van uit maken.
Samenvattend: de gedachte van Altena dat verbeelding een ‘alteriteit’ ervaarbaar
maakt, is wat kort door de bocht. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen meer
open en meer gesloten preken. In open preken wordt gespeeld met beelden en verbeelding, in gesloten preken wordt geprobeerd de betekenis van beelden vast te stellen.
Het voert echter te ver om te stellen dat de verbeelding een alteriteit ervaarbaar
maakt. Mensen denken en interpreteren vanuit het bekende. Het ‘andere’ of verrassende kan wel iets nieuws te denken geven, maar moet ook een plaats krijgen in het
bestaande denkkader. Gelovig opvattingen veranderen langzaam, oude beelden en
voorstellingen zijn hardnekkig. Het is verder ook niet gezegd, dat de verbeelding
vanzelf bij God uit komt. Nieuwe beelden en opvattingen zijn niet persé beter dan
oude, ze zijn vooral anders. Het helpt daarbij ook niet om door middel van metaforen de waarheid op een hoger niveau te tillen. Wonderen kunnen wel in geestelijke
zin verstaan worden, maar wanneer dat de eigenlijke betekenis wordt, is dat een verarming voor het concrete bestaan en het verrassende effect van beelden verliest
daardoor aan kracht. Op een hoger niveau verwijzen zo alle beelden uiteindelijk naar
hetzelfde. Wanneer bijvoorbeeld alle gelijkenissen opgevat worden als gelijkenissen
van het koninkrijk, krijgen ze ook alle een vergelijkbare betekenis: dat het er in het
koninkrijk anders aan toe gaat. Het concrete bestaan, waarin Jezus’ gelijkenissen
doorgaans hun uitgangspunt nemen, verdwijnt dan uit beeld.
Tenslotte: wanneer het onderscheid tussen eigenlijk en oneigenlijk wegvalt, kan de
bijbeltekst niet als anker voor de waarheid van beelden gebruikt worden. Je kunt de
betekenis van bijbelse beelden niet vaststellen om deze vervolgens in een ‘open
preek’ opnieuw te verbeelden. Ook dat is een reden om niet over een preek als open
kunstwerk te spreken, maar over de bijbeltekst als open kunstwerk waarin beelden
aangereikt worden, waarmee in de preek verder wordt gespeeld.
5.4.4 Een open houding
Naast een inhoudelijk aspect kent taal ook een performatief aspect. Een preek die
openheid verkondigt zou zelf deze openheid ook uit moeten stralen, zoals een preek
die geloof verkondigt zelf ook geloof moet schenken en erop moet vertrouwen dat
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de hoorders de intentie hebben te willen geloven. In bovenstaande preek van Altena
lijkt eerder van het omgekeerde sprake: de predikant lijkt uit te gaan van de vooronderstelling dat de hoorders gesloten zijn. Dat is alsof de ambtenaar van de burgerlijke stand twee onwilligen in de echt moet verbinden.
Altena staat hier overigens niet alleen in. ‘Openheid’ lijkt soms haast een soort toverwoord te worden: als de mens maar open is, dan... In tal van preken is dit terug te
vinden. Stark neemt een aantal Pinksterpreken op in haar boek, en in vrijwel al deze
preken krijgen beslotenheid en geslotenheid een negatieve lading: een gesloten hart,
een besloten gemeente, in zichzelf opgesloten leven. Het werk van de Geest bestaat
erin dit alles te openen en ook worden de hoorders zelf opgeroepen ‘open’ te zijn,
open voor God en voor de ander. Vaak wordt dit verbonden met het verstaan van
God en van elkaar, met het overwinnen van de Babylonische spraakverwarring.82
‘Gij zult open zijn’ is echter een performatieve tegenspraak, omdat het als gebod zelf
niet open is. Om werkelijk open te zijn, zou de predikant een open houding moeten
hebben en op de openheid van de hoorders moeten vertrouwen.
Ik vermoed echter, dat een bepaalde theologische visie dat in dit model in de weg
staat, namelijk een representatieve visie op het preekproces: de boodschap daalt van
boven naar beneden af. De predikant representeert het goede nieuws voor de gemeente, die dit telkens opnieuw moet ontvangen. Dit goede nieuws is bovendien
kritisch. Dat staat een positieve benadering in de weg.
Verder is het voor mij de vraag of ‘openheid’ in dit model werkelijk een waarde vertegenwoordigt, of dat het slechts een tussenfase tussen twee gesloten systemen is.
Bij Engemann is openheid uiteindelijk geen kwaliteit. De manier waarop Engemann
over de persoonlijke competentie van de predikant spreekt, doet een mensbeeld
vermoeden, dat gericht is op het worden van een afgerond zelf. De predikant moet
weten wat hij zegt en hij moet weten wie hij zelf is. Hij moet zijn angsten en zijn
hoop kennen en de boodschap verwerkt hebben tot zijn boodschap voor hij de kansel
opgaat.
Hij schrijft over deze competentie:
Diese Kompetenz – bzw. das Fehlen einer solchen – wird sich zunächst im Predigtmanuskript als Resultat der Auseinandersetzung des Predigers mit dem Text niederschlagen. Der Prediger lässt dem Bibeltext eine Botschaft folgen, die zunächst seine
Botschaft ist, bevor sie an die Gemeinde ergeht. Seine Persönlichkeitsprofil, seine
Grundeinstellungen zur “Welt”, sein Gottesbild, sein Glaubensverständnis, seine
Ängste und Hoffnungen usw. werden sich niederschlagen in den Themen, die er
verhandelt, in den Appellen, zu denen er sich entschließt, in den Bekenntnisse, die er
wagt.83

In een voetnoot voegt hij hieraan toe, dat het belangrijk is dat inhoud en intentie van
de preek vaststaan voor de predikant de kansel opgaat. De predikant hoeft voor Engemann weliswaar niet de gehele inhoud van de christelijke openbaring te representeren, maar wel moet hij tot uitdrukking brengen hoe hij zelf door de boodschap
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Stark, Proeven van de preek, 284-442.
Engemann, Homiletik, 169.
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beroerd en veranderd is en welke consequenties hij daaruit trekt voor zijn leven.84
Engemann lijkt te verwachten dat de predikant een ‘modern subject’ is: een subject
dat ‘heel’ is en afgerond, dat zichzelf doorgrondt en in de hand heeft.
Ger Groot gebruikt voor deze moderne visie op de mens het beeld van de mens als
‘biljartbal’, keurig rond en apart van elkaar en met de juiste stoot weet je ze in de
goede richting te krijgen. De rede als gesloten en volledige opvatting dient om de
rekening kloppend te krijgen. Groot schrijft:
Alleen de rede maakt een sluitende rede op, maar tegenover het geweld en het noodlot waardoor het bestaan wordt getekend, is die rekening nooit sluitend. (...)
Daaraan herinneren was de functie van de religie totdat deze – in de visie van Bataille – moest plaatsmaken voor een christendom dat een optimistische levensvisie
predikte. Daarin werd het sacrale hervormd tot een God van liefde en het heilige tot
een koesterende voorzienigheid waarmee het ordelijk en redelijk levensproject niet
fataal in botsing kwam, maar waarvan het integendeel de belofte van uiteindelijke
harmonie en heil ontving. Die overtuiging heeft een moderne wereld voortgebracht
die meent dat zelfs het geluk maakbaar is en de wereld als een ingenieursnetwerk
kan worden bestuurd.
En dus werd alles wat daarin niet paste verzwegen en weggestopt. Om te beginnen
de dood, die (…) werd verbannen uit het leven, net als het verdriet en de realiteit
van het verlies. Verdriet werd iets dat ‘verwerkt’ moest worden, omdat het voortwoekeren ervan ongezond zou zijn. En het verlies zou altijd slechts voorlopig zijn,
omdat er, in een cultuur waarin alles inwisselbaar werd, voor alles wat verloren ging
steeds een vervanging klaar zou staan.85

Ik citeer Ger Groot hier wat uitgebreider, omdat hij met behulp van Bataille een wezenlijk andere mensvisie in beeld brengt en daarmee ook een andere kijk op openheid. Scherp van elkaar afgegrensd: in de moderne visie is openheid een tussenfase.
De mens dient open en onbevooroordeeld te zijn om een nieuw inzicht in zich op te
nemen en te verwerken. Ook openheid in andere zin, als kwetsbaarheid en verwondbaarheid is een tussenfase. Verdriet en verlies dienen evenzeer verwerkt te worden.
In de meer ‘postmoderne’ visie van Ger Groot is ‘openheid’ kenmerkend voor de
mens. Het leven is blijvend onaf en blijvend kwetsbaar en dat is geen gebrek, maar
een kwaliteit. In de woorden van Theo Zweerman is dit ‘de mogelijkheid geraakt te
worden door, en gevoelig te zijn voor de ander in haar of zijn vraag om erkenning
als broze vrijheid.’86
‘Openheid’ krijgt dan wel een wat andere betekenis. ‘Openheid’ wil dan niet alleen
zeggen, dat het menselijk leven open staat voor interpretatie, maar ook dat het inherent kwetsbaar en ontvankelijk is, ten goede en ten kwade. Het leven is ‘onaf’ in de
zin van ‘gebroken’ én in de zin dat het altijd nieuwe mogelijkheden in zich bergt.
Met andere woorden: het leven zelf is niet representeerbaar. Ook de mens is niet
representeerbaar, niet alleen God, zoals Altena het wil. Door het onrepresenteerbare
te beperken tot God plaatst hij twee werkelijkheden tegenover elkaar: de bekende
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‘Diese Überlegungen lassen durchaus gelten, dass der Prediger nicht qua Person den Gesamtinhalt
der christlichen Offenbarung repräsentieren kann. (...) Konfessorische Kompetenz zeichnet sich darin
aus, dass ein Prediger vom Evangelium nicht zu reden vermag, ohne dabei – ebenso fragmentarisch
wie authentisch – zum Ausdruck zu bringen, inwieweit er selbst von dieser Botschaft berührt und
verändert worden ist bzw. Mit welchen Konsequenzen er in seinem Leben rechnet, wenn er glaubt,
was er sagt.’ (id.228.)
G. Groot, De gelukkigste illusies, Over kwaad en verlossing. Amsterdam: SUN 2008, 70.
Th. Zweerman, Wondbaar en vrijmoedig, verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Nijmegen: Valkhof Pers 2001, 33.
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wereld van de mens en de onbekende wereld van God, van waaruit de gesloten wereld van de mens doorbroken wordt.87
Zou de houding van de predikant er niet één van openheid in zin van kwetsbaar,
ontvankelijk en feilbaar moeten zijn? Als zodanig zou hij of zij meer een gelovige,
dan een ‘weter’ zijn: iemand die ondanks alles vertrouwt. Iemand die het preekproces net zo min beheerst als zijn of haar eigen leven, maar gelooft.
In preken hoeft het antwoord op de levensvragen van mensen niet gegeven te worden - als het al zou kunnen. Preken zouden wellicht minder gericht moeten zijn op
het uiteindelijke heil, meer gericht op de viering van het leven in al haar onafheid en
op de wijsheid hoe hier mee om te gaan; meer gericht ook op sporen van God in het
hier en nu, dan op de komst van het definitieve heil.
5.5 BESLUIT
De kracht van het model van de preek als open kunstwerk is dat het ruimte probeert
te geven aan de hoorders door gebruik te maken van de meerduidigheid van taal. De
preek zet, als het goed is, de hoorders op een weg die zij zelf mogen vervolgen.
Er zit echter een enorme spanning in dit model, doordat tegelijk geprobeerd wordt
het tegenover-karakter van het Woord te behouden. Het gevolg daarvan is een overwegend negatieve kijk op de hoorders: het Woord opent de geslotenheid van de
hoorders, waarbij de predikant aan de kant van het Woord staat. Uiteindelijk wordt
de predikant dan toch in staat geacht het Woord te representeren. Dat leidt wel tot
andere vormen van preken, maar het theologische model blijft hetzelfde met God
tegenover de mens. Het risico bestaat daardoor, dat het open karakter van de preek
vooral een retorisch middel wordt om de boodschap over te dragen.
Dat heeft er ook mee te maken, dat openheid niet werkelijk een kwaliteit lijkt te zijn,
maar een tussenfase op weg naar een nieuwe geslotenheid of heelheid. De competenties waarover een predikant volgens Engemann moet beschikken, laten zien dat
zijn ideaal een mens is, die meester is over zichzelf.
Niet alleen de hoorders komen zo te kort - zij dreigen in een richting gestuurd te
worden door de predikant - ook de bijbeltekst komt zo te kort. De predikant komt
met zijn ‘open preek’ tussen tekst en hoorders te staan. Hij is bepalend voor hun
zicht op de tekst, waardoor het ‘andere’ dat de tekst ook nog te zeggen heeft, moeilijk gehoord kan worden.
Ik heb ervoor gepleit om zowel de bijbeltekst, als de preek, als de ‘tekst’ van predikant en hoorders - hun levensverhalen - als open teksten te zien: als ‘teksten’ die
open staan voor interpretatie, zonder dat dit interpretatieproces tot een einde gebracht kan worden en als wezenlijk kwetsbare, onvolkomen teksten. Deze menselijke ‘openheid’ in de zin van kwetsbaarheid is geen gebrek dat opgeheven moet wor-
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Altena ontleent het motief van het onrepresenteerbare aan Lyotard, maar mist dat dit bij Lyotard een
veel bredere betekenis heeft, dan die waarin hij deze term gebruikt. Het onrepresenteerbare doortrekt
in het denken van Lyotard de gehele werkelijkheid, hetgeen het voor het denken onmogelijk maakt de
werkelijkheid te vatten. Als ‘geheim’ in deze werkelijkheid verwijst het echter niet zonder meer naar
God. Ook Auschwitz is voor Lyotard onrepresenteerbaar. Zie Lyotard, ‘Representation, presentation,
unpresentable.’ In: J.F. Lyotard, The Inhuman. Reflections on time. Stanford: Stanford University
Press 1991, 119-128.
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den, maar biedt juist de mogelijkheid geraakt te worden door de ander. Het wijst de
mensen naar elkaar.
Deze opvatting van openheid ondervangt nog een ander probleem van het model van
de preek als open kunstwerk. Gemeenschap lijkt daarin niet echt nodig in die zin dat
de hoorders ook iets met elkaar delen. De voornaamste beweging loopt van boven
naar beneden: van de tekst, via de predikant, naar de hoorders, die verder gaan met
de preek. De preek zou een oproep kunnen bevatten om naar elkaar om te zien, maar
ook dat ligt dan in het verlengde van de preek. De gemeenschap lijkt geen enkele
bijdrage aan de preek zelf te kunnen leveren in de vorm van een uitwisseling van
opvattingen en gedachten.
Nog anders gezegd: de preek kan eventueel gemeenschapsvormend werken in dit
model, maar de gemeenschap is geen voorwaarde.
In het volgende hoofdstuk bespreek ik een aantal homiletische ontwerpen, die zich
meer richten op gemeenschap, vanuit een min of meer ‘postmoderne’ visie.

!150

6. ‘Postmoderne’ homiletiek
God ziet mij, ik kijkt in het geheim in mij, maar ik zie hem niet, ik zie hem mij niet zien,
ook al ziet hij mij in het gelaat en niet zoals een analist die ik de rug toekeer. Omdat ik
hem niet naar mij zie kijken, kan of moet ik alleen naar hem luisteren. Maar meestal moet
men mij hem te horen geven, ik hoor hem zeggen wat hij mij zegt door de stem van een
ander, een andere ander, een boodschapper, een engel, een profeet, een messias of een
postbode, een brenger van nieuws of een evangelist, een tussenpersoon die spreekt tussen
God en mij. Er is geen uitwisseling van aangezicht tot aangezicht tussen God en mij, tussen de ander en mij. God kijkt naar mij en ik zie hem niet en het is op basis van die blik
die naar mij kijkt, dat verantwoordelijkheid ontstaat. Zo wordt “het gaat mij aan” geïnstalleerd of geopenbaard, hetgeen mij doet zeggen: “het is mijn zaak, het gaat mij aan, het is
mijn verantwoordelijkheid”: niet in de zin van een (Kantiaanse) autonomie waardoor ik
mij zelf zie handelen in totale vrijheid of volgens een wet die ik mij zelf schenk, maar in
de heteronomie van “het gaat mij aan” ook daar waar ik niets zie, niets weet, en niet het
initiatief heb, daar waar ik niet het initiatief heb om beslissingen te nemen over dat wat
wij regeert - maar niet nochtans mijn eigen beslissingen blijven, waar ik alleen verantwoordelijk voor ben.1

6.1 INLEIDING
Derrida schrijft de zinnen hierboven naar aanleiding van Matteüs 5:17,18: ‘Maar als
jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat
je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die
in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’
De relatie die zo ontstaat, is asymmetrisch, stelt Derrida: God ziet ons, maar wij zien
hem niet. We horen God slechts, doorgaans via een ander, hetgeen leidt tot verantwoordelijkheid. De aanspraak leidt ertoe, dat ik verantwoordelijk word: dit gaat mij
aan (in het Frans: ça me regarde, het gaat me aan of het ziet me aan), maar zonder
dat ik alle gevolgen hiervan kan overzien. Ook weet ik niet of de aanspraak werkelijk van God komt. Doorgaans komt daar nog een andere ander tussen: een intermediair, een engel of profeet, de postbode. Hoe kan dan de ene ander van de andere
ander onderscheiden worden? Is het mogelijk het oneindig andere van God te onderscheiden van het andere van ieder ander.
Men moet, volgens Derrida door deze aporie van het niet weten heen, want ook al is
er geen vaste basis op grond waarvan een keuze gemaakt kan worden, toch leidt de
1

‘Dieu me voit, il voit dans le secret en moi, mais je ne le vois pas, je ne le vois pas me voir, bien qu’il
me voie de face et non comme un analyste à qui je tournerais le dos. Comme je ne le vois pas me
voir, je peux ou je dois seulement l’entendre. Mais le plus souvent, on doit me le donner à entendre,
je m’entends dire ce qu’il me dit par la voix d’un autre, d’un autre autre, un messager, un ange, un
prophète, un messie ou un facteur, un porteur de nouvelles, un évangéliste, un intermédiaire qui parle
entre Dieu et moi. Il n’y a pas de face-à-face et de regard échangé entre Dieu et moi, entre l’autre et
moi. Dieu me regarde et je ne le vois pas, et c’est depuis ce regard qui me regarde que ma responsabilité s’initie. Alors s’instaure en effet ou se découvre le “ça me regarde”, ce qui me fait dire “c’est
ma chose, mon affaire, ma responsabilité”: non pas dans l’autonomie (kantienne) de ce que je me
vois faire en toute liberté et d’une loi que je me donne, mais dans l’hétéronomie du “ça me regarde”
même là où je ne vois rien, ne sais rien, et n’ai pas l’initiative, là où je n’ai pas l'initiative de ce qui
me commande de prendre des décisions - qui seront néanmoins les miennes et que je devrai assumer
seul.’ (J. Derrida, Donner la mort, 125 e.v. (vert.: The gift of death, 91).
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aanspraak tot verantwoordelijkheid, tot het maken van keuzes waar ik verantwoordelijk voor ben.
Doordenkend hierop: de predikant is één van die andere anderen, een intermediair,
een boodschapper. Maar ook hij heeft het weer van horen zeggen. In die zin is zijn
positie niet anders dan die van anderen, bijvoorbeeld van gemeenteleden. Wat de
predikant te zeggen heeft, is niet representatief.
Dat is de kwestie waar het steeds weer om draait in dit onderzoek: het model van
representatie breekt stuk op de onherleidbaarheid van ‘tekst’: een boodschap, aanspraak, ‘Woord van God’.
De modellen die ik in de voorgaande hoofdstukken besprak, blijven uitgaan van een
representatief model, zoals ik liet zien, maar brengen hier wel wijzigingen in aan. De
New Homiletic zoekt het in een ‘beweging’ die de hoorders meeneemt, het model
van de preek als open kunstwerk streeft naar een vorm van preken die ruimte laat
aan de hoorders voor eigen invullingen. Beide veronderstellen tot op zekere hoogte
een ‘boodschap’ die voor alle hoorders gelijk is, al laat de preek als open kunstwerk
hun wat meer ruimte om dit zelf in te vullen. Beide kennen ook een hiërarchische
structuur: de preek als Woord van God komt min of meer van boven of van buiten
naar de hoorders toe, als kritische of transformerende macht.
De modellen die ik in dit hoofdstuk bespreek, beginnen veeleer bij het ‘proces’, bij
de preek als talig medium van tussenmenselijke communicatie. Hun eerste zorg is
niet de overdracht van een boodschap, maar de relatie tussen predikant en hoorders.
In deze relatie moet het gebeuren: de ‘boodschap’ gaat niet vooraf aan het preekproces, maar ‘geschiedt’ in het preekproces.
Veel sterker dan voorgaande modellen hebben deze homiletische ontwerpen oog
voor de heterogeniteit van de hoorders, niet als probleem, maar als mogelijkheid. De
auteurs die ik hier bespreek stellen kritische vragen bij het vermeende vermogen van
de predikant om voor allen te spreken. Krijgt de ‘ander’ ook een stem? Heeft de
‘ander’ het recht zijn of haar eigen ervaringen en werkelijkheid te benoemen? Hoe
inclusief is de taal van preken?
De inbreng van de ‘ander’ wordt in deze ontwerpen positief gewaardeerd. Door de
‘ander’ aan het woord te laten, wordt het mogelijk dat het eigen geloof en de eigen
opvatting overstegen worden.
Of de ‘ander’ ook werkelijk aan het woord komt en of God als de Ander aan het
woord komt, dat moet in de loop van dit hoofdstuk duidelijk worden.
De tweede vraag waarmee ik dit hoofdstuk in ga, is de vraag naar de relatie tussen
verschillende interpretaties. Deze modellen willen de inbreng van de ander honoreren, maar deze inbreng zal niet steeds hetzelfde zijn. Hoe gaan ze om met pluraliteit
in relatie tot gemeenschap?
Hoewel de in dit hoofdstuk besproken ontwerpen tamelijk heterogeen zijn, schaar ik
ze onder het kopje ‘postmoderne homiletiek’, omdat zij tot op zekere hoogte allemaal afstand nemen van het moderne subject en de moderne gedachte dat de waarheid uiteindelijk voor het denken kenbaar is.
Alle drie de hier beschreven auteurs kwamen in voorgaande hoofdstukken al aan het
woord als critici van de New Homiletic en \ of het model van de preek als open
kunstwerk. Dit kritiek bespreek ik niet opnieuw. wel bespreek ik wat zij daar dan
tegenover zetten.
Ik bespreek achtereenvolgens Ideologie und Imagination im Predigtprozess van
Isolde Meinhard (§ 6.2); Sharing the word van Lucy Rose Atkinson (§ 6.3) en
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Other-wise preaching van John S. McClure (§ 6.4). Van deze laatste bespreek ik ook
een concrete preek (§ 6.5). Het thema van de ander in zijn of haar verschilligheid
bespreek ik tenslotte nog vanuit een andere invalshoek, die van de fragmentarisatie
(§ 6.6).
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk kom ik tot een afronding (§ 6.7)
6.2 ISOLDE MEINHARD, IDEOLOGIE UND IMAGINATION IM PREDIGTPROZESS
6.2.1 Samenvatting
Dit boek is het proefschrift van Meinhard, Duits degelijk van opzet. Meinhard betrekt vooral inzichten uit de feministische theologie in haar werk. Zoals de titel al
aangeeft, gaat het haar daarbij om de relatie tussen ideologie en verbeelding. Onderdeel van haar boek is ook een kritisch onderzoek van een aantal preken over Joh. 4,
Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron. Zij gaat deze met behulp van de kritische narratologie van Mieke Bal te lijf. Dat deel laat ik hier liggen, ik concentreer
mij op de relatie tussen ideologie en verbeelding.
Ideologie wordt door Meinhard in positieve zin gedefinieerd als ‘medium en instrument van socialisatie.’2 De werkelijkheid is niet onmiddellijk gegeven, maar wij
staan in betrekking tot haar via een proces van duiding, benoeming en omgang met
die werkelijkheid. Meinhard sluit aan bij Althusser, die het moment van duiding
‘imaginair’ noemt: ‘Die Ideologie ist eine ‘Darstellung’ des imaginären Verhältnisses
der Individuen zu ihren wirklichen Lebensbedingungen.’3 Ideologie valt zo grotendeels samen met cultuur, met de ‘mythen’ van een samenleving of met een symbolische ordening. Het bestaat uit de regels, gebruiken, opvattingen etc. die in een cultuur leven en waar mensen in die cultuur mede vorm aan geven. Dat mensen een
subject zijn, met bewustzijn, motivaties en in staat tot het nemen van beslissingen is
bijvoorbeeld onderdeel van een ideologie: zo kijken wij tegen mensen aan.
Zonder ideologie, vormgegeven in rituelen, instituties, kunstwerken en omgangsvormen is een samenleving onmogelijk.4 Ook preken zijn hier de dragers van: preken constitueren ideologie en worden door de bestaande ideologie ‘meegeschreven’.5 Dit houdt ook in dat niemand een buiten-ideologisch standpunt in kan nemen.
Ook ideologiekritiek is ideologisch gedragen. Het is wel mogelijk binnen de ideologie bepaalde ‘codes’ op te sporen: verhoudingen en verbanden die als dwingende
wetten gaan gelden. Met name richt Meinhard zich tegen de code, die aan het strikte
onderscheid van God en mens vasthoudt en die op het menselijke vlak leidt tot een
strikt (en hiërarchisch) onderscheid tussen man en vrouw.6
Meinhard brengt dit in verband met de tegenstelling tussen wet en evangelie, een
tegenstelling die vooral in Duitsland een grote rol speelt in het theologische debat
door Luther, die dit inbracht. Onder ‘wet’ verstaat zij Gods ordenende werk in de
schepping en de samenleving.7 De wet is voor haar vergelijkbaar met ‘ideologie’ in

2
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6
7

I. Meinhard, Ideologie und Imagination im Predigtprozess. Zur homiletische Rezeption der kritischen
Narratologie. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2003, 226.
id. 227.
id. 248.
id. 249.
id. 302.
id. 287.
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positieve zin. De wet maakt leven mogelijk. De negatieve kant die ook aan ideologie
zit, vergelijkt zij met ‘wettisch’: het verstarren en verstenen van structuren.8
Het Evangelie, stelt zij, schenkt het vertrouwen, dat met de wet te leven is:
Es schenkt nicht die Übermenschlichkeit, sondern das Vertrauen in Gott als den
Geber des Gesetzes. Es schenkt einen (Wieder-)Einstieg in die gemeinschaftlichen
Beziehungen, es schenkt ein Gegenüber zur Kommunikation, es schenkt eine Ausrichtung für die lebendigen Entwicklungen eines Systems. Es schenkt schließlich
die Verheißung, dass ein Mensch, der oder die den Forderungen des lebendigen
Gesetzes nachkommt und daran das Leben in dieser Welt lässt, Leben mit Gott hat.
Das Evangelium schenkt, was das Gesetz fordert, Lösung von Gesetzlichkeit.9

Het Evangelie maakt het volgens haar mogelijk met de wet te leven. Het Evangelie
geeft het vertrouwen, dat God de gever van de wet is en maakt wederopname in de
gemeenschap mogelijk. Zonder Evangelie - genade, vergeving - wordt de wet hard
en enkel plicht. Tenslotte zorgt het Evangelie voor ontwikkeling van de wet, doordat
zij de wet steeds kritisch bevraagt.
In het licht van het Evangelie wordt duidelijk welke structuren levend blijven en
overeenkomen met Gods wil, en welke bij het menselijke verlangen zichzelf te beschermen horen en tot verstening leiden.10
Naast een structurerende- heeft ideologie ook een verbeeldende component: ideologie geeft altijd ook een beeld van hoe het zou moeten zijn of zou kunnen zijn. Dat
laat ruimte aan de verbeeldingskracht als herscheppend vermogen van betrekkingen
en structuren. Meinhard hecht hierbij met name aan het vertellen. Met behulp van
Ricoeur onderzoekt zij dit nader, waarbij ze verbeelding onderscheidt van de reproductieve weergave en van de productieve illusie.11 Het eerste is verbonden met de
historische vertelling, het tweede met de fictieve vertelling. De geschiedschrijving
verbeeldt hoe het geweest is, terwijl fictie verbeeldt hoe iets zou kunnen zijn, of hoe
iets ook gezien kan worden. Echter, de historische vertelling en de fictieve vertelling
hebben elkaar wederzijds nodig. De historische vertelling heeft de fictie nodig om
de menselijke beleving van de objectieve feiten recht te doen en om haar verhaal
relevantie te verlenen. De fictieve vertelling heeft het historische nodig om geloofwaardig te zijn.12 Niet zozeer de feiten, als wel het verhaal dat rond de feiten verteld
wordt, maakt een geschiedenis boeiend (zoals iedereen weet, die een geschiedenisleraar heeft gehad, die goed kon vertellen), terwijl de verbinding met de realiteit nodig
is om het verhaal geloofwaardig te maken.
Tegelijk leidt de historische vertelling tot stabiliteit, tot het besef deel uit te maken
van een traditie, terwijl de fictieve vertelling leidt tot een nieuwe blik op de werkelijkheid.13 (In die zin heeft de fictieve vertelling veel weg van de rol van het Evangelie, maar die vergelijking maakt Meinhard niet.)
Het doel van de vertelling is niet het bereiken van een stabiele identiteit. Men kan
immers zowel over een gebeurtenis als over het eigen leven verschillende verhalen
vertellen. Het doel is het bereiken van wat Meinhard met een aan Ricoeur ontleende
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id. 292.
id. 294.
id. 294.
id. 305 e.v.v.
id. 321.
id. 353.
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term ‘ipseïteit’ noemt, een momentaan zelf, dat verantwoordelijkheid neemt.14 Deze
narratieve identiteit geldt niet alleen individuen, maar ook de gemeenschap.
Ten aanzien van de homiletiek onderstreept Meinhard het belang van ideologiekritiek. Zowel de eigen ideologie van de predikant als de ideologie in de bijbeltekst
staan daarbij open voor kritiek, voor zover daarin ‘wettische’ codes werkzaam zijn.
Het spel van de verbeelding laat zien hoe het anders kan en helpt vervolgens nieuwe
wegen te vinden. Aan het slot van haar boek verbindt zij dit met openbaring. De
concrete context, schrijft zij, is een wezenlijk element van de openbaring. De openbaring ontleent haar autoriteit niet aan de Bijbel, het ambt of zelfs aan Christus,
maar moet telkens opnieuw in de concrete ontmoeting geschieden;
Nirgends ist Autorität für das Wort Gottes einfach da, nicht im Amt, nicht in der
Schrift, nicht einmal in Christus. Glaubwürdigkeit des Wortes, seine Autorisierung
und die Autorisierung der Glaubenden zu Handlungen gemäss Gottes Willen, all das
geschieht in Auseinandersetzung, Zweifel und Widerspruch, wie es die Frau im
Gegenüber zu Jesus darstellt. Dabei bleibt Jesus Christus und bleibt auch Gott nicht
derselbe, wenn heute in Auslegungen Wort Gottes geschieht, wie es die Erzählung
für die Offenbarung am Jakobsbrunnen darstellt. Der konkrete Kontext ist wesentliches Element der Offenbarung. In seiner Materialität und Leibhaftigkeit gewinnt die
Offenbarung an Deutlichkeit, unterscheidet sie Gesetz und Gesetzlichkeit, stellt sie
sich dar als Gesetz für die einen und Evangelium für die anderen.15

Meinhard legt hier een sterke nadruk op het ‘geschieden’ van het Woord: in de interactie ‘gebeurt’ iets. Dit is in haar visie een relationeel effect: het gebeurt in de ontmoeting met de ander, waar beide door veranderen, niet alleen de mens, ook God
zelf (of in elk geval het beeld van God).
6.2.2 Bespreking
Het begrip ‘ideologie’ heeft doorgaans een negatieve klank. Meinhard geeft het een
meer positieve invulling. Ideologie valt voor haar grotendeels samen met cultuur.
Het bestaat uit de - veelal ongeschreven - opvattingen en gedragscodes die in een
samenleving bestaan.
De term ‘ideologie’ werd aan het begin van de 19e eeuw geïntroduceerd door Destutt de Tracy.16 Ten opzichte van zijn ideologiebegrip brengt Meinhard een aantal
wijzigingen aan. Bij Destutt de Tracy heeft ideologie de volgende karakteristieken:
1. De ideologie draagt een utopisch karakter, ze wil een bepaald ideaal verwezenlijken. 2. De ideologie vereenvoudigt, doordat zij waarden in een hiërarchisch verband
plaatst; 3. De ideologie reduceert: zij brengt de complexiteit van tegenstellingen in
een maatschappij terug tot één centrale tegenstelling. 4. De ideologie concretiseert:
zij brengt in beeld wat (volgens die ideologie) de hoogste waarde is en wat die
waarde bedreigt. Zo kan ze een handelingsstrategie ontwerpen. 5. Tegenspraak en
zelfs weerleggingen van de ideologie worden binnen de ideologie opgevat als bevestiging van haar juistheid. 6. De ideologie tendeert naar een revolutie in de bestaande
verhoudingen.
Meinhard hanteert een opener ideologiebegrip en ook heeft ideologie bij haar minder de negatieve bijklank die doorgaans aan bovenstaand begrip kleeft. Ideologie
14
15
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id. 346.
id. 473.
Zie F.O. van Gennep, De terugkeer van de verloren Vader. Een theologisch essay over vaderschap en
macht in cultuur en christendom. Baarn: Ten Have 19936, 72 e.v..
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valt bij haar, zoals gezegd, grotendeels samen met cultuur: de verhalen die in een
samenleving verteld worden, de opvattingen die, deels onbewust, leven in de samenleving. Ideologie is zo voor haar minder een identificeerbaar geheel, dat tegenover
een andere ideologie gesteld kan worden, zoals het communisme tegenover het kapitalisme. Dat past beter bij het ‘einde van de grote verhalen’: de meeste mensen ontlenen hun identiteit aan verschillende ideologieën tegelijk in een doorgaans dynamisch proces.17 Het einde van de grote verhalen betekent dus niet, dat ze geen rol
meer spelen, maar dat ze ‘zwakker’ zijn geworden en dat ook hun revolutionaire
kracht verzwakt is.18 Pluraliteit is niet de pluraliteit van tegenover elkaar staande,
van elkaar onafhankelijke opvattingen, maar de pluraliteit van met elkaar verweven,
deels overlappende opvattingen. Ideologie wordt zo vergelijkbaar met ‘spel’, met de
‘spelen’ waaraan mensen deelnemen.
De identiteit die mensen hieraan ontlenen, noemt Meinhard een narratieve identiteit,
dat wil zeggen het product van de verhalen die men over zichzelf of de eigen groep
vertelt. Tot op zekere hoogte is identiteit dus een sociale constructie, zij het dat dit
doorgaans geen bewuste constructie is. Positief aan zo’n identiteit is dat het een
middel tot socialisatie is: de waarden en normen die leven binnen de sociale omgeving waar iemand deel van uitmaakt, worden verteld met een zekere vanzelfsprekendheid: ‘Zo doen we dat.’ Ideologie krijgt een negatieve werking, wanneer er te
weinig speelruimte is en er vaste rollenpatronen ontstaan, bijvoorbeeld vaste opvattingen over ‘de man’ of ‘de vrouw’. De vereenvoudiging en de reductie waar Destutt
de Tracy over spreekt, worden dan te sterk. Ook kan dit ertoe leiden, dat de eigen
ideologie zich niet langer laat corrigeren door andere opvattingen, zeker wanneer de
eigen ideologie zich ook nog eens presenteert als de enige ware.
Religie staat in de opvatting van Meinhard niet buiten de ideologie en ook preken
zijn ideologisch geladen. Meinhard neemt daarmee een kritische positie in tegenover
opvattingen, die zich tot doel stellen de ideologie te ontmaskeren door middel van
preken. In haar visie is het niet mogelijk een standpunt in te nemen, dat zelf niet
ideologisch is. Er is geen positie boven of buiten alle ideologieën mogelijk, van
waaruit zij ‘objectief’ bekritiseerd kunnen worden.
Even goed blijft ideologiekritiek voor Meinhard noodzakelijk, maar dan meer van
binnen uit. Hierin ziet zij een rol voor de verbeelding weggelegd. De verbeelding is
voor haar een middel om de openheid van verhalen in stand te houden. Door de verbeelding kan de mens enige distantie scheppen ten opzichte van de eigen
(groeps)identiteit: men verbeeldt zich hoe het ook zou kunnen, hetgeen de eigen rol
relativeert. Als wij spelen dat we slaven waren in Egypte, of een troep mopperende
zwervers in de woestijn, of leerlingen aan Jezus’ voeten – of als we spelen dat we
slavendrijvers zijn, of Farizeeën, dan leven we ons in die rol in, en verbeelden we
ons hoe het zou zijn een andere positie in te nemen. We ‘zijn’ dat niet, net zo min als
we onze eigen rol ‘zijn’. Geen enkele rol heeft een ontologische status.
Preken hebben in haar visie niet tot doel de hoorders ‘de waarheid’ te zeggen over
hun leven, maar bieden alternatieve rollen aan, die niet beter of slechter zijn, maar
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Lindijer noemt dit het ‘postmoderne levensgevoel’. ‘Postmoderne mensen,’ schrijft hij, ‘horen zoveel
stemmen in hun plurale samenleving, ze weten zich door diverse machten beheerst en ze maken geen
deel uit van een bezielde, richtingwijzende beweging.’ (C.L. Lindijer, Postmodern bestaan. Menszijn
en geloven in een na-moderne cultuur, Zoetermeer: Boekencentrum 1998, 69 e.v.)
De term ‘zwak denken’ is afkomstig van Gianni Vattimo, die secularisatie opvat als een ‘zwak’ worden van de traditie. (G.Vattimo, Belief. Cambridge: Polity Press 1999). Zie ook de opvatting van
Derrida dat het communisme als ‘spook’ aanwezig blijft in de cultuur.

!156

anders. In de ontmoeting met de ander kan iets gebeuren. De verbeelding tovert ons
niet zozeer de ideale mens voor ogen, als wel hoe het ook zou kunnen. Tegelijk
maakt de verbeelding het mogelijk dat bestaande codes gerelativeerd worden, doordat we er enige afstand van nemen.
Het verschil tussen haar en Altena, die ook een ideologiekritische rol van de preek
bepleit, is dat bij haar de Bijbel niet alleen als kritische instantie geldt, maar zelf ook
onderwerp van kritiek kan zijn. De verbeelding komt tot stand, waar verschillende
opvattingen met elkaar botsen. De verbeelding is vergelijkbaar met het effect van
metaforen, zoals ik dat in het vorige hoofdstuk besprak. Verbeelding leidt niet zonder meer tot het juiste inzicht, net zo min als metaforen automatisch naar God verwijzen. De verbeelding brengt slechts een andere betekenis in het spel.
Samenvattend: preken zijn altijd dragers van ideologie. De inhoud van preken wordt
beïnvloed door de waarden, die in een bepaalde tijd een rol spelen. Kerkelijke of
gelovige opvattingen zijn evenzeer gevormd door de cultuur daarbuiten, zoals omgekeerd de cultuur gevormd is door het Christendom, naast allerlei andere invloeden. Nu eens spelen kerkelijke groeperingen een belangrijke aanjagende rol bij
maatschappelijke of ethische veranderingen, dan weer zijn zij juist een bron van
protest tegen bepaalde veranderingen, ook tegen veranderingen die achteraf goede
veranderingen bleken te zijn. Vaak ook beide tegelijk: de ene groepering verzet zich
tegen veranderingen, waar een andere kerkelijke groep juist een groot voorstander
van is - denk bijvoorbeeld aan de verschillende posities die de Zuid-Afrikaanse kerken innamen ten aanzien van de Apartheid.
Het blijkt niet vol te houden, dat de christelijke of bijbelse traditie een ideaal bezit
dat tegenover de wereld staat. Nogal eens blijkt de kerk de wereld juist nodig te
hebben om het eigen wetticisme te doorbreken. Gelovige perspectieven zijn verweven met ongelovige perspectieven en kunnen niet van elkaar geïsoleerd worden.
Evenmin is er een buiten-ideologisch standpunt mogelijk, van waaruit deze perspectieven geëvalueerd kunnen worden. Het effect van preken is daarin gelegen, dat via
de ontmoeting met de werelden van bijbelteksten een ander perspectief kan ontstaan.
De Bijbel heeft het hierbij niet persé voor het zeggen. Ook de Bijbel is het product
van ideologie en moet kritisch bevraagd worden.
Meinhard doorbreekt zo het strikte tegenover van bijbeltekst en hoorders. Geen van
beide polen is bij voorbaat helemaal goed, beide hebben iets te zeggen, beide moeten ook kritisch bevraagd worden. Een ander geluid behoort niet tot de bijbeltekst of
tot de hoorders, maar kan gebeuren ‘tussen’ bijbeltekst en hoorders.
6.3 LUCY ATKINSON ROSE: SHARING THE WORD
6.3.1 Samenvatting
Rose is afkomstig uit de New Homiletic – zij promoveerde bij Craddock – maar in
Sharing the word neemt zij ook afstand van de New Homiletic. Zij bepleit een vorm
van preken als gesprek, hetgeen zij ‘conversational preaching’ noemt. Zo heeft ze
haar boek ook opgebouwd: in de verschillende hoofdstukken gaat zij in gesprek met
diverse homiletische opvattingen, waarbij zij ook diegenen aan tafel wil noden, die
zelden of nooit gehoord worden. Zo ziet zij de preek ook: als een gesprek waarin
ook degenen aan het woord komen, die geen stem hebben.
Een kernwoord voor haar is ‘verbondenheid’. Met instemming haalt ze een boek van
Carol Gilligan aan, waarin deze schrijft dat het dominante thema van mannelijke
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ontwikkeling separatie is, terwijl het dominante thema van vrouwelijke ontwikkeling
verbondenheid is.19 Rose gaat niet mee in Gilligans distributie van deze twee thema’s over mannen en vrouwen, maar wel stemt ze ermee in, dat voor sommigen verbondenheid fundamenteler is, dan de ervaring van separatie, terwijl, volgens haar, de
traditionele homiletische theorie juist die separatie tussen predikant en gemeente
veronderstelt.20 De kennis van de predikant is in deze hoek van de homiletiek een
vorm van ‘separate knowing’ meent zij.21 Dat wil zeggen een vorm van kennis, die
de predikant al heeft en de gemeente nog moet krijgen.
Een tweede bezwaar, dat Rose inbrengt tegen de ‘traditionele homiletiek’, naast de
afstand tussen gemeente en predikant, is dat ervan uit gegaan wordt, dat in een preek
antwoorden gegeven moeten worden22. Ook dit, vindt zij, getuigt van weinig geloof
in de hoorders.
Het derde probleem dat Rose signaleert, is de problematisch geworden relatie tussen
taal en werkelijkheid – ik kom hier zo nog wat uitgebreider op terug.
Tenslotte wijst ze op de nadruk van de traditionele homiletiek op rationaliteit.
Het model dat Rose hier tegenover zet, ‘conversational preaching’, wordt gekarakteriseerd door een atmosfeer van openheid en wederzijds respect en de bereidheid van
de deelnemers de particulariteit van hun specifieke ervaringen in hun historische en
sociale context te erkennen.23 Conversational preaching is dus niet zozeer een vorm,
in veel gevallen is het nog steeds een monoloog, maar een grondhouding, waarbij
opvalt dat Rose de verbondenheid niet zoekt in overeenkomsten, maar in verschillen. Niet in de ervaring die door iedereen gedeeld wordt, maar juist in ervaring die
‘eigen’ is.
Ze komt uiteindelijk tot vijf eigenschappen van deze vorm van preken.
(1.) Deze is ten eerste gebaseerd op de gemeenschap. Het beeld dat zij gebruikt, is
dat van een huishouden rond een gemeenschappelijke tafel.24 Rose benadrukt hierbij, dat de verzamelde gemeenschap geen enclave is, maar ook verbonden is met
mensen in de marge. Conversatie vindt ook plaats met de afwezigen! Steeds probeert
Rose zich ervan bewust te zijn, wie er niet meepraten. Ze probeert te luisteren met
de oren van de afwezigen, en deze stem te geven.
(2.) Ten tweede noemt zij het ontbreken van een hiërarchie. Leiderschap is gedeeld
leiderschap, ook anderen kunnen uitgenodigd worden te preken. Een preek is één
van de gedachten die uitgewisseld worden in een voortgaand gesprek.25
(3.) Ten derde noemt ze persoonlijke ervaring of wat zij aanduidt als autobiografische kwaliteit. Het gaat haar daarbij niet om het universele of normatieve in de persoonlijke ervaring. Ervaring heeft, stelt zij, de correctie nodig van de veelsoortige
ervaringen van het volk van God:
In the process of sermon making, I must place my private articulations of my personal experience in conversation with those who can enlarge and reconfigure them.
19
20
21
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L. Atkinson Rose, Sharing the word. Preaching in the roundtable church. Louisville Kentucky:
Westminster John Knox Press 1997, 23.
id. 25.
id. 30.
id. 30.
id. 9.
id. 121: ‘Conversational preaching emerges among believers who seek to be “a household where
everyone gathers around the common table to break bread and to share table talk and hospitality”.’ In
Nederland, overigens, heeft Dingemans - in navolging van Letty M. Russell - het beeld van de ‘ronde
tafel’ als model voor gemeente zijn en voor de homiletiek uitgewerkt. (G.D.J. Dingemans, De stem
van de Roepende. Pneumatheologie. Kampen: Kok 20013, 276-302.)
id. 123 (mijn curs.)
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My hope is that my preaching will awaken, give voice to, echo, encourage, or validate sounds in both my own heart and the hearts of the worshippers, particularly
where those sounds have been disvalued, muffled, or extinguished.26

Verschillende ervaringen kunnen in de uitwisseling naast elkaar bestaan, waarbij
Rose het verschil daartussen bewust laat staan.
(4.) Vervolgens noemt Rose inclusiviteit als kenmerk, waarbij de persoonlijke ervaringen van de predikant die van de hoorders op moeten roepen en een sfeer moeten
helpen scheppen van veiligheid en vertrouwen. Ieders ervaringen mogen er zijn als
‘eigen’ ervaringen, zonder dat die in een groter ‘wij’ worden opgenomen.27 Ook hier
gaat het er weer om het particuliere te laten staan en niet op te nemen in het grotere
geheel van bijvoorbeeld ‘wij vrouwen’. Daarmee wil conversational preaching uitnodigen tot verschillende reacties.
(5.) Naast de eigen ervaringen als bron voor conversational preaching noemt Rose
tenslotte de Bijbel als bron van ervaringen van mensen met God28. In de omgang
met de Bijbel gaat het haar er om, dat deze ‘vreemde’ ervaringen niet tot hetzelfde
gereduceerd worden. In het lezen van de Bijbel zoekt ze niet zozeer naar overeenkomsten of naar een achterliggende waarheid, maar probeert ze die ervaringen in
hun eigenheid en andersheid te laten staan, als uitnodiging om daar eigen ervaringen
aan toe te voegen.
De taal van conversational preaching is belijdend en uitnodigend: de taal van preken reflecteert de voortgaande ervaringen van mensen van God en zij is in staat verschillende betekenissen op te roepen.29 Rose gaat er daarbij van uit dat alle taal gekleurd is door de vooroordelen en misvattingen van de spreker. Daarin onderscheidt
zij zich van andere opvattingen: waar de traditionele homiletiek wil overtuigen,
vraagt zij zich af of datgene als normatief en universeel gepresenteerd kan worden,
wat in feite particulier en individueel is. Kerugmatische preekopvattingen gaan,
meent zij, te sterk van een representatief karakter van de taal uit en ook toont zij zich
beducht voor het vermeende performatieve karakter van taal, zoals de New Homiletic dit voorstaat:
Traditional views of preaching emphasize the power of sermonic language to persuade. Conversational preaching is wary of the persuasive character of language: Will
preachers present as normative or universal that which is particular and individual?
Kerygmatic views of preaching assume the power of sermonic language so to represent the kerygma that the congregation participates in a saving event. Conversational preaching is wary of the representational character of language: Will preachers
ignore the biases inherent in every formulation of the kerygma? Transformational
views of preaching build on the power of sermonic language to "do" or "perform" a
text, to create a new reality, or to transform values, worldviews, or ways of being in
the world. Conversational preaching is wary of the performative dimension of language: Will preachers who seek to perform texts, create new realities, or transform
the worshippers be honest that their presentations of texts, new realities, and gospel
values, worldviews, or ways of being in the world are constructs reflecting their
own biases? In conversational preaching, confessional language belongs to the
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id. 128.
id. 130.
id. 108.
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community of faith, and evocative language invites those gathered to participate in
the community’s ongoing, central conversations.30

In de visie van Rose dient de taal van preken erop gericht te zijn het gesprek mogelijk te maken. De woorden en het Woord zijn niet van de predikant, maar van de
gemeenschap van gelovigen. Een predikant kan niet zeggen hoe het is, maar vertolkt
één of meerdere ‘stemmen’ temidden van de veelheid aan geluiden. De predikant
spreekt dus niet vanuit een zeker weten, maar belijdt het veelvormige geloof van de
gemeenschap. Als gemeenschap doen we een ‘gok’, sluiten we een ‘weddenschap’ (wager is het woord dat Rose gebruikt) dat het zo zal zijn. En op grond van
die gok zet de gemeenschap zich daarvoor in.
Rose toont zich huiverig voor vormen van descriptief en prescriptief taalgebruik en
bepleit evocatieve taal: oude en nieuwe woorden, die de contouren van het bekende
omschrijven en die de mysteries van wat ontwijkend (elusive) is, onderzoeken,
waarbij taal, ook als er één aan het woord is, altijd samenspraak is. Taal is dus zoiets
als een zoekontwerp. Een preek heeft een heuristische functie, er wordt een voorstel
in gedaan, een gok gemaakt hoe het zou kunnen zijn.31
6.3.2 Bespreking.
Het onderscheid dat Rose maakt tussen separate knowing, gericht op het vormen
van een eigen opvatting en connected knowing, gericht op de continuïteit van relaties, was voor mij – als man – een eye-opener moet ik zeggen. Niet alleen de traditionele homiletiek is, zoals Rose stelt, gericht op deze vorm van kennis, het is ook nog
steeds te herkennen in een ‘modernere’ homiletiek als die van Engemann, zoals ik in
het vorige hoofdstuk liet zien. Dit leidt tot afstand tussen de predikant en de hoorders: de predikant heeft de hoorders niet nodig – hij weet het al - maar zij hebben
hem wel nodig.
Rose stelt hier connected knowing tegenover. Dit is niet alleen een andere vorm van
kennis verwerven, er schuilt ook een ander mensbeeld achter. Separate knowing is
gericht op een onafhankelijk menszijn. Het gaat uit van het moderne beeld van de
mens die het uiteindelijk alleen moet zien te rooien en het ook alleen kan rooien.
Connected knowing daarentegen gaat er van uit, dat mensen elkaar nodig hebben,
dat het ‘zelf’ altijd in relatie staat tot anderen en er een onderlinge afhankelijkheid
bestaat: ik heb er belang bij dat het met jou goed gaat. En ook: jij hebt mij iets te
vertellen.
Identiteit ontstaat in het genoemd en aangesproken worden en is dynamisch van karakter. Ik ben niet iemand op mijzelf, ik ben iemand in relatie tot anderen. In een
preek moet daarom niet gesproken worden over de hoorders, maar met de hoorders.
De predikant nodigt uit verhalen te vertellen. Ze heeft zelf ook een paar verhalen te
vertellen. Misschien eigen verhalen, misschien verhalen uit Bijbel of traditie of cultuur. Rose heeft het daarbij over ‘to offer a sermon’, een preek geven, waar Protestanten doorgaans een preek houden. Ze opent de schatkamer van de traditie, houdt
allerlei dingen omhoog, voorziet het misschien van vraagtekens of uitroeptekens en
legt het in het midden: wat vind je ervan? Zij gaat er daarbij niet vanuit dat wat anderen te vertellen hebben, van minder waarde is. Ze helpt misschien alleen een beetje die waarde op te duiken door een interpretatie voor te stellen.
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id. 110.
id. 7.
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De nadruk verschuift in dit model van inhoud naar houding. Rose gaat uit van de
principiële gelijkheid van alle deelnemers aan het preekproces. De gemeenschap van
gelovigen wordt hier niet gevormd doordat men het eens wordt over een bepaalde
inhoud, de gemeenschap is er al, men is al verbonden met elkaar, en dit wordt ‘gevierd’ door met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar te delen. Daarbij hoeven
voor Rose de gesprekspartners niet lijfelijk aanwezig te zijn: zij richt het oog juist
ook op de afwezigen en probeert hun stemmen in te brengen. Het ‘andere’ schuilt
voor haar niet zozeer in de bijbeltekst, als wel in de verschillende manieren waarop
mensen lezen. Een ‘ander geluid’ komt bij haar van de ander en hoe wijder de kring,
hoe meer er valt te horen.
Bij deze vorm van gemeente-zijn, kun je je een gastmaal voorstellen, of een gemeente als herberg zoals Hendriks voorstelt.32 De viering en het tafelgesprek zijn misschien wel onderscheiden delen, zoals dat waarschijnlijk ook in de oude kerk het
geval was.33
Dit betekent voor de predikant, dat zij er niet zozeer op uit is het verlossende woord
te spreken of een stelling te betrekken. Zij zal meer vragenderwijs preken, of in de
vorm van een commentaar mogelijkheden opperen, een voorstel doen. Zij zal verder
de hoorders aanspreken op hun mogelijkheden, als mensen die iets in te brengen
hebben en zij zal zich eerder afhankelijk opstellen, dan als deskundige. Zij representeert de bijbeltekst niet, maar gaat in gesprek met de tekst en de hoorders, zonder dat
één van beide het laatste woord heeft – want er is geen laatste woord.
Een boeiend beeld van wat het onderlinge gesprek over grenzen heen op kan leveren, is te vinden in Putten uit de bron,34 dat verslag doet van een project waarbij
groepen uit verschillende landen met elkaar in gesprek gingen over het verhaal van
de Samaritaanse vrouw bij de bron. De verschillen blijken groot, maar ook zeer verrijkend. Hiermee is echter tegelijk ook een beperking van dit model gegeven: stemmen uit de wereld doen doorgaans niet mee in het gesprek. Hoe anderen de Bijbel
lezen, blijft veelal onbekend, hoewel er via internet tegenwoordig wel veel mogelijkheden toe zijn. Het gesprek kan bovendien moeilijk beperkt blijven tot de preek.
O. Wesley Allen jr. merkt op dat deze vorm van preken ingebed moet zijn in het
doorgaande gesprek van gemeenteleden met elkaar, ook buiten de kerkdiensten
om.35 Hij vat gemeente-zijn op als een vorm van met elkaar in gesprek zijn, waar de
preek een bijdrage aan levert.
Het voorstel van Rose om ‘Woord van God’ op te vatten als een vorm van gesprek,
is eigenlijk zo voor de hand liggend, dat het verrassend is, dat het niet eerder bedacht is – hoewel misschien gezegd kan worden dat het aansluit bij de Joodse traditie van het lernen. Waarom is ‘Woord van God’ over het algemeen opgevat als een
Woord dat van buiten komt, van boven naar beneden en in tamelijk gesloten vorm?
En corresponderend daarmee: waarom hebben preken doorgaans het karakter van
eenrichtingsverkeer?
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J. Hendriks, Gemeente als herberg. De kerk van 2000 – een concrete utopie. Kampen: Kok 1999.
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Nu speelt hier op de achtergrond een theologische beslissing mee. Rose gaat uit van
wat met een term van Derrida de ‘disseminatie’ van het woord genoemd kan worden: openbaring kan niet ergens gelokaliseerd worden, maar vindt plaats in het gesprek met elkaar en met de tekst. Het Woord is in haar visie geen strikt tegenover,
terwijl zij hier tegelijk toch iets van behoudt, doordat de ander als tegenover functioneert. De ander heeft mij iets te zeggen.
De uitnodigende houding die deze vorm van preken voorstaat, maakt het mogelijk
dat de hoorders tot deelnemer worden aan het gesprek van God met mensen. God
krijgt dan ook een andere rol. Ook God wordt een gesprekspartner.
Met haar voorstel lost Rose een aantal met representatie samenhangende problemen
op. Geloof wordt bij haar weer geloof, de predikant gelovige onder de gelovigen. Hij
of zij beschikt niet over een speciale vorm van kennis die de gemeente (nog) niet
heeft, maar spreekt vanuit zijn eigen geloof. Doordat dit vervolgens in gesprek
wordt gebracht, wordt voorkomen dat het eigen geloof onbespreekbaar wordt.
Het eigen geloof – voor zover je hier al van eigen kunt spreken, omdat het niet afgerond is – is vervolgens ook niet representatief voor allen. Evenmin staat het op een
hoger plan dan het geloof van de hoorders. Verschillende gelovige opvattingen raken
met elkaar in gesprek.
Het is in dit model ook niet nodig om van de concrete tekst te abstraheren om tot een
algemene boodschap te komen. De bijbeltekst werkt als een ‘open kunstwerk’: de
tekst roept reacties op, associaties, invallen. De tekst als Woord van God heeft het
gesprek met allen op het oog en is in die zin algemeen. Het bijzondere is gelegen in
de concrete aanspraak van een tekst, die om reactie vraagt. Het is niet dé betekenis
van een tekst die voor allen geldig is, iedere tekst kan verschillende betekenissen
oproepen, maar het is de aanspraak die allen op het oog heeft.
Het voorstel van Rose heeft ook beperkingen. Een preek is doorgaans niet werkelijk
een gesprek. De predikant voert het woord.
Overigens, een preek kan wel een soort gesprek zijn. Een goede vorm hiervoor is
‘bibliolog’, een op bibliodrama lijkende vorm van gesprek rond een bijbeltekst. De
predikant als gespreksleider spreekt de gemeenteleden aan alsof zij een figuur zijn in
de bijbeltekst, waarna men vanuit die rol mag reageren. Vervolgens worden de hoorders uitgenodigd een andere rol op zich te nemen om de tekst van een andere kant te
bekijken.36
Maar doorgaans zal de predikant toch zelf het woord voeren en voor anderen spreken, verhalen en ervaringen van anderen inbrengen en deze ook interpreteren. Zij
maakt de keuze welke verhalen ze kiest. Ideaal zou zijn als de kring steeds wijder
werd, zodat de gemeente over haar eigen grenzen heen gaat kijken, maar er is een
grens aan deze pluraliteit. Onderlinge verschillen kunnen te groot worden.
Verder is zij het ook die de rol van God benoemt. Ze kan daarin verschillende visies
naast elkaar zetten, maar zal doorgaans ook een keuze maken voor de gemeente. Het
doorgaande gesprek binnen de gemeente kan haar blikveld verruimen, maar dat veronderstelt wel een tamelijk ideale gesprekssituatie. Conversational preaching veronderstelt tot op zekere hoogte de mondigheid van de hoorders. Zij moeten in staat
zijn hun eigen ervaringen te benoemen en te spelen met verschillende interpretaties
hiervan. Ze moeten aan het gesprek deel willen nemen en deel kunnen nemen en ze
moeten bereid zijn af te zien van een ‘laatste waarheid’.
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Maar misschien zijn dit wel de beperkingen van elk preekmodel: geen predikant
overziet het geheel en er is geen gemeente waar iedereen aan het woord komt.
6.4 JOHN MCCLURE: OTHER-WISE PREACHING
6.4.1 Samenvatting
McClure is hoogleraar homiletiek en liturgie, maar afkomstig uit de literatuurwetenschap. Hij bedrijft van daaruit homiletiek met een sterk filosofische inslag. Hij
neemt de ‘postmoderniteit’ als uitgangspunt van zijn homiletiek, waarbij hij zich met
name door Levinas laat inspireren, maar ook uitgebreid met Derrida in gesprek
gaat.37 De titel van zijn boek verwijst naar Levinas en diens denken van de ‘alteriteit’. Preken dienen volgens McClure gericht te zijn op de ander. Preken ontlenen
hun autoriteit niet aan zichzelf, maar aan de ander en daarom moet de homiletiek het
eigen ‘huis’ verlaten, de vaste grond van de eigen autoriteit:
I want to argue that preaching has been exiting those things that authorize its existence and that this exit is designed, in part, to turn preaching toward its other(s) in
such a way that preachers may re-encounter something of the nature of proclamation
at its deepest levels.38

Methodisch wil McClure in zijn boek vier overlappende autoriteiten die met preken
in het spel zijn deconstrueren: de autoriteit van de Bijbel, de traditie, de ervaring en
de rede. Dat wil zeggen: hij wil de binaire opposities naar boven halen, die hierin
aan het werk zijn en tot insluiting en onderdrukking leiden om daarin vervolgens het
‘andere’ te laten klinken.39 Zijn motief hiervoor is het ethische belang om het preken
te heroriënteren op de ander, als radicale acte van ‘erbarmende verantwoordelijkheid’ (compassionate responsibility).40 In Levinasiaanse termen:
…our deconstruction of preaching will seek to re-envision preaching at its deepest
level, as what Levinas calls a “saying that is a sign giving to the other, peace announced to the other, responsibility for the other, to the extent of substitution.” We
will search for a form of preaching that is constantly interrupted by the proximity of
the other, by an obligation to the other, and by what Levinas calls “the glory of the
Infinite” given in the face of the other.41

Het gaat McClure er om, dat de preek ‘open’ wordt gehouden. Hij wil voorkomen,
dat een preek een zichzelf gesloten systeem wordt, waar de ander \ Ander onderdeel
van uit maakt. Dat wil zeggen: een bepaald beeld van de ander. De werkelijke ander
komt zo ‘buiten’ te staan. Daarom moet de homiletiek ‘het huis uit’, om die ander te
ontmoeten. Achtereenvolgens bespreekt McClure het huis van de Schrift, het huis
van de traditie, het huis van de ervaring en het huis van de rede.
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Wat betreft het huis van de Schrift: McClure signaleert dat in de laat moderne context de gedachte van de eenheid van de bijbeltekst, de eenheid van het Evangelie en
de eenheid van exegetische methode aan het verdwijnen zijn. Hij sluit zich hier
graag bij aan. Deconstructie, schrijft hij, verzet zich tegen een transcendente meesterauteur achter elke auteur van de bijbeltekst. Teksten zijn niet terug te voeren op de
intentie of autoriteit van een auteur. Zij bestaan altijd uit een meervoud van stemmen
en een gedissemineerde autoriteit ‘tussen de regels’:
The final origin of authority behind the text is a disseminated authority, an author
who is neither beyond nor in the text, but somewhere between the lines. This author
is neither the final destination of a historical quest nor a simply rhetorical trope, a
figure of speech, but is a complex multiplicity of interwoven voices striving to be
born from a womb of words that constantly defers presence.42

Eveneens verzet deconstructie zich tegen de mogelijkheid van een omvattende lezer,
die de tekst in zijn lezing kan beheersen. De interpreet van de tekst is niet zozeer de
beschermer (voogd) van de tekst als wel de gastheer.43 Het gaat niet om de betekenis
van de tekst, maar om het gesprek met de tekst.
Het huis van de traditie verbindt McClure met de herinnering (memory). De traditie
is zoiets als het doorgeven van de herinnering aan gebeurtenissen lang geleden. Echter, tussen de gebeurtenis ‘op zichzelf’, destijds, en de representatie daarvan in een
verhaal, een tekst, staat een moment van aarzeling (hesitation). Het Heilige op zich
en ‘als zichzelf’ kan niet benaderd worden, niet vastgelegd.44 In die zin is het nooit
present geweest. Een kerugmatische vorm van gedenken is geneigd dit wel te doen
en de representatie van de gebeurtenis in de tekst samen te laten vallen met de presentie daarvan. Het is echter een bepaalde herinnering die dan wordt vastgelegd. Eén
getuige mag spreken voor allen, of, wanneer er meer getuigen waren, zoals de Evangelisten, dan wordt geprobeerd uit hun veelstemmige getuigenis een eenduidig getuigenis af te leiden. Bepaalde getuigen zijn echter niet aan het woord gekomen – de
eerste getuigen, de vrouwen bij het graf, bijvoorbeeld, behalve in apocriefe Evangeliën.
Het derde huis dat verlaten moet worden, is dat van de gemeenschappelijke menselijke ervaring, het zoeken naar universalia die voor alle mensen geldig zijn: alle
mensen zijn religieus, of alle mensen zijn zondig, of alle mensen lijden aan bestaansangst.
Volgens McClure doet dit geen recht aan de concrete ervaring van mensen in hun
diversiteit:
In short, appeals to common human experience, like appeals to metanarratives, fail
to pay true attention to the real experiences of the many people, with their own partial and contradictory stories/lives.45

Even problematisch is voor McClure het beroep op een gemeenschappelijke kerkelijke identiteit, eventueel afgezet tegen de wereld. McClure ziet dit bijvoorbeeld bij
Buttrick gebeuren. In plaats van dit spreken voor mensen, bepleit McClure een spre42
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ken met mensen, waarbij hij zich ook enigszins afzet tegen Rose46. Hij heeft vooral
moeite met haar nadruk op persoonlijk, autobiografisch preken en de opvatting van
Rose dat ‘voor jezelf spreken’ ertoe leidt, dat ook anderen uitgenodigd worden voor
zichzelf te spreken en hun stem te laten horen. McClure wil hier daadwerkelijk
ruimte voor creëren, door rondetafelgesprekken voorafgaand aan de preek, waar
ervaringen ingebracht kunnen worden.
Het vierde – en laatste te verlaten huis – is het huis van de rede. Van de rede als poging om alles onder controle te krijgen, in beeld te brengen, te representeren, van de
rede, kortom, als logos. Uiteindelijk gaat hij te rade bij Levinas en diens notie van ‘a
saying’ dat vooraf gaat aan het Zijn of aan taal. De aanspraak van de ander, de ervaring van de ander die mij aanspreekt, is weliswaar in woorden te vatten, maar nooit
volledig. De aanspraak valt niet samen met het gezegde, en de ander valt ook niet
samen met wat hij zegt:
Although thematizable in terms of ontology, consciousness, and language (what
Levinas calls “the said”), this saying is best approached through “exposure” and
“proximity” (face-to-face approach and contact) rather than through consciousness
and speech (thematizing). This face-to-face saying, therefore, is communication, but
by this Levinas does not mean the “will or intention to make this thought pass into
another ego.”47

De blootstelling aan en nabijheid bij de ander, leiden uiteindelijk tot het ‘getuigenis’
van de predikant. In de preek legt de predikant getuigenis af van de verhalen van
anderen, die hij opvat als ‘Heilige Schrift’, als verhalen waarin de glorie van de Oneindige wordt geopenbaard in het kwetsbare gelaat van de ander:
Testimony is, in many respects, the communicative air that other-wise preachers
breathe. (…) Each other-wise preacher brings into the pulpit his or her ongoing,
changing narrative testimony (verbal proclamation) to the rupturing of totality by
the glory of the Infinite revealed in the vulnerable face of the other. At the same
time, other-wise preachers rehearse in the pulpit the testimonies (verbal proclamations) of many others within the congregation, communities, traditions, and testimonials that constitute much of the sacred text: ‘Thus says the Lord’; ‘He spoke as one
with authority’; ‘I deliver you what was also delivered to me.’48

Het gelaat van de ander – van alle anderen - is voor McClure de incarnatie van
Christus,49 zoals ook de pijn en het lijden van de armen van de incarnatie getuigen.
‘Anderwijs preken’ kan op verschillende manieren gestalte krijgen. McClure beschrijft een veelheid aan inzichten en strategieën. Sommige bestaan uit het benoemen van de ander – als ‘lichaam van Christus’ bijvoorbeeld – andere bestaan uit het
laten spreken van de ander, ook als dat een ‘folly’ oplevert, dat wil zeggen een
‘vreemde’ interpretatie of schijnbaar irrationeel inzicht.50 Steeds is hij daarbij uit op
de verrassing, op iets wat het gangbare doorbreekt, een ‘open teken’ van de glorie
van de oneindige.

46
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6.4.2 Bespreking
Lucy Rose gaat uit van een zich uitbreidende kring van mensen die met elkaar in
gesprek komen, McClure heeft de ander op het oog die de kring openbreekt: de ander die mij aanziet, maar die mij ook, in de lijn van Levinas, aanklaagt. Het (representatieve) denken van het subject maakt de ander tot object. Levinas draait dit om:
het denken van de ander plaatst het subject in de accusatief. In plaats van dat het
subject de ander binnen zijn eigen grenzen trekt, wordt het subject door de ander
buiten zijn grenzen getrokken. Het gelaat van de ander vraagt: ‘En ik dan?’ Levinas
pleit vervolgens voor de verwelkoming van die ander als ander. Dit doorbreekt de
geslotenheid van de eigen groep, de eigen interpretatie en de eigen identiteit.
Voor McClure is de ander echter niet persé mondig: het is ook degene die monddood
gemaakt is, die niet aan het woord komt, niet in het systeem past. De predikant dient
hem of haar ook een stem te geven. Weliswaar ziet ook Rose dat – ook conversational preaching behoudt een element van benoemen, van spreken vóór de ander –
maar de vraag blijft of ‘anderen’ ook werkelijk bij het gesprek betrokken kunnen
worden. Iets van representatie blijft noodzakelijk om de ander een stem te geven.
Datzelfde geldt echter voor het voorstel van McClure: kan de ander werkelijk recht
gedaan worden in zijn of haar ‘anders-zijn’? Is het mogelijk de ander – en het andere
– zonder reserves te verwelkomen? Nog sterker geldt dat voor God. Wat God zegt is
altijd onderwerp van interpretatie. We geloven dat God in het doorgaande gesprek
ter sprake komt, maar nooit zonder interpretatie.
Het punt is dit: is er niet een grens aan de mate waarin de ander anders is, aan welke
grens voorbij de ander onbegrijpelijk wordt? Ik ga ik daar nog wat nader op in aan
de hand van een discussie tussen Derrida en Levinas.
In zijn bespreking van Levinas wijst Derrida erop, dat het overschrijden van de
grens nog steeds een grens veronderstelt tussen het ik en de ander.51 Zo veronderstelt
de metafoor van McClure van ‘het huis uitgaan’ nog steeds een deur en een drempel
tussen mij en de ander. Doordenkend op de verwelkoming van de ander, zoals Levinas die voor zich ziet, ziet Derrida het ik en de ander steeds meer van plaats verwisselen. Ik ben immers de ander voor de ander.52 Daarin is de ander dan toch hetzelfde
als ik. Het punt dat Derrida hiermee probeert te maken, is dat wanneer de ander volstrekt heterogeen blijft communicatie niet mogelijk is. Ik moet zijn verhaal tot op
zekere hoogte vertalen in mijn verhaal. Tegelijk echter ontvreemd ik daarmee het
andere van de ander. Daar zit dus een zekere tragiek in als tegenhanger van het onuitputtelijke andere van de ander, namelijk dat er altijd een rest van onbegrip blijft,
omdat we nooit geheel door de sluiers van de taal heenkomen.
Een voorbeeld om dit te verduidelijken: een jaar of wat geleden was ik ergens gastvoorganger. Midden onder de preek ging de deur open en kwam er iemand binnen
uit de nabij gelegen psychiatrische kliniek. Met veel gestommel liep de man wat
heen en weer en vroeg of er ook koffie was. Ik voelde mij door hem bekeken als
door het gelaat van de ander. Ik ervoer zijn binnenkomst als een breuk in het verhaal, dat ik op dat moment stond te houden en waarin hij niet paste. Alles wat ik
over heil te zeggen had, werd door zijn binnenkomst bevraagd: ‘En ik dan?’
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Zie Derrida, ‘Violence et métaphysique.’ In: L’écriture et la différance.
Zie ook Derrida, De l’hospitalité (vert.: Over Gastvrijheid). En: Derrida, Adieu à Emmanuel Lévinas
(vert.: Adieu to Emmanuel Levinas). Zie verder: H. Achterhuis, Met alle geweld. Een filosofische
zoektocht. Rotterdam: Lemniscaat 2008, 307.
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Misschien zou McClure voorgesteld hebben op dat moment met hem in gesprek te
gaan, de anderen (de gemeente) aan hun lot over latend. Ik weet niet of dat iets opgeleverd zou hebben, ik heb het niet geprobeerd, maar ben doorgegaan met mijn
preek. Na de dienst was hij al vertrokken. (De koster was opgestaan om hem zijn
troost te geven: een bakje koffie.) Ik vermoed echter, dat deze ander zo heterogeen
was, dat ik niet weet of we elkaar hadden kunnen bereiken. Theologisch zou deze
inbreuk wellicht te duiden zijn als de inbreuk van de Ander – maar of deze concrete
ander die duiding onderschreven zou hebben, ook dat weet ik niet.
Hierop doordenkend: ik ervoer deze inbreuk als de binnenkomst van de ander. Maar
waarom veronderstel ik eigenlijk dat de mensen die ik voor mij had niet ‘de anderen’
waren? Oriëntatie op de ander roept ook de vraag op: welke ander? En de duiding
van de ander als ander dreigt hem of haar onmiddellijk weer tot object te maken; het
ontvreemdt zijn andersheid.
De winst van de bijdrage van McClure is precies deze vraag: de vraag of we niet
vaak te vanzelfsprekend aannemen dat kerkgangers behoren tot een ‘wij’, een gemeenschap van mensen die min of meer hetzelfde denken en geloven. Tegelijk is het
onmogelijk ieder ander recht te doen in zijn andersheid. Temeer daar in een preek
vaak toch gesproken zal worden over anderen, omdat de ‘anderen’ lang niet altijd in
de kerk te vinden zijn. De inbreuk van de ander kan mij aan het denken zetten – zoals in bovenstaande gebeurtenis – maar wat levert dat die ander op?
Dat is de beperking van dit model – en van dat van Rose, misschien wel van alle
preekmodellen: er is niet altijd een voldoende gemeenschappelijke taal om elkaar te
verstaan. Opvattingen en ervaringen kunnen zo heterogeen zijn, dat het niet langer
mogelijk is de ander werkelijk te begrijpen.
6.5 EEN PREEKVOORBEELD
Onderstaande preek van John McClure afkomstig uit Patterns of preaching, a sermon sampler, een boek met 34 (Amerikaanse) preekmodellen, samengesteld door
Ronald J. Allen.53 Deze preek staat onder het kopje ‘Preaching in a postmodern perspective’. Omdat het om een voorbeeldpreek gaat, zijn de thema’s uit het hierboven
besproken boek van McClure waarschijnlijk zo goed te herkennen. Het is overigens
wel een preek die daadwerkelijk gehouden is, in de setting van het Presbyteriaanse
theologische seminarie van Louisville, op de vrijdag voor Palmpasen. Een week
eerder is de preek voorbereid aan de ‘Sermon Roundtable’, met acht leden van de
gemeenschap van het seminarie. Het onderlinge gesprek is voor McClure heel belangrijk: ‘The sermon is very different from the one I would have preached prior to
collaboration with the hearers.’54
Wat betreft de vorm van deze preek: iedere sequentie is opgebouwd uit de vier codes, die gerelateerd zijn aan de vier autoriteiten, die het Christelijk geloof en de prediking voeden. De scriptural code is wat we ons herinneren als de funderende gebeurtenissen van het geloof, en hoe we deze herinneren. De semantische code is de
Christelijke waarheid en hoe we deze voor waar houden. De cultural code is de ervaring van geloof en hoe we dit ervaren. En de theo-symbolische code is de theologische visie op de wereld die de gemeente onderhoudt. Het is de bedoeling van McClure dat elk van deze codes aan bod komen in iedere sequentie, maar dat hoeft niet
53
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altijd in dezelfde volgorde en ze kunnen ook door elkaar heen aan bod komen.55
Alienation>Emptying>Compassion
Philippians 2:5-11
1.

Sequence One
Theo-symbolic Code
We are different. This is the human condition. It is both beautiful and tragic. It is
beautiful because it opens spaces for endless varieties of creative relationships. It
is tragic because the simple, beautiful differences between us can become a door
through which evil can enter - an evil that turns benign difference into malignant
alienation.
How does this happen? It happens as we lose sight of the face of the other. We
lose sight of the other person as vulnerable and fragile - as we are.

5.

10.
Semantic Code
Relationships are conflicts waiting to happen.
The conflicts among us can turn to violence.
15.

Cultural Code
A young married couple begin their marriage with different views about money.
For her enjoyment and mental health, she wants to maintain a horse at an
expensive stable ($1,000 per month). He wants to save for a bigger house and
more substantial retirement. Ten years later, they file for divorce.
After years of steadily deepening conflict in Kosovo, heavily armed Serb police
surrounded four villages and opened fire with machine guns, grenades, rocket
launchers.
In Uganda, adults are afraid of their own children whom rebels have abducted by
the thousands and turned into heartless killers.
The Christian church continues to fragment into interest groups. Differences of
theology, gender, sexual orientation, social and political outlook have deepened
into entrenched opposition.

20.

25.

Scriptural Code
We are naturally conflicted people. That is our "mind" (to use Paul's language) our "mindset."
The Philippian church is becoming more and more conflicted. From Epaphroditus,
Paul has heard about deepening divisions and disunity.

30.

35.
Sequence two
Theo-symbolic Code
The only way to stop benign indifference from turning into malignant alienation is
through self-emptying love.
Emptying means not exploiting the powers that we have. In other words, Christ
emptied himself of power as domination.
By emptying himself of the desire to use his power to dominate, control, or use
others for his own ends, Jesus comes close, close enough to see our faces, and for
us to see God’s face; close enough to experience our vulnerability and to show us
God’s.

40.

45.

55

id. 247.
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50.

55.

60.

65.

70.

75.

80.

85.

90.

95.

100.

Semantic Code
The answer is self-emptying, self-giving love.
This is not self-abnegation, but a different way to use the powers that constitute
the self: in mutual, self-giving ways rather than in cycles of submission,
domination, coercion, abuse, or violence.
Cultural Code
When an abused spouse says, "The Bible says I should empty myself," and "Go
one more mile with my abuser,’ our response is, "No! You must empty yourself of
this nonrelationship. Empty yourself of this abusive, dominating-submitting way
of using the different powers that you and your spouse each have. Empty yourself
of this cycle of deepening alienation. There is a better way to be in relationships.
In Northern Ireland and Bosnia, people are trying to leave the cycle of violence,
abandon the only selves they have known for years - selves caught up in power
serving alienation and unholy separation. It is time for them to exit, deconstruct,
yes-"empty"- themselves of the very culture of malignant violence that has
defined them.
In our church, we also confront the need for an emptying - an exiting - of the
pattern of relating to each other by using our powers to dominate (and submit) to
one another-men and women, young and old, straight and gay.
Scriptural Code
Paul turns a metaphysical doxology about how God and Jesus are related to each
other into an ethical vision for the church and all of humanity. Christ Jesus "did
not regard equality with God (his power) as something to be exploited (used to
dominate others), but emptied himself. ... "
Sequence Three
Theo-symbolic Code
Once we begin to empty ourselves of our enmeshment in patterns of power as
domination, the vulnerable faces of others begin to emerge on the horizon of our
lives. This is the beginning of compassion.
On the one hand, this is great joy. On the other hand, it makes us frightfully aware
of the distance that still exists between us - the gap created by the long history of
the exploitation of the power that still pervades our lives. Love, as Dante points
out, shows us the gates of hell. We are then confronted with another, painful
emptying: We begin to empty ourselves of the assurance that we can fully love.
Semantic Code
Once we begin to love, we empty ourselves of any assurance that we can
ultimately empty ourselves.
We have no assurance that we can ever become authentic Christians - in whom
authenticity means congruence between what we are committed to, and who we
are. We are disqualified even as we run the race, and yet love requires that we run.
Cultural Code
In the documentary film Family Name, Mackie Alston, whose family owned
thousands of slaves, goes in search of his soul. As he interviews children of
former slaves and relatives, seeing their faces and experiencing their wounds, he
realizes that he is trying to purge himself of something, to rid himself of part of
himself that haunts him, gnaws at him, and continues to work its evil magic in
him in ways that he cannot seem to shake. Midway through the movie, he begins
to realize that he has no assurance that this huge documentary project will succeed
in emptying him of his racism – of its pervasive power in and over him. He
alternates between the painful realization that he is disqualified from ever
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105.

110.

115.

120.

125.

becoming free of prejudice and the profound commitment to continuing running
the race toward reconciliation with his black family members-many of whom.
share his name, “Alston,” and some, probably, are his actual blood relatives.
Scriptural Code
Being "born in human likeness," Jesus had no assurance that he could empty
himself of these evil patterns of dominating power. Resisting the power of this
evil was his vocation, from his temptation to his final moments on the cross. Most
scholars believe that Paul added the words "even death on a cross." These words
seem to emphasize that Jesus himself knew no victory in his journey of love.
Sequence Four
Theo-symbolic Code
Christ’s passion is a profound laying aside of dominating, instrumental power.
Christ’s passion shows us the way into the only kind of love that can resist and
ultimately heal the malignant conflicts and violence in our midst.
Christ’s passion is a journey with no assurance of success. As far as we know, all
of our struggles for liberation, inclusivity, salvation, wholeness, and reconciliation
will ultimately fail. As far as we know, the reality of Christian faith will forever be
marginal - exist only in the margins – of our own lives and of the world in which
we live.
Yet, Christ’s passion is the only journey that can salvage the tragic beauty of
human difference from the violent wreckage of human alienation.

130.

Semantic Code
Today, the Friday before Passion/Palm Sunday, we recommit om lives to Christ’s
journey to the cross.

135.

Cultural Code
The Lord’s supper today binds us together with Christ. It puts us into deepest
solidarity with him on his journey of domination-emptying love. Here, more than
anywhere else, we experience the depths of this love and the insecurity of this
commitment.

140.

Scriptural Code
Let the same mind be in you that was in Christ Jesus, who, though he was in the
form of God, did not regard the power that he had as something to be exploited,
but emptied himself of dominating power... to the point of death, even death on a
cross.

Het thema van deze preek, uiteengezet in sequentie één is de relatie tot de ander.
Deze relatie wordt gekenmerkt als een relatie van verschilligheid (r.3-5). Deze verschilligheid is zowel mooi, als een bron van vervreemding. Wat opvalt, is dat het
eerste niet verder wordt uitgewerkt. Alle nadruk komt op het conflictueuze karakter
van relaties te liggen, wat als een noodzaak (r.13) en als een natuurlijk gegeven (r.
30) wordt gepresenteerd. Dat is vreemd gezien McClure’s afwijzing van gemeenschappelijke ervaring. Deze ervaring wordt wel als gemeenschappelijk verondersteld. En omdat de positieve kant van verschillen verder niet aan bod komt, is er ook
geen ruimte voor hoe de positieve en de negatieve kant van verschillen op elkaar in
kunnen werken.
In de tweede sequentie van de preek volgt het antwoord op het probleem van conflictueuze relaties: liefde die zichzelf ontledigt en zichzelf schenkt kan de cirkel van
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onderdrukking en geweld doorbreken. De voorbeelden die gegeven worden (r.55-64)
maken duidelijk, dat dit iets anders is dan over je heen laten lopen. Wat opvalt is dat
met name het eerste voorbeeld het perspectief van de onderdrukte voorop stelt. In de
andere voorbeelden is dat minder duidelijk, maar ook daar ligt de klemtoon op wat
‘gewone’ mensen kunnen doen. Dit wordt verbonden met wat Jezus gedaan heeft (r.
41-42) én het wordt verbonden met Gods kwetsbaarheid (r.45. De kwetsbaren en de
machtigen worden zo niet tegenover elkaar gesteld, maar de hoorders worden op
beide aangesproken: ze zijn kwetsbaar én ze hebben macht, die ze goed of slecht
kunnen gebruiken.
In de derde sequentie doet McClure een stap terug. Hij relativeert het ideaal van
zichzelf schenkende liefde en tegelijk intensiveert hij het. We hebben geen zekerheid, dat we zulke liefde ooit kunnen bereiken, maar toch moeten we ernaar streven
(r.85). De film die hij bespreekt (r.95-106) brengt zowel dit streven als de tragiek
ervan in beeld. Het perspectief is nu dat van degene die onrecht doet. Ook dit wordt
verbonden met Jezus, door middel van een verrassende uitleg: ook Jezus was er niet
zeker van dat hij zich kon ontledigen van kwaadaardige patronen van overheersende
macht (r.109-113).
In de vierde sequentie tenslotte volgt een samenvatting, zonder dat de spanning
wordt opgelost.
De thematiek die McClure aansnijdt in Other-wise preaching is goed te herkennen in
deze preek. Wat daarbij opvalt, is dat de methode van preken die McClure daar
voorstelt, hier een opdracht aan de hoorders is geworden. De hoorders wordt gevraagd zich op de ander te richten, maar komt dat ook tot uiting in de preek zelf? In
hoeverre is deze preek zelf gericht op de ander?
Het spreken met anderen, waar McClure voor pleit, is aan deze preek vooraf gegaan.
In de preek wordt het gesprek echter niet voortgezet. De taal is over het algemeen
stellig: ‘We are different.’ (r.5) ‘Relationships are conflicts waiting to happen’ (r.13).
‘We are disqualified even as we run the race, and yet love requires that we run.’ (r.
92) Er wordt ook geen enkele vraag gesteld, hetgeen de indruk versterkt, dat de predikant vooral voor anderen spreekt. Hij spreekt voor ‘de mens’ en voor ‘de Schrift’.
Zijn interpretatie van de bijbeltekst is hier en daar verrassend, maar niet open. Ondanks zijn ideeën over het verlaten van het huis van de Bijbel en het huis van de
traditie is zijn uitleg eenduidig.
Wat ook opvalt, is dat het ‘ik’ van de predikant afwezig is. Het gaat schuil achter een
breder ‘wij’, dat alle mensen omvat. Daarin is wel enige ruimte voor differentiatie.
Vooral door de voorbeelden die McClure geeft, wordt de ander concreet. Daar komt
de ander ook dichtbij. De andere ‘codes’ klinken over het algemeen wat afstandelijk.
Met name in het voorbeeld ontleend aan de film Family Name wordt iets zichtbaar
van het werkelijk andere van de ander. Daar wordt duidelijk hoe moeilijk het soms is
de ander te bereiken. In de rest van de preek is de ander veel minder sterk ‘anders’.
Van Christus wordt vooral benadrukt, dat hij hetzelfde is als wij en dat wij hetzelfde
moeten doen als hij. Jezus wordt dan toch een soort alter ego, een ideaal ‘ik’.
Concluderend: de gerichtheid op de ander zorgt er in deze preek voor, dat de ander
niet buitengesloten wordt. De ander behoort tot het ‘wij’ waarover in de preek gesproken wordt. Doordat het perspectief steeds wisselt, is de ander ook niet per definitie de onderdrukte. Het werkelijk andere van de ander komt echter minder goed uit
de verf.
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6.6 FRAGMENTARISATIE
De modellen die ik in dit hoofdstuk heb besproken, bieden een fundamenteel andere
kijk op het preekproces dan de eerder besproken modellen. Zowel de New Homiletic
als het model van de preek als open kunstwerk zijn uiteindelijk gericht op de overdracht door de predikant van een boodschap aan de hoorders. De hier besproken
opvattingen zoeken hun uitgangspunt in datgene wat tussen tekst, predikant en hoorders gebeurt in een open proces, waarin ieder zijn of haar inbreng kan hebben. Die
ruimte voor de inbreng van de ander ontstaat doordat kennis in deze modellen - het
sterkst bij Rose - opgevat wordt als fragmentarisch. Het kennen blijft voorlopig en
de ander is nodig om mij op andere gedachten te brengen: kennis is relationele kennis.
Om het verschil tussen deze modellen en de modellen die ik in voorgaande hoofdstukken besprak, nog wat scherper in beeld te krijgen, ga ik hier wat dieper in op
‘fragmentarisatie’.
Fragmentarisatie - het uiteen vallen van de grote verhalen en van het subject als
identiteit - wordt regelmatig in verband gebracht met het postmodernisme.56 De
formulering van het probleem is echter eerder modern. Modern is de gedachte dat er
een oorspronkelijke eenheid is, die uit elkaar is gevallen. Doorgaans wordt dit ook
als effect van de moderne tijd gezien: de differentiatie in sociale verbanden, die min
of meer los van elkaar komen te staan, en de differentiatie van waarden die binnen
deze verschillende sectoren gelden.57
Modern gedacht is het probleem hoe de relatie tot de oorspronkelijke eenheid hersteld kan worden, dan wel hoe een nieuwe eenheid gevormd kan worden.
Postmodern gedacht is er geen oorspronkelijke eenheid. In het denken van Derrida is
in den beginne de différance: het onherleidbare verschil, dat leidt tot een voortdurend uitstel van een mogelijke eenheid. Daarmee komt de kwestie anders te liggen:
de vraag is nu hoe er omgegaan kan worden met een bestaande pluraliteit.
Ik ga nader in op dit verschil door twee moderne opvattingen over het fragment, van
Tillich en van Henning Luther, af te zetten tegen de meer postmoderne opvatting van
de in dit hoofdstuk besproken auteurs.
Paul Tillich beschouwt het fragment als pars pro toto voor het geheel. Hij spreekt
over de fragmentarische en anticiperende presentie van the New Being in het huidige
ambigue bestaan.58 Het menselijke bestaan is gebroken, maar tegelijk is hierin nog
iets aanwezig van de oorspronkelijke eenheid. Dit ‘iets’ is fragmentarisch, maar als
fragment is het niet ambigu. Als voorbeelden noemt Tillich het fragment van een
godenbeeld, dat onambigu verwijst naar de goddelijke macht dat het representeert en
het fragment van een succesvol gebed, dat verheft tot de transcendente eenheid van
onambigu leven. Een fragment wordt door hem dus opgevat als deel van het geheel,
dat, symbolisch, de macht of het wezen van het geheel representeert. Bij Tillich is
het geheel in nuce aanwezig in het fragment, min of meer aansluitend bij de Romantiek. Soms even wordt een oorspronkelijke eenheid ervaren.

56
57
58

Zie Lindijer, Postmodern bestaan, 69; Van Peursen, Na het postmodernisme, 22.
Zie G. Dekker, Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie.
Kampen: Kok 1987, 113 e.v.v..
Tillich, Systematic Theology 3, 140.

!172

Henning Luther daarentegen benadrukt het verschil tussen het fragment en de oorspronkelijke of de komende eenheid. De heersende klassieke kunstopvatting ziet
volgens hem het fragment als deficiënt, als mislukt en onvolkomen.59 Het wordt
opgevat als rest uit het verleden, in de vorm van een ruïne bijvoorbeeld, of als een
onvoltooid gebleven werk. Beide echter, meent Luther, wijzen boven zichzelf uit,
ofwel naar het verleden waarin het fragment heel was, ofwel naar de toekomst,
waarin het voltooid zal worden. De toeschouwer zoekt in het fragment een heelheid,
die het niet biedt en die er niet in te vinden is, waardoor er een beweging van onrust
van uit gaat, die niet tot een definitieve stilstand voert. Het fragment blijft in een
spanningsvolle verhouding tot het geheel staan. Hier vertegenwoordigt het fragmentarische dus niet op in een hogere eenheid.
Voor de homiletiek trekt Luther hieruit de conclusie, dat de relatie tussen teken en
betekenis niet langer volgens een representatiemodel gedacht kan worden. Men kan
niet langer uitgaan van de identiteit van teken en betekenis, maar betekenis ontstaat
door het verschil tussen tekens en het is zaak dit proces van betekenisvinding open
te houden door steeds het verschil tussen het fragment en het grotere geheel in het
oog te houden:
So ist exegetisch der einzelne Textsinn in Differenz zum Ganzen einer Perikope,
darüber hinaus zum Ganzen einer Schrift und darüber hinaus zu anderen Teilen der
biblischen Gesamtüberlieferung zu bestimmen. Der interpretierende Prediger setzt
das zu seinem theologischen, wirkunggeschichtlich vermittelten Wissen und Bewusstsein, aber auch zu seiner situationsbezogenen Erfahrung sowie seiner gemeindebezogenen Erwartung in differenzierende Beziehung.
Der Hörer schliesslich nimmt das so Interpretierte seinerseits in einem bestimmten
Kontext und einer bestimmten Interpretationskonstellation wahr, d.h. er setzt es in
Differenz zu seinem Glaubensverständnis, zu seiner Situationserfahrung und seiner
Erwartung in Beziehung.60

Het werk van de predikant bestaat er volgens Henning Luther in fragmentarische
teksten in verband te brengen met de horizon van de tekst en de horizon van de gemeente.
De manier waarop Tillich over het fragment spreekt als presentie van the New Being
is vergelijkbaar met de symbolische lezing van Buttrick en met diens opvatting van
het bewustzijn als diepere eenheid. De opvatting van Luther vertoont overeenkomst
met die van de aanhangers van de preek als open kunstwerk.
In beide gevallen, zoals ik in eerdere hoofdstukken liet zien, houdt de predikant het
proces van betekenisgeving in de hand, hetzij doordat hij de overeenkomst tussen
het fragment en het geheel verwoordt, hetzij doordat hij het verschil daartussen definieert. De predikant wordt blijkbaar geacht het geheel te kunnen overzien. Ook de
hoorder zou volgens Luther zowel zijn eigen geloofsverstaan, als zijn situatie en zijn
verwachting moeten kunnen overzien.
Zet ik dit nu af tegen de postmoderne opvatting van het fragment, dan is het verschil, zoals gezegd, dat het postmoderne denken niet langer uitgaat van een oorspronkelijke eenheid of een uiteindelijke eenheid. De fragmenten zijn geen onderdeel van een plaatje. Het zijn geen puzzelstukjes die tot een geheel kunnen worden
59
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samengevoegd. Ook kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen stukjes die wél
en stukjes die niet bij de puzzel horen. Om dit onderscheid te kunnen maken, zou je
immers het totaaloverzicht moeten hebben.
Dit zou kunnen leiden tot ‘ieder zijn eigen waarheid’. Die gedachte miskent echter
dat het ik altijd al in relatie tot anderen staat. Er is niet zoiets als een ‘eigen waarheid’: waarheid is altijd relationeel. De relatie met anderen vormt de eigen ideologie
via een proces van socialisatie: men leert hoe zich te gedragen door naar anderen te
kijken en te luisteren. Dit kan ook een negatieve uitwerking hebben, wanneer sociale
codes te beperkend zijn. Men onderhoudt, met andere woorden, mimetische relaties
tot anderen: mensen handelen zoals anderen handelen en beoordelen dit handelen
zoals anderen dit beoordelen. Ze zijn geneigd te geloven wat anderen te geloven. Ze
richten zich naar voorbeelden.61
Identificatie is echter nooit volledig, noch met een ander ik, noch met een groep. Er
blijft altijd een verschil. Daar ontstaat ruimte voor verbeelding, voor het andere geluid van de ander. Dit is niet het ware geluid, maar precies dat: een ander geluid.
Door het gesprek met de ander aan te gaan, wordt het tot op zekere hoogte mogelijk
de representatieve of mimetische orde te doorbreken.
IJsseling merkt hierover op:
Mensen spreken niet alleen over de werkelijkheid en de gang van zaken in de wereld,
over anderen en over zichzelf, maar ze spreken elkaar ook aan en worden door elkaar
aangesproken. Ook hier speelt de mimesis een rol, anders zouden ze niet weten hoe ze
dit moeten doen en zouden ze de ander niet kunnen verstaan. Toch is er in dit aangesproken worden en aanspreken een dimensie die niet tot datgene behoort wat verschijnt. Het gaat om iets wat niet van de orde is van het beeld of de weergave, noch
van de identiteit en de verdubbeling. Het kan dan ook niet tot thema gemaakt worden.
Er zijn geen woorden voor.62

Wanneer mensen het gesprek zoeken met elkaar, proberen ze iets onder woorden te
brengen, wat in zekere zin aan woorden vooraf gaat: een ervaring of een openbaring.
De aanspraak van de ander die mij iets te zeggen heeft, kan de geslotenheid van de
eigen opvatting doorbreken. Het vragende ‘gelaat van de ander’ breekt de gemeenschap open en bevraagt haar vanzelfsprekendheden.63
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Het individualisme reikt veel minder ver dan de mythe van de individualisering wil doen geloven.
Naar aanleiding van een onderzoek naar individualisme merken Duyvendak en Hurenkamp op:
‘Groepen zijn nog altijd sturend voor het (keuze)gedrag van mensen en mensen willen nog altijd
graag bij groepen horen. Het zijn alleen niet meer de groepen van vroeger. De beklemming van zware
sociale verbanden lijkt steeds meer vermeden te worden en tijdelijke en inwisselbare verbanden
nemen in populariteit toe.’ (J.W. Duyvendak, M. Hurenkamp (red.), Kiezen voor de kudde. Lichte
gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. Amsterdam: Van Gennep 20063, 16.) Murray signaleert
iets vergelijkbaars voor kerkelijke groeperingen: de verbanden worden losser. Velen zien zichzelf nog
steeds als behorend tot de gelovigen, maar niet langer tot de kerkelijken (believing without belonging
noemt Murray dit). Murray ziet echter ook het omgekeerde: mensen die wel deel uitmaken van een
kerkelijke groepering, maar zich niet zonder meer gelovig noemen (belonging without believing). (S.
Murray, Church after Christendom. Colorado springs: Paternoster 2004, 10-12.)
IJsseling, Mimesis, 60.
Zie ook Henk de Roest, Van de aanspraak - naar de anderen. Over geloofscommunicatie en gemeenschapsvorming. Oratie, Leiden 2002: ‘Het genereren van ideeën is cruciaal voor innovatie binnen een
organisatie. Een open proces, waarin liefst zoveel mogelijk leden van de organisatie vrijelijk participeren aan het gesprek over de organisatie en haar toekomst blijkt een potentieel aan creativiteit te
kunnen losmaken.’
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In het denken van de ander van Rose en McClure blijft echter wel een zekere ambivalentie. De metaforen die zij gebruiken suggereren dat die ander nog bereikt moet
worden. Rose spreekt over een gemeenschap van de ronde tafel waaraan de ander
uitgenodigd moet worden. McClure heeft het over het huis uit gaan om de ander te
ontmoeten.
In de praktijk zal dit kloppen: de diversiteit van veel kerkelijke gemeentes is beperkt. Om met anderen dan de eigen gemeenteleden in gesprek te komen, zal men
hen of om de tafel moeten nodigen, of naar hen toe moeten gaan.
Als ‘vragend gelaat’ is de relatie met die ander echter voorgegeven. De ander breekt
voortdurend in via de media, door verhalen. De uitdaging is, lijkt mij, om dit andere
van de ander toe te te laten in preken, zonder dit te herleiden tot ‘hetzelfde’. Dat wil
zeggen: zonder de concrete ander op te laten gaan in het algemeen menselijke en
zonder de ander buiten te sluiten als onwaar, onbijbels, werelds - alsof preken het
ware geluid laten horen.
Preken zijn altijd ook drager van ideologie en medium van socialisatie. Impliciet of
expliciet bevestigen preken bepaalde normen en gewoontes. Dat is niet negatief bedoeld. Bevestiging wordt soms ondergeschikt gemaakt aan de omvormende of kritische rol van preken - bijvoorbeeld door Craddock en Altena - maar het is mijns inziens een wezenlijk onderdeel van preken: bevestiging van de mensen als mensen
van God. Tegelijk is de inbreng van de ander en het andere nodig om te voorkomen
dat deze bevestiging de hoorders insluit in een bepaald beeld of opvatting of de ander uitsluit, bijvoorbeeld door de kerk tegenover de wereld te plaatsen.
Hoewel deze vorm van preken doorgaans een monoloog zal blijven, wordt hierin het
gesprek gezocht met God en met mensen, het gesprek met de ander in plaats van een
spreken over de ander. Zo zou ik de preek als Woord van God willen verstaan: als
aanspraak, eventueel tegenspraak, die weerwoord en antwoord uitlokt. Het Woord
van God gaat vooraf aan mensen, het spreekt ons aan en vraagt om antwoord. Het
nodigt uit tot gesprek, juist ook omdat het géén eenheid is, maar een veelheid van
stemmen.
Vaak hoort dit gesprek, zowel met God als met de hoorders en de tekst, tot het studeerkamerwerk van de predikant.64 Dit werkt de impuls van de predikant om in de
preek antwoorden te willen geven in de hand evenals de afstand tussen predikant en
gemeente. In zijn studeerkamer ontwikkelt de predikant wat Rose separate knowledge noemt. Het resultaat is dan al gauw een afgerond verhaal. Beter kan, lijkt mij,
een deel van dit voorwerk overgeheveld worden naar de preek zelf - al blijft daar
altijd voorwerk voor nodig. Open vragen, zowel aan de hoorders als aan de tekst en
de voorlopige antwoorden van de predikant en mogelijke andere antwoorden maken
een preek communicatiever, opener.
Als gesprek met God en met de hoorders loopt de preek ook minder het risico God,
de hoorders en de wereld in beelden vast te leggen. Altena stelt, dat we er van uit
moeten gaan, dat we God niet kunnen representeren. Terecht, lijkt mij. Het lijkt mij
bovendien ook niet zinvol als preken een soort referaat worden over wie God is. Ik
zou er verder aan toe willen voegen, dat we er ook van uit moeten gaan, dat we de
gemeenteleden, en breder ‘de mens’, niet kunnen representeren. Sinds de ‘wending
naar de hoorders’ in de homiletiek wordt de predikant geacht de situatie van de
hoorders te kennen. Ernst Lange onderscheidt hierin (a.) de wereldsituatie en de
tijdgeest, (b.) de specifieke kennis die de predikant moet hebben van de vreugden,
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noden, aanvechtingen en problemen van de individuele hoorders en (c.) de theologische en religieuze verwerking van deze vragen door de hoorders zelf.65
Het lijkt mij veel te veel gevraagd. Is de mens niet evenzeer een raadsel en een geheim? Bereikt de mens ooit meer dan fragmentarische kennis over zichzelf? Bovendien is er vanuit het representatieve model waarin God en mens tegenover elkaar
staan, de neiging om uit deze kennis van ‘de mens’ vooral kritische elementen naar
voren te brengen. Dit bergt het gevaar in zich dat ofwel de hoorders zich hopeloos
gaan voelen, ofwel alle hulp van boven moet komen.
Preken gebaseerd op connected knowing gaan uit van het vertrouwen in mensen. In
vertrouwen is ook gemakkelijker kritische geluiden te laten horen. Theologisch gesproken: moeten preken niet uitgaan van de genade die altijd groter is dan wij denken, van het geloof van God in ons dat vooraf gaat aan ons geloof in hem?
6.7 BESLUIT
De hier beschreven modellen verlaten, veel meer dan de voorgaande, het model van
representatie.
Met name Rose heeft scherpe kritiek op de centrale, logocentrische positie van de
predikant tegenover de gemeente. Zij benoemt dit als een vorm van separate knowing. Haar voorstel voor conversational preaching gaat veel meer uit van de gelijkheid van predikant en hoorders als gelovigen.
Alle drie de hier besproken homileten gaan er van uit dat de toegang van de predikant tot de ‘waarheid’ net zo beperkt is, als die van ieder ander. Ook de predikant is
een kind van zijn tijd en zijn cultuur. Een preek als vorm van gesprek dient ertoe om
het eigen beperkte blikveld enigszins te overstijgen. Daarmee is het geen oplossing
voor alle problemen. Het andere van de ander kan zo anders zijn, dat gesprek niet of
nauwelijks mogelijk is. Gesprekken zijn bovendien lang niet altijd spannend, er
‘gebeurt’ maar af en toe iets in een gesprek.
Verder verschuift in al deze modellen de rolverdeling tussen God en mensen. Doordat het representatieve model wordt verlaten, komen God en mens ook minder sterk
tegenover elkaar te staan. Noch God, noch de mens bezitten in deze modellen een
afgeronde identiteit. Over beide zijn meerdere, fragmentarische verhalen te vertellen. Bij McClure lijken God en mens zelfs enigszins in elkaar over te vloeien: de
ander wordt een vindplaats voor de Ander. In de preek die ik van McClure besprak
blijkt Christus als beeld van God dan overigens wel weer de ander bij uitstek.
Op een andere manier vloeien ook bij Meinhard God en mens min of meer in elkaar
over. Zij wijst er op dat wat we over God zeggen vooral heel veel over ons zelf zegt.
In de dominante theologie hebben volgens haar mannelijke waarden een hogere status dan vrouwelijke waarden. Wat mannen over God zeggen, bevestigt vaak vooral
hun eigen status, terwijl vrouwen verbonden worden met zonde.
Veel sterker dan in voorgaande modellen worden deze modellen vanuit de gemeenschap gedacht. Die modellen waren vooral gericht op het ontwikkelen van de eigen
identiteit, in deze modellen blijft de eigen identiteit open en is de ander nodig om
mij zelf te ontwikkelen.
Bij de bespreking van Derrida noemde ik dit bij hem een zwak punt: bij Derrida lijkt
gemeenschap nauwelijks een plaats te hebben en is de dialoog met anderen vooral
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kritisch van toon. De gedachte dat een preek een moment is in een voortgaand gesprek, maakt die ander nodig en gaat uit van het vertrouwen in de ander. Meer ‘moderne’ modellen richten zich vaak op de vorming van een eigen zelf, de hier besproken ‘postmoderne’ modellen richten zich op de mens in relatie tot anderen.
Deze modellen leiden tot andere preekvormen: in de plaats van monoloog komt
conversatie en de nadruk op een boodschap wordt vervangen door een pluraliteit aan
‘kleine’ verhalen, die niet samengevoegd worden tot een groot verhaal, maar in hun
‘verschilligheid’ betekenis oproepen.
Deze andere vormen zijn verbonden met andere theologische opvattingen: over God
kan niet los van mensen gesproken worden, noch kan God in een zuivere taal ter
sprake komen. Niet alleen de identiteit van het subject of de tekst, maar ook de identiteit van God komt zo op het spel te staan, althans voor zover God ter sprake komt.
‘God’ verschilt, net als mensen, van zichzelf, zijn identiteit is een narratieve of gedissemineerde identiteit.
Als ideologie - als ‘denkraam’ - blijft de metafysica aanwezig, tegelijk echter proberen de in dit hoofdstuk besproken modellen ruimte te maken voor een niet-metafysisch verstaan van God. Een verstaan dat zich onttrekt aan de binaire opposities die
tot de metafysica behoren.
Dit andere spreken over God lijkt echter haar eigen stoelpoten door te zagen, doordat ontkend wordt dat er enige vaste basis is op grond waarvan met zekerheid over
God gesproken kan worden.
Hoe laat zich dit nu theologisch doordenken? Daarover gaat het volgende hoofdstuk,
waarin ik het gesprek aan ga met een aantal theologen en filosofen, die op verschillende manieren proberen de metafysica te doorbreken.
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7. De gave van het Woord
A gift is both that which is passed freely from one person to another with generous
intent and that which is never present as gift, never identifiable as such. It seems to
me that the Christian belief that God gives Godself in relationship with persons,
freely and generously, must be characterized by the same condition of impossibility.
If God gives Godself without condition,
then we will not be able to identify that gift as such: it will never be present. The
relationship must rest on a freedom that risks the possibility of misunderstanding or
rejection, or else it will not be a relationship of love but one opening onto coercion.
Further, the gift will never be returned, not only because there could never be sufficient return, but because there will be no return address. Any God-gift will disseminate in desire, as Levinas (in conversation with Derrida) might say, not for God but
for the undesirable par excellence, my neighbor. Not every gift (is) God, but it seems that God is only to be thought starting from the gift...1

7.1 INLEIDING
Na de voorgaande homiletische hoofdstukken herneem ik dit in hoofdstuk de theoretische kwesties die in de hoofdstukken 2 en 3 aan de orde waren rond representatie.
In hoofdstuk 2 schetste ik de historische ontwikkeling van het ‘verval’ van representatie als model om deze werkelijkheid en Gods werkelijkheid bij elkaar te houden.
Representatie is, recapitulerend, het tegenwoordig stellen van een doorgaans als hoger en heiliger gedacht ‘ginds’ naar een lager ‘hier’, waarbij dat hogere doorgaans
opgevat wordt als normatief voor het lagere: deze werkelijkheid dient zich te richten
naar Gods werkelijkheid. Representatie ‘werkt’ doordat de representant op de één of
andere manier deelt in de glorie van wat hij vertegenwoordigt.
In deze tijd echter werkt dit model niet langer. Er bestaat een veelheid aan aan beelden en voorstellingen zonder dat er een achterliggende eenheid te ontdekken is, met
als gevolg dat representaties aan geloofwaardigheid verliezen: ze lijken onderling
inwisselbaar en ze weerspiegelen vooral elkaar. Woorden, beelden en voorstellingen
verwijzen vooral naar andere woorden, beelden en voorstellingen zonder duidelijk
achterliggend kader of een criterium om ware van valse beelden te onderscheiden.
De in de hoofdstukken 4 en 5 besproken homiletische modellen reageren op deze
representatiecrisis. De New Homiletic streeft ernaar, dat woorden opnieuw werkzaam worden, het model van de preek als open kunstwerk is erop gericht, dat de
hoorders opnieuw in het bijbelverhaal komen.
Deze modellen verlaten het representatieve systeem dus niet, maar streven ernaar het
te herstellen door nieuwe bruggen te slaan tussen de hoorders en de bijbeltekst,
waarvan de betekenis als gegeven wordt opgevat. De vraag die hier steeds bij gesteld wordt, is of de bijbeltekst wel voldoende tot haar recht komt én of de hoorders
wel serieus worden genomen. In de kritiek op deze modellen keert deze vraag voort-
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durend terug, waarbij een grotere rol voor de hoorders doorgaans wordt opgevat als
een inbreuk op het gezag van het Woord.2
In hoofdstuk 3 besprak ik de manier waarop Derrida met representatie omgaat. De
vragen die hij hierbij stelt, zijn van meer fundamentele aard. De manier waarop zowel de New Homiletic als de aanhangers van de preek als open kunstwerk reageren
op de representatiecrisis, veronderstelt dat deze crisis zich alleen in de wereld van de
hoorders afspeelt en dat de boodschap van de Bijbel daar niet onder te lijden heeft.
De boodschap blijft een gegeven, alleen de situatie van de hoorders is veranderd.
Dat de geloofwaardigheid van het bijbelse verhaal ter discussie staat, wordt gezien
als probleem van de hoorders en hun wereld, waarop de homiletiek dient te reageren
door andere manieren te vinden om deze geloofwaardigheid opnieuw te vestigen.
In de visie van Derrida is de boodschap van een tekst echter geen gegeven, maar een
gave, waarvan noch de precieze inhoud, noch de gever, noch de beoogde ontvanger
geïdentificeerd kan worden. Tekst en hoorders bevinden zich niet op twee verschillende oevers, waartussen een brug gelegd moet worden, het woord is als gave uitgezaaid - gedissemineerd - in deze wereld. Het groeit en bloeit her en der, maar zonder
dat het van het onkruid gescheiden kan worden.
Het verband tussen ‘tekst’ en de gave suggereert verder, dat teksten betekenis krijgen
in de relatie.
Geloofwaardigheid is, met andere woorden, geen eigenschap van een tekst: de Bijbel is niet geloofwaardig, maar kan geloofwaardig worden in de relatie met die tekst.
Dit doet vermoeden dat er meer nodig is, dan andere preekvormen. De relatie tussen
God en mens, en tussen (bijbel)tekst en lezer moet anders gedacht worden, waardoor
de rol van de preek en de positie van waaruit gepreekt wordt in het geding komen.
Dit is wat Meinhard, Rose, en McClure, de homileten die ik in het vorige hoofdstuk
besprak, proberen te doen. Verderop kom ik daar op terug. Eerst herneem ik het verschil tussen een representatieve benadering en de benadering die Derrida voorstaat.
Ik doe dit aan de hand van een discussie tussen Derrida en Kant.
7.2 KANT EN DERRIDA
De positie die Kant inneemt in zijn boek Die Religion innerhalb der Grenzen der
blossen Vernunft heeft steeds een tamelijk bepalende rol gespeeld in de discussie
over de rol van preken en over de verhouding tussen bijbeltekst en hoorders. De
homiletische discussie of in preken het Woord zelf moet worden verkondigd, of dat
er een ‘aanknopingspunt’ gevonden moet worden bij de hoorders, wordt door Kant
al voorbereid.
Kant maakt in Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft een onderscheid tussen Openbaringsreligie en redelijke religie. Hij doet dit in het kader van
een beschouwing over het probleem van het kwaad. De mens moet, meent Kant alles
doen wat hij kan om een beter mens te worden3 en hij moet dit in vrijheid doen,
want als er geen vrijheid is, dan kunnen het goede en het kwade de mens niet toegerekend worden.4 Wat goed en wat slecht is, moet verder algemeen zijn, voor iedereen geldig en voor iedereen toegankelijk. Daarom moet het gebaseerd zijn op de
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rede, omdat wat redelijk is, voor iedereen hetzelfde is.5 De ware religie is voor Kant
daarom de redelijke religie.
Openbaringsgeloof namelijk is altijd historisch. Zij is op een bepaald moment ontstaan binnen een bepaalde groep en heeft daarom slechts een relatieve geldigheid.
Zij ontbeert het bewustzijn dat het geloof zo zijn moet en behoudt altijd iets toevalligs.6 Bovendien berust openbaringsgeloof op autoriteit: het kan slechts geloofd
worden, maar houdt geen stand voor het tribunaal van de universele rede. Daarom is
er binnen het redelijke geloof geen plaats voor genadewerkingen, geheimen, wonderen en genademiddelen: deze zijn niet redelijk en niet voor iedereen toegankelijk.7
De concurrentie tussen God en mens, die onderdeel is van het representatieve model,
is hier goed terug te zien: de ruimte die Kant zoekt voor de vrijheid van de mens,
moet bevochten worden op God. God resteert een rol als wetgever en als hoop- en
richtinggevend idee, dat niet representeerbaar is.
Voor de theologie blijven er zo twee mogelijkheden over: ofwel de theologie beperkt
zich tot de uiteenzetting van het eigen geloof binnen de grenzen van de Openbaring een mogelijkheid die Barth zeer aansprak8 - ofwel zij laat zien dat de bijzondere
Openbaring op de één of andere manier universeel is. De symbolische lezing die
Buttrick voorstaat, is hier een voorbeeld van. De eerste benadering zal al gauw het
verwijt krijgen autoritair en contingent te zijn, omdat zij niet bewezen kan worden.
De tweede benadering zal verweten worden de Openbaring aan te passen aan de rede
en God te kort te doen.
Derrida echter vraagt zich af of het onderscheid dat Kant maakt wel te handhaven is.
Hij deconstrueert het onderscheid van Kant tussen openbaringsreligie en rationele
religie.
Om de redelijkheid van de redelijke religie te kunnen definiëren, merkt Derrida op,
doet Kant een beroep op Openbaring, op niet-rationele kennis.9 Geheimenissen,
wonderen, genadewerken en genadegaven worden door Kant als een parergon neergezet, als een ‘extraatje’, iets wat niet nodig is binnen de redelijke religie. Maar zonder dit ‘extraatje’ was er helemaal geen religie geweest. Kant gebruikt de Openbaring immers om zijn redelijke religie vorm te geven - daar ontleent hij zijn gedachten aan.
De grens die Kant trekt, is dus nogal arbitrair. Kant gebruikt deze grens om zijn eigen geloof te kunnen poneren als het ware geloof. Ook de zogenaamd rationele religie bevat iets, wat het niet kan bevatten, wat zich aan de ratio onttrekt. Hetzelfde
geldt volgens Derrida voor de filosofie: zij tracht de waarheid ‘in te kaderen’, vast te
leggen, maar deze ontsnapt haar. Deconstructie moet zich volgens Derrida zowel
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zijn eigen grenzen te blijven. Zie P. Schaafsma, ‘Barth over Kant.’ In: In de waagschaal, nieuwe
jaargang 33, 2004, nr.17, 533-535.
Derrida, La vérité en peinture, 64 e.v.v. (vert.: The truth in painting, 55 e.v.v.).
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verzetten tegen het opnieuw inkaderen van de waarheid als tegen het verlangen naar
de zuivere en simpele afwezigheid van ieder kader.10
Elders deconstrueert Derrida de tegenstelling die Kant maakt tussen geloof en rede
op nog een andere manier, door vragen te stellen bij de vermeende eenheid van geloof. Kan geloof - of religie - wel op zichzelf gedefinieerd worden, los van bijvoorbeeld economie of politiek?11 Alleen al door het vocabulaire vindt er voortdurend
overlap plaats: allerlei religieuze termen hebben ook niet religieuze associaties krediet, credit, credo bijvoorbeeld. Het lijkt niet zo gemakkelijk om het religieuze af
te bakenen van het niet-religieuze, waardoor ook de betekenis van het religieuze
verandert.
Maar ook is het de vraag of religie in zichzelf een eenheid is. Religie heeft, meent
Derrida, minstens twee bronnen: geloof in de zin van vertrouwen en als ervaring van
het heilige.12 Deze twee vallen niet zonder meer samen: men kan het heilige ervaren
zonder te geloven en men kan geloven zonder dat het heilige daar een rol in speelt.
Het is deze elliptische relatie tussen het heilige - de ‘aanspraak van het andere’ - en
het geloof - het antwoord daarop - die maakt dat ‘iets’ in religie zich onttrekt aan
benoeming.13
Wat betekent dit nu?
Ten eerste: geloof is altijd contingent. Omdat geloven een gave is, is de oorsprong
onachterhaalbaar. Noch de algemene rationaliteit, noch interne rationaliteit - de co10

11

12
13

id. 85: Een kader is wezenlijk geconstrueerd en daarom fragiel, dat is de essentie of de waarheid van
het kader. Als die er is. Maar deze “waarheid” kan niet langer een “waarheid” zijn. het definieert net
zo min de transcendentaliteit als de toevalligheid van het kader, alleen haar bijkomstigheid [parergonalité]. De filosofie wil haar tot rede brengen, maar slaagt daar niet in. Maar wie het kader heeft
gemaakt en haar manipuleert, stelt alles in het werk om het effect van het kader uit te wissen, meestal
door haar te naturaliseren tot in het oneindige, in de handen van God (men kan dit verifiëren bij
Kant). De deconstructie wil niet opnieuw inkaderen, noch dromen van de pure en simpele afwezigheid van kaders. Deze twee schijnbaar tegengestelde bewegingen - die niet los van elkaar gezien
kunnen worden - zijn datgene wat hier gedeconstrueerd wordt.’
(‘Un cadre est essentiellement construit et donc fragile, telle serait l’essence ou la vérité du cadre.
S’il y en avait. Mais cette “vérité” ne peut plus être une “vérité”, elle ne définit pas plus la transcendantalité que l’accidentalité du cadre, seulement sa parergonalité. La philosophie veut l’arraisonner
et elle n’y parvient pas. Mais ce qui a produit et manipulé le cadre met tout en oeuvre pour effacer
l’effet de cadre, le plus souvent en le naturalisant à l’infini, entre les mains de Dieu (on pourra le
vérifier chez Kant). La déconstruction ne doit ni recadrer ni rêver l’absence pur et simple de cadre.
Ces deux gestes apparemment contradictoires sons ceux-là mêmes, et systématiquement indissociables, de ce qui se déconstruit ici.’) (Vert.: 73.)
‘Men zou er zeker van moeten zijn dat men alle predicaten van het religieuze kan onderscheiden (en
zoals we zullen zien is dat niet eenvoudig; er zijn op zijn minst twee families, twee lagen of bronnen
die elkaar overlappen, zich vermengen, elkaar contamineren zonder in elkaar over te lopen; en voor
het geval de zaken nog niet simpel genoeg zijn, de ene van de twee is precies de drang ongeschonden
te blijven, dat wat allergisch is voor contaminatie, behalve door zichzelf, auto-immuun.’
(‘Il faudrait être sûr de pouvoir distinguer tous les prédicats du religieux (et, nous le verrons, ce n'est
pas facile, il en est au moins de deux familles, deux souches ou sources qui se croisent, se greffent se
contaminent sans jamais se confondre; et pour que les choses ne soient pas trop simples encore, l’une
des deux, c’est justement la pulsion de l’indemne, de ce qui reste allergique à la contamination, sauf
par soi-même, auto-immunément.)’ Derrida, Foi et savoir, 37 e.v. (vert: Derrida, ‘Faith and knowledge’. In: Acts of religion, 63).
id. 46 (vert.: 70).
‘Zo zijn er twee bronnen of twee verschillende brandpunten. "Religie" vormt hun ellips omdat het
haar twee brandpunten omvat, maar ook haar onreduceerbare dualiteit verbergt in stilte, op een geheimvolle en terughoudende wijze.’
(‘Ce sont là deux sources ou deux foyers distincts. La "religion" figure leur ellipse à la fois parce
qu’elle comprend les deux foyers mais aussi parfois en tait, de façon justement secrète et réticente,
l’irréductible dualité.’) (Id. 49; vert.: 72.)
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herentie van theologische uitspraken - noch authenticiteit kunnen als criterium gelden voor een waar geloof. Er is niet zoiets als een afgebakende geloofsinhoud, die
als criterium voor een waar geloof kan gelden.
Ten tweede; geloven is altijd ook geloven op gezag, omdat er uiteindelijk geen redelijke grond is om te geloven. Hetzelfde geldt overigens voor niet geloven. Het denken bevat altijd ook irrationele elementen en ieder denksysteem - zo laat Derrida
steeds opnieuw zien - bevat elementen die binnen dat systeem niet te bewijzen zijn.
Ten derde: de aanpassing van geloof aan de rationaliteit leidt ertoe, dat het geloof
wordt beperkt. Iets in religie - en in de filosofie - onttrekt zich altijd aan benoeming.
De rede is echter geneigd dit buiten te sluiten. Wie religie wil beperken tot wat redelijkerwijs geloofd kan worden, doet haar te kort.
De homiletische ontwerpen, die ik in het voorgaande hoofdstuk besprak, sluiten
hierbij aan. Meinhard, Rose en McClure vertrekken vanuit het besef, dat geloven
altijd contingent is, en dat de taal waarin geloof ter sprake komt steeds gestempeld is
door de eigen achtergrond. Geloof is altijd ook ideologisch geladen, in de termen
van Meinhard. Via de verbeelding tracht zij dit te doorbreken. Rose roept hiervoor
de conversatie te hulp, McClure de gerichtheid op de ander.
Hun vertrekpunt is het esthetische oordeel: geloven is in eerste instantie een kwestie
van smaak. Datzelfde geldt voor Craddock, Buttrick, Engemann en Altena, maar
waar zij uit zijn op een uiteindelijke harmonie van de verschillende smaakoordelen,
op het gevaar af, dat hun eigen oordeel normatief wordt, blijft dit bij Meinhard, Rose
en McClure veel meer open. Het preekproces is bij hen niet gericht op een afronding, maar is een moment in een voortgaand proces.
Blijft wel de vraag wat de plaats en de rol van de theologie zijn in dit proces - van de
theologie als min of meer systematische en rationele overdenking van het spreken
over God. De theologie zou, mijns inziens, tussen twee klippen door moeten laveren: aan de ene kant vormen van fideïsme, ‘waarheden’ die niet langer bevraagd
mogen worden, maar ‘gewoon’ geloofd moeten worden, aan de andere kant de aanpassing van geloven aan wat we (rationeel) nog kunnen geloven.14
Een tweede vraag is, welke positieve bijdrage de theologie kan leveren. Tot op heden ging het vooral over beperkingen: de theologie kan het Woord niet representeren; als ‘gave’ onttrekt het Woord zich aan de bepaling van afzender, inhoud en geadresseerde. Maar kan er ook iets positiefs gezegd worden? De theologie kan misschien nog omtrekkende, abstracte bewegingen maken, in preken moet ook iets concreets gezegd worden.
De disseminatie van het Woord biedt hiertoe mijns inziens wel een aanknopingspunt.
Disseminatie wil zeggen dat het Woord nergens zuiver te vinden is, het groeit op
temidden van het onkruid, zonder dat beide strikt te scheiden zijn. Maar er groeit dus
wel iets.
Als ‘gave’ kan het Woord niet gebonden worden aan het Boek, volgens Derrida,
maar dat kan ook zo gelezen worden, dat God overal te vinden is.

14

In de recente theologie is dit een veel betreden weg: het aanwijzen van een laatste kern die bereikt
wordt via een rationele overweging van wat we nog kunnen geloven. Dit is bijvoorbeeld de vraag van
waaruit Kuitert zijn revisie van het Christelijk geloof inzet: ‘wat houd je waarom over en wat doe je
ermee?’ (H.M. Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening. Baarn: Ten Have
1992, 14.) Een ander voorbeeld hiervan is de theologie van Hendrikse, die de ervaring dat God met je
meetrekt als kern aanwijst en de rest afwijst als mensenwerk van later tijd. (K.Hendrikse, Geloven in
een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. Amsterdam: Nieuw Amsterdam
uitgevers 2007.)
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Horner stelt, in het citaat boven dit hoofdstuk, dat de relatie, waarin God zichzelf
geeft, onmogelijk is, zoals de werkelijk onbaatzuchtige gift onmogelijk is. ‘God’ is
geen identificeerbaar ding, geen object onder andere objecten, dat gebruikt kan worden. De relatie waarin God zichzelf geeft, is een relatie gebaseerd op genade. Als
Geest onttrekt ‘God’ zich aan vastlegging of benoeming. Maar dat wil niet zeggen,
dat er geen relatie kan zijn.
Deze twee vragen onderzoek ik in het vervolg van dit hoofdstuk. Daarbij kijk ik
eerst naar hoe Derrida hiermee om gaat. Ik heb zijn denken vooral als kritisch tegenwicht ingezet - maar is er bij hem ook ruimte om op een positieve manieren naar
theologie te kijken? Vervolgens bespreek ik een aantal andere auteurs, die allen tot
op zekere hoogte de idee van representatie loslaten en min of meer aansluiten bij de
idee van disseminatie.
7.3 DERRIDA EN DE NEGATIEVE THEOLOGIE
Met enige regelmaat is Derrida verweten, dat zijn deconstructie uiteindelijk tot niets
leidt. Op deze manier zou de kennis niet verder komen, hij spreekt alleen maar om te
spreken. Hij zou hiermee een soort negatieve theologie bedrijven.15 Hij zou, kortom,
geen enkele waarheid te melden hebben.
Derrida verzet zich ertegen dat zijn denken ingedeeld wordt bij de negatieve theologie, maar even goed, meen ik, is er een zekere verwantschap. Zijn kritiek op de negatieve theologie is namelijk, dat deze niet negatief genoeg is. Hij lijkt een nog negatievere theologie voor te staan.
Hij vraagt zich in Comment ne pas parler af, wat het vertrekpunt van de negatieve
theologie is. Deze systematiek van negaties begint immers ergens. Dat is niet persé
alleen de christelijke traditie. Derrida ziet ook een negatieve theologie bij Plato16 en
bij Heidegger17. In die zin kan de negatieve theologie niet strikt christelijk genoemd
worden, maar tegelijk laat zij heel veel onbesproken: de Joodse en de Islamitische
traditie bijvoorbeeld.18 Terwijl het één wordt ontkend, wordt het ander genegeerd.
Maar wordt zo, vraagt Derrida zich af, de traditie waaruit de negatieve theologie
opkomt dan niet toch op een hoger niveau weer bevestigd? Datgene wat ontkend
wordt, wordt immers niet ontkend omdat het onjuist is, maar omdat het te kort
schiet. Andere beelden, van buiten de eigen traditie, worden daarentegen genegeerd,
omdat ze wel als onjuist worden gezien.
Tegelijk zijn die andere tradities juist datgene waar men werkelijk niet over kan
spreken, vanwege hun anders-zijn. Negatieve theologie behoort tot de Grieks-Christelijke traditie. Men kan de termen van de negatieve theologie niet gebruiken om
andere tradities mee te beoordelen.
Enerzijds overstijgt de negatieve theologie dus het puur christelijke verhaal - Derrida vindt het ook bij Plato en Heidegger - anderzijds kan het niet aangemerkt worden
als een wezenskenmerk van alle religies. Andere religies kunnen niet verstaan wor-
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16
17
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In Comment ne pas parler benoemt Derrida deze kritiek en gaat hij er op in. (Derrida, Comment ne
pas parler, 537 e.v.; (vert.: J. Derrida, Hoe niet te spreken, 29 e.v..) Zie verder Sneller, Het woord is
schrift geworden en Hart, The trespass of the sign. Kritisch hierover toont zich Berger, Tegen de
negatieve filosofie. Dionysius – Kant – Derrida, Leende: Damon 2000.
Derrida, Comment ne pas parler, 563-569 (Vert.: 62-72).
id. 584-595 (vert.: 89-102).
id. 562 (vert.: 61).
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den in onze termen.19 Dit is een belangrijk punt: de opening die Derrida zoekt in de
negatieve theologie voor het ‘andere’ daarvan, is geen opening voor een universeel
menselijke ervaring van dit ‘andere’. Derrida rekt weliswaar de christelijke traditie
een heel eind op, maar het blijft een stroom binnen het westerse denken, waaraan
geen wezenskenmerken van alle religies ontleend kunnen worden. Hij is zich er van
bewust altijd binnen een traditie te staan, waarvan de grenzen weliswaar niet vastgelegd kunnen worden, maar die niettemin begrensd is.
De negatieve theologie echter blijft teveel binnen het systeem naar zijn mening. Het
probleem van de negatieve theologie is dat zij bestaat bij de gratie van positieve theologie. Negatieve theologie is altijd de ontkenning van een bepaald soort theologie,
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, die zij op een hoger niveau dan toch ook weer bevestigt.20
Deze negatieve theologie is Derrida daarom niet negatief genoeg. Hij sluit zich aan
bij een gedachte van Plato over Chora. Dit is een plek, een ruimte of een ‘ontvankelijkheid’ die zich aan gene zijde van het zijn bevindt en noch tot de ideeën, noch tot
de zintuiglijke werkelijkheid behoort, maar dit alles mogelijk maakt.21 Het valt Derrida op, dat Plato overwegend in negatieve termen over Chora schrijft:
Plato zegt het dus op zijn wijze: we moeten vermijden over chora te spreken als over
‘iets’ wat is of niet is, wat aanwezig of afwezig zou zijn, intelligibel, zintuiglijk of
beide tegelijk, actief of passief, het Goede (epekeina tes ousias) of het Kwade, God of
de mens, het levende of het niet-levende. Elk theomorfistisch of antropomorfistisch
schema zou zou moeten worden vermeden.22

Chora bevindt zich dus aan gene zijde van het Zijn, het valt niet binnen de categorieën van waarheid of onwaarheid. Over chora merkt Derrida verder op, kan men
niet spreken, maar tegelijk vraagt het om toenadering. Het vraagt erom aangeroepen
of begroet te worden. Het vraagt erom dat men zich ertoe verhoudt.23
Sneller ziet een overeenkomst in de wijze waarop Derrida over Chora spreekt en
zijn denken van de différance, het ‘spoor’ of het ‘supplement’, ‘kortom, al wat een
systeem, een afsluiting en een samenvatting van een uniforme werkelijkheid tegengaat.’24 Steeds zijn dit namen voor het ontbrekende, voor datgene wat niet in het
systeem past.
Men zou dit een hyper-negatieve theologie kunnen noemen. Waar Derrida voortdurend naar zoekt, is een ‘alteriteit’, ‘iets’ dat noch is, noch niet is, dat het denken onderbreekt en open houdt, dat voorkomt dat het systeem van de metafysica ooit slui19
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Vgl. ook de vraag die Derrida stelt bij de vermeende ‘terugkeer van de religie’. Wanneer we spreken
over religie, zegt hij, dan spreken we al Latijn. Dan hebben we dus al een bepaalde opvatting van
religie, waaraan we andere religies afmeten. (Derrida, Foi et savoir, 39; vert.: 64.)
‘Zij (de negatieve theologie) heeft zich altijd ingespannen, zoals men weet, om zicht te geven op een
bovenwezenlijkheid voorbij de eindige categorieën van het wezen en het bestaan, dat wil zeggen van
de aanwezig- en tegenwoordigheid, en beijvert zich voortdurend om eraan te herinneren, dat, wanneer het predicaat van het bestaan aan God ontzegd wordt, dit is om hem een hogere, onbegrijpelijke,
onzegbare zijnswijze toe te kennen.’ (‘celle-ci s’étant toujours affairée à dégager, comme on sait, une
supraessentialité par-delà les catégories finies de l’essence et de l’existence, c’est-à-dire de la présence, et s’empressant toujours de rappeler que si le prédicat de l’existence est refusé à Dieu, c’est pour
lui reconnaître un mode d’être. supérieur, inconcevable, ineffable.’) Derrida, ‘La différance’. In:
Marges, 6. (Vert.: Marges,27.)
Derrida, Comment ne pas parler, 566 (vert.: Hoe niet te spreken, 66). Zie ook Sneller, Het woord is
schrift geworden, 411-414.
id. 568 (vert. 69).
id. 570 (vert. 70).
Sneller, Het woord is schrift geworden, 424.
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tend wordt. ‘God’ is een God die altijd voor ons uit is, die altijd nog weer anders is,
die gezocht wordt, maar nooit gevonden.25 Waar Derrida naar op zoek is, is met andere woorden ‘meer dan waarheid’. Steeds gaat het hem om het ongedachte, het
onuitsprekelijke, onvatbare. Hij plaatst zichzelf daarmee echter wel in lastige positie, want zodra hij dit benoemt, is het niet het onnoembare meer. Het gevolg is, dat
dit zich dan toch tot een negatief criterium ontwikkelt: wat genoemd wordt, wat uitgesproken wordt, kan het niet zijn.
Daarmee lijkt Derrida echter in zijn eigen valkuil te trappen: hij reduceert de traditie
tot een kern, tot een ‘waarheid’ (ook al is die waarheid niet, ook al is zij niet benoembaar), die toch een soort vast punt wordt, van waaruit hij de rest van de traditie
beoordeelt, met name dat deel dat ‘God’ verbindt met een metafysica die uitgaat van
presentie. Telkens ziet hij dan ook zijn gelijk bevestigd: nooit blijkt het systeem sluitend, er is altijd nog meer, nog iets anders te zeggen.
De zin van negatieve theologieën - zoals de ‘hypernegatieve theologie’ van Derrida is dat ze de positieve theologie behoeden voor een al te zelfgenoegzaam spreken
over God, wat uiteindelijk tot idolatrie leidt. Negatieve theologieën breken het systeem van de positieve theologie open door te wijzen op de onmogelijkheid God ooit
in woorden te vatten. Het denken van Derrida, concludeert Kevin Hart, helpt ons om
in te zien, dat de relatie van positieve- tot negatieve theologie niet dialectisch of logisch is, maar uitloopt op een aporie:
Religious experience pulls a person in different directions at the same time, demanding we attend both tot the possible and the impossible; and in negotiating this aporia
one’s conscience is never satisfied. This experience of desire, dissatisfaction, insufficiency, and uncertainty is a part of the God effect.26

Geloof klopt nooit, hetgeen voor Derrida voor alle denkconstructies geldt. Hij wijst
er voortdurend op, dat we alleen maar kunnen geloven, dat onder ieder weten een
vorm van geloof schuilgaat, dat nooit sluitend te krijgen is.
Wel lijkt Derrida te zoeken naar een soort puur geloof, een geloof dat niet stil blijft
staan bij het zichtbare, maar steeds verder gaat. Iedere vormgeving is al verdacht. In
plaats daarvan wil Derrida een ‘religie zonder religie’, zonder dogma’s en geloofsartikelen, omdat het ‘andere’ daarin teveel vastgelegd wordt. Geïnstitutionaliseerde
religie heeft, meent hij, de gebeurtenis van een openbaring of de openbaring van een
gebeurtenis niet meer nodig.27 Zij ‘heeft’ de openbaring immers al.
Echter, doordat geloofsinhouden nooit concreet mogen worden, dreigt ook deze
werkelijkheid nooit concreet te worden. Het is Derrida vaak verweten, volgens Steven Shakespeare, dat hij in relatie tot het Jodendom, religieuze instituties en gemeenschappen, alles weghaalt wat hen concreet, historisch en tastbaar maakt. De
25

26
27

Vgl. ook de regels van Derrida die ik in hoofdstuk 3 citeerde: ‘[T]hat’s what my readers won’t have
known about me, (…) like my religion about which nobody understands anything any more than does
my mother who asked other people a while ago, not daring to talk to me about it, if I still believed in
God…. But she must have known that the constancy of God in my life is called by other names, so
that I quite rightly pass of an atheist, the omnipresence to me of what I call God in my absolved,
absolutely private language being neither that of an eyewitness nor that of a voice doing anything
other than talking to me without saying anything, nor a transcendent law or an immanent schechina,
that feminine figure of a Yahweh who remains so strange and so familiar to me.’ (Derrida, Circumfession, 154-155.)
K. Hart, The trespass of the sign. Deconstruction, theology and philosophy. New York: Fordham
University Press 2000, 296.
Derrida, Donner la mort, 74 (vert.: The gift of death, 49).
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Jood wordt een teken voor de waarheid die rondzwerft zonder vaste grond onder de
voeten, de vrouw voor de waarheid die altijd wijkt en het Messiaanse voor hoop
zonder vaste bestemming.28 Shakespeare neemt Derrida in bescherming tegen deze
kritiek:
...the negativity in Derrida’s thought, while it does not aim at a positive presence or
foundation, does open a relationship to the other in their particularity. Otherness is not
domesticated within a system, reduced to being a reflection of myself and my needs.
It is secret.29

Derrida zoekt de ander te bevrijden uit een doel-middelen systematiek, waarin de
ander gereduceerd wordt tot hetzelfde. Daarom kan de ander nooit present zijn, zoals
de gave nooit present is, maar waardoor toch ook het concrete ander van de ander
verdwijnt. Zoals de zuiver onbaatzuchtige gave onmogelijk is, zo is ook een zuivere
onbaatzuchtige relatie onmogelijk - met God en met ieder ander. De werkelijke ander onttrekt zich aan representatie - hetgeen overigens ook geldt voor de ander die ik
zelf ben. Zodra het andere benoemd wordt, is het niet geheel anders meer. Daar zit
een zekere tragiek in: we bereiken de ander nooit helemaal. Alles blijft doortrokken
van een geheim, maar dat is niet zonder meer het geheim van God. Daarmee zou het
immers onmiddellijk weer belast worden met alle associaties die het woord ‘God’
oproept. Er is ook geen methode om het geheim van God te onderscheiden van andere geheimen. Dat komt pas als het tijd is voor de oogst.
Het ‘nog niet’ krijgt daarmee bij Derrida een veel sterkere nadruk dan het ‘al reeds’.
‘Ons hart, om op Augustinus te variëren,’ schrijft Sneller naar aanleiding van de
negatieve theologie van Derrida, ‘is niet alleen onrustig, het blijft onrustig en vindt
geen rust.’30
Wat levert dit nu op?
Derrida speelt ‘geloven’ niet simpelweg uit tegen ‘weten’. Evenmin is geloof een
enclave, een reservoir van waarheid tegenover wereldse wijsheid. Geloof doortrekt
in zijn opvatting het Westerse denken als een soort onderstroom die dit denken onstabiel maakt: steeds is er iets anders, dat niet in het systeem past, dat zich niet laat
vatten, dat enkel geloof geschonken kan worden, waarvoor men verantwoordelijkheid moet nemen. Dit ‘andere’ is gedissemineerd in het Westerse denken. Het is niet
algemeen menselijk, geen ‘natuurlijke theologie’, maar ook niet gebonden aan bijbelteksten.
Derrida daagt predikanten hiermee uit om preken juist niet kloppend te willen krijgen, om niet te veel antwoorden te willen geven, maar op zoek te gaan naar de aporie, naar datgene wat het denken en het geloven open breekt, hetgeen niet alleen te
vinden is in bijbelteksten maar ook in levensverhalen. Dit is niet regisseerbaar. Of
‘het gebeurt’ valt niet te organiseren. Openbaring blijft een ‘onmogelijke mogelijkheid’.
De ‘negatieve theologie’ van Derrida heeft echter wel iets eentonigs. Uiteindelijk is
de boodschap steeds hetzelfde, namelijk dat ‘het’ zich aan representatie onttrekt.
Onze rechtvaardigheid, gastvrijheid, ons geloof en onze relaties zijn gekenmerkt
door een ‘nog niet’, dat uiteindelijk onbenoembaar is. Dat is het gevaar van alle negatieve theologie: zij ondermijnt het spreken. Wanneer geen enkel beeld van God
28
29
30

S. Shakespeare, Derrida and theology. New York: T&T Clark International 2009, 140.
id. 140.
Sneller, Het woord is schrift geworden, 424.
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klopt, weten we dan nog wel wat we zeggen moeten? En kunnen we ons vervolgens
nog een voorstelling maken van wat bijvoorbeeld goed is om te doen?31
Negatieve theologie kan niet zonder positieve theologie. Negatieve theologie behoedt de positieve theologie voor een al te zelfgenoegzaam spreken over God, maar
zonder positieve theologie zou er niets over God gezegd kunnen worden - en waarschijnlijk ook niets concreets over de mens. Als er - zoals Derrida herhaaldelijk benadrukt - niet over de ander gesproken kan worden los van het zelf, heeft een vervaging, een veralgemenisering dan niet tot gevolg dat ook het zelf verdwijnt, evenals
het concrete bestaan?32
Derrida voelt zich als filosoof niet geroepen zo’n positieve theologie te ontwikkelen,
maar aangenomen dat dit geen ‘onto-theologie’ is, geen systeem, hoe zou zo’n positieve theologie eruit kunnen zien?
Ik kom daar later verder op terug. Eerst volg ik een theoloog die met name de negatieve theologie verder doordenkt.
7.4 MARK TAYLOR EN KENOSIS
Om de relatie tussen God en wereld te duiden, wordt in de recente theologie nogal
eens gebruik gemaakt van de idee van kenosis. Dit begrip is afkomstig uit één tekst
in het Nieuwe Testament, Filippenzen 2:5-7 waar staat: ‘Laat die gezindheid bij u
zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte (morphè) van God zijnde,
het Gode gelijk zijn niet als een roof (harpagmos) heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft (ekenosen) en de gestalte (morphè) van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is (homoiomati)’ (NBG vertaling).
Mark Taylor is één van de theologen die gebruik maakt van dit concept - later zal ik
nog een paar andere bespreken. Hij gebruikt kenosis vrijwel synoniem met disseminatie. Het schrijven of het schrift is in zijn visie een kenotisch proces: het ontledigt
alles van de absolute identiteit met zichzelf en van volledige presentie van het zelf.33
Hij vergelijkt het geïncarneerde woord met het zaad uit Jezus’ gelijkenis van de
zaaier: het woord moet als zaad uitgezaaid worden om vruchtbaar te worden. Het
moet vrijelijk stromen in vloeibare media als inkt, zaad en wijn.34
Taylor sluit aan bij de ‘God-is-dood-theologie’ van Thomas Altizer. Deze stelt dat
God ook ‘echt’ dood is, dat wil zeggen: de transcendente, metafysische God is dood.
Vervolgens echter komt God via een radicaal kenotisch proces, waarin God zich van
zichzelf ontledigt, toch weer aanwezig in het hier en nu.35 ‘God’ verdwijnt vrijwel
31
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Vgl. P. Moyaert, ‘Over het geloof en de ervaring van transcendentie.’ In: Bulhof, Ten Kate (red.), Ons
ontbreken heilige namen, 247-256, m.n.248.
Vgl. de kritiek van Victor Kal op hoe Derrida het offer van Abraham leest. Het gaat bij Derrida niet
langer om Isaak, maar om de mens. Ook verdisconteert Derrida niet, dat Abraham een godsdienstige
handeling ten uitvoer brengt. De concrete, godsdienstige keuze, die Abraham moet maken, wordt een
meer algemene, ethische keuze, waarvoor ‘de mens’ telkens weer staat. (V. Kal, ‘Omwille van Izaäk.
Kierkegaard en de godsdienstige onverschilligheid van Abraham.’ In: W. Derkse, A. Leijen, B. Nagel
(red.), Subliem niemandsland. Opstellen over metafysica, intersubjectiviteit en transcendentie. Best:
Damon 1996, 44-57, m.n. 47-50.)
M.C. Taylor, Erring, A postmodern A\theology, Chicago, London: The university of Chicago press
1984, 118
id. 120: ‘The seminal\seminary word must flow freely in liquid media like ink, semen, and wine.’
Zie H. v.d. Bosch, Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/
theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo. Zoetermeer: Boekencentrum 2002,
137 e.v.v.
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geheel in de wereld en raakt verstrengeld mét de wereld, met haar goed en haar
kwaad. Het Woord is ‘schrift’ geworden, aangewezen op het eindeloze spel van interpretaties. Incarnatie is ‘inscriptie’ en als zodanig niet los te maken van deze wereld:
Radical christology is thoroughly incarnational – the divine “is” the incarnate word.
Furthermore, this embodiment of the divine is the death of God. With the appearance of the divine that is not only itself but is at the same time other, the God who
alone is God disappears. The death of God is the sacrifice of the transcendent Author/Creator/Master who governs from afar. Incarnation irrevocably erases the disembodied logos and inscribes a word that becomes the script enacted in the infinite
play of interpretation. To understand incarnation as inscription is to discover the
word. Embodied word is script(ure), the writing in which we are inscribed and
which we inscribe.36

Met woorden die het citaat van Derrida boven hoofdstuk 1 in herinnering roepen,
spreekt Taylor over het offer van de transcendente Auteur \ Schepper \ Meester. Die
God, de God van de metafysica, wordt door Taylor dood verklaard.
Hoewel Taylor hiermee een soort radicale immanentie van het woord bepleit, is het
tegelijk zeer transcendent: als woord ‘onder ons’ is het niet kenbaar. Het is haast té
dichtbij. Wij leven zozeer in het Woord, dat we niet de noodzakelijke afstand kunnen
nemen om het in haar objectiviteit te vatten. Het woord ontledigt zichzelf zozeer, dat
het niet langer present aan- of identiek met zichzelf is. Er zijn slechts sporen van.37
Verlossing is niet langer mogelijk: de mens zal het met deze wereld moeten doen.38
Dat wil niet zeggen, dat de mens alleen over blijft en nu zelf de maat van alle dingen
wordt. De mens heeft zichzelf steeds gedefinieerd tegenover God. Wanneer dit
tegenover wegvalt, ‘verdwijnt’ ook het subject. Zonder God als tegenover, als
‘spiegel’, raakt het subject op drift op een eindeloze dwaaltocht. Want er is geen
doel, geen vervulling en juist dat opent de ruimte voor de beaming van dit bestaan,
hoe onaf ook.39 Omdat niets zeker is, moeten we volgens Taylor geloven in niets.
Het niets dat zich onttrekt aan duiding, het niets van de afgrond en het lijden. Het
niets dat onze zekerheden doorkruist en ons onzeker maakt en zo duidt op het andere
van God.
Op een bepaalde manier bevestigt Taylor zo het bestaan, het bestaan zonder zekerheid. Anders dan in de idealistische traditie, waar het ‘ware leven’ altijd elders is, in
een paradijs waar we uit verdreven zijn of waarheen we op weg zijn, is dit het én dit
is het niet:
In the absence of The End, there is no ultimate conclusion. Thus there can be neither definite conclusions nor Final Solution. Instead of a conclusion, we are left
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Taylor, Erring, 103.
id. 120.
In zijn latere boek Disfiguring wijzigt Taylor zijn standpunt uit Erring overigens enigszins. Zijn
positie in Erring lijkt op wat hij daar brandmerkt als ‘modern’: het verdwijnen van alle beelden opdat
de ware, zuivere God te voorschijn komt – maar dan zonder dat laatste gevolg. Erring kan gelezen
worden als een radicale negatie van God, het zelf, de Bijbel en de geschiedenis. In Disfiguring bepleit
hij daarentegen een beweging die noch louter negatief, noch louter positief is. Verlossing of enig
ander utopia moet weliswaar opgegeven worden, maar Taylor laat hier iets meer ruimte voor het
verschijnen van het ‘andere’ temidden van de ruïne van differentiële fragmenten en in ‘the bleeding
trace of the wounded word’. (M.C. Taylor, Disfiguring. Art, architecture, religion. Chicago, London:
The university of Chicago press 1992, vooral 310-319.)
Taylor, Erring, 156.
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with an Interlude, which, it appears, is always already playing. Inscribed between
an Origin that never was and an End that never is, the Interlude is the Inter Ludus of
scripture itself. This ever-never-changing-same is the eternally recurring play of the
divine milieus within which all things arise and pass away. Since there is no escape
from scriptural interlude, E/erring is endless.40

Taylor bepleit een soort Nietzscheaanse affirmatie van het bestaan, waarbij men niet
wegvlucht in dromen en het ‘niets’ onder ogen ziet. Het is niet mogelijk te ontsnappen aan het eeuwige spel van ‘blinken en verzinken’.
Zijn A/theologie kan gelezen worden als kritiek op vormen van theologie die het heil
vooruit schuiven naar een steeds wijkende toekomst en zich afkeren van het bestaande of die het heil juist gerealiseerd zien in bijvoorbeeld de preek of het sacrament. Het gevolg is echter wel, dat het heil geheel verdwijnt, zoals ook God nagenoeg verdwijnt. ‘God’ bestaat bij Taylor in woordenspel, in woorden die, zodra ze
gezegd worden, ook weer uitgewist worden. God bestaat in woorden waar geen theologie op te bouwen is, geen zekerheid aan te ontlenen is.
Je moet echter wel heel stevig in je schoenen staan om te kunnen geloven in ‘niets’,
om het zonder zekerheden te kunnen doen. Je moet die zekerheden eerst haast gevonden hebben, om ze los te kunnen laten. Taylor lijkt de moderne mens toch ook
weer te vooronderstellen, al is deze dan inmiddels ‘postmodern’ geworden: de mens
die een ironische distantie in acht neemt tot het leven en tot God, zoals God via een
proces van kenosis afstand genomen heeft van zichzelf. De mens wordt een speler,
een gokker, die gokt op niets, alleen op het gokken zelf en ook niets terug verwacht,
zoals Taylor in een later essay schrijft. De wereld is voor hem één groot Las Vegas.41
De wijsheid van Taylor is, denk ik, dat hij het leven in al zijn verwarring serieus
neemt en niet te snel heil aanbiedt of het heil doorschuift naar een verre toekomst.
Taylor biedt geen gemakkelijke oplossingen. Tegelijk echter doet wat hij schrijft
vaak juist wel gemakkelijk aan, doordat hij zich teveel bezig houdt met woordenspel. Het ‘niets’ roept bij hem geen horror vacui op, de dood van de metafysische
God lijkt bij hem slechts een vrolijke wetenschap. Hij rouwt niet om de dood van
God, ervaart geen verlies. Taylor lijkt daarin op de te vroeg gekomen dolleman van
Nietzsche, die al weet, wat vele anderen nog niet weten, dat God dood is. Dat is echter wel de situatie waarin gepreekt moet worden: in het geloof van veel mensen is de
metafysische God springlevend en kan hij niet zomaar afgeschaft worden - als dat al
zou moeten.
Taylor vertegenwoordigt hiermee een lijn die bij Derrida zeker ook aanwezig is,
maar door Taylor wel zwaarder benadrukt wordt dan Derrida dit doet. De onmogelijkheid om een uiteindelijk gefundeerde keuze te maken, de aporie waarop het denken uitloopt, is voor Derrida een appèl op verantwoordelijkheid, voor Taylor lijkt het
een reden om niets serieus te nemen. Woordenspel, te mooie woorden, kunnen blij-
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id. 183.
‘What is the lesson Las Vegas teaches us today (...)? Nothing perhaps. Perhaps nothing. At least that’s
my wager, or one of my wagers. To bet on Vegas is to bet on nothing. And to bet on nothing is to bet
on betting. Betting on nothing expects nothing in return. Absolutely nothing. This is, of course, a
gamble - a huge gamble. But when everything becomes dicey, we are forced to confess that we have
always been gamblers. It’s all (a) crap(shoot).’ (M.C. Taylor, ‘Betting on Vegas’. In: Caputo Scanlon,
God, the gift and postmodernism, Bloomington and Indianapolis: Indiana university press 1999, 229244, m.n. 242.)
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ven steken in een vorm van esthetica zoals Kierkegaard die analyseert: alles wordt
genoten, maar er worden geen keuzes gemaakt.42
7.5 JEAN-LUC MARION EN DE NEGATIEVE THEOLOGIE
Waar Mark Taylor een grote nadruk legt op de ontlediging van het woord, ontwikkelt de Franse filosoof en theoloog Jean-Luc Marion de gedachte dat het woord juist
overvol is, overvloeit van betekenis. Evenals Derrida zoekt Marion aansluiting bij de
negatieve theologie, maar hij leest de negatieve theologie heel anders. Voor Derrida
blijft de negatieve theologie binnen de metafysica, doordat zij datgene wat zij ontkent op een hoger niveau weer bevestigt. Marion daarentegen ziet bij Dionysius een
weg die boven het positieve of negatieve spreken over God uitgaat, namelijk die van
de-nominatie in de dubbele betekenis van dat woord, namelijk ‘noemen’ en tegelijk
ont-noemen (de-nominatie).43 Door God te ‘noemen’, door God aan te spreken worden de problemen die met predicatie samenhangen omzeild. Iemand aanspreken zegt
immers vooral iets over de relatie tot degene die aangesproken wordt en niet over
het ‘wezen’ van de ander. Zeggen dat God een Vader is, heeft een geheel andere lading dan de aanspraak, bijvoorbeeld in een gebed, ‘Onze Vader…'. Een belangrijk
verschil is ook, dat degene die God aanspreekt daarmee kenbaar maakt niet de beschikking over God te hebben. God is niet aanwezig in de Naam. Zijn Naam duidt
op geen enkel moment zijn wezen aan, zijn Naam is veeleer een substituut voor presentie – één van de vele mogelijke substituten – en beschermt God zo tegen presentie in de zin van beschikbaarheid.44
Het effect van de-nominatie, van in één beweging God aanspreken én beseffen dat
God alle namen te boven gaat, ontstaat door ‘God’ op te vatten als een verzadigd
fenomeen (le phénomène saturé), waarmee Marion geen uitspraak wil doen over het
wezen van God, hij duidt hiermee alleen een mogelijkheid aan.45
Een verzadigd fenomeen overstijgt in de visie van Marion wat het concept kan bevatten, doordat het een overvloed aan betekenis geeft. Het is daarmee vergelijkbaar
met wat Kant het esthetische idee noemt, dat, anders dan een cognitieve idee, niet
representeerbaar is.46 Daarmee overstijgt het de Kantiaanse categorieën van ruimte,
tijd, relatie en modaliteit.47 Het is niet bepaalbaar in wat voor opzicht dan ook omdat
het altijd meer geeft dan te bevatten is. Dat wil ook zeggen, dat het niet ervaarbaar
is, omdat ook de ervaring altijd een vorm van representatie nodig heeft. We worden
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Zie §2.11.
Marion, ‘In the name’. In: Caputo Scanlon, God, the gift and postmodernism, 20-42, m.n.27. Caputo
merkt op, dat denomination in het Engels zowel een religieuze betekenis heeft - een denomination is
een kerkelijke richting, zoals in het Nederlands ‘denominatie’ - als een monetaire betekenis - een
denomination is ook een coupure van bankbiljetten. ‘Hence to say in English that mystical theology
deals in “denomination” would implicate it in economics and currency, in good investments and bad,
and also implicate it in various confessional, denominationl conflicts, in religious communions and
excommunications, the wars, figurative and literal, among what Derrida calls the concrete messianism.’ (Caputo, ‘Apostles of the impossible.’ In: Caputo Scanlon, God, the gift and postmodernism,
185-222, m.n. 190.)
id. 37.
id. 39.
J.L. Marion, ‘Le phénomène saturé.’ In: J.-L. Chrétien, M. Henry, J.-L. Marion, P. Ricoeur, Phénoménologie et théologie. Paris: Criterion 1992, 79-128, m.n. 103. (Eng. vert.: J.L. Marion, ‘The saturated phenomenon’. In: D.Janicaud, J.-F. Courtine, J.-L. Chrétien, M. Henry, J.-L. Marion, P. Ricoeur,
Phenomenology and the ‘theological turn’. The french debate. New York: Fordham University Press
2000, 176-216, m.n.195.)
id. 106 (vert.: 198).
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ons immers pas bewust van wat we ervaren, wanneer we dat benoemd hebben. De
ontmoeting met dit fenomeen is, stelt Marion, een zuivere gebeurtenis: niet te voorzien, niet volledig te begrijpen, niet reproduceerbaar.48 Ook staat het geen enkele
analogie toe en evenmin kan het bekeken worden. Het is geen idool, maar een icoon.
Elders zegt Marion hiervan, dat het idool functioneert als een spiegel: ‘een spiegel
die het beeld van de blik reflecteert, of, meer precies, het beeld van zijn bedoeling en
de reikwijdte van zijn bedoeling.’49 Het idool is daarmee een fixering van wat de
mens kan zien: God gemeten aan de menselijke blik, God op menselijke maat. Ook
het concept functioneert als een dergelijk idool: het legt vast wat we kunnen begrijpen. De icoon daarentegen is niet het resultaat van onze blik, maar provoceert de
blik.50 De icoon houdt het onzichtbare onzichtbaar, de icoon getuigt van afwezigheid, van onrepresenteerbaarheid. Daarin komt het overeen met het verzadigde fenomeen: waar het idool eigenlijk alleen maar teruggeeft wat ik er in zie, schenkt de
icoon zoveel, dat de rollen omgedraaid worden. De icoon bekijkt mij. Of, beter misschien, de icoon blijft mij aanspreken, heeft voortdurend nog iets anders te vertellen.
Zo ongeveer wordt in de aanspraak de relatie óók omgekeerd: wanneer ik de ander
noem, zegt dat ook iets over mij zelf, over de relatie die ik tot de ander heb, of graag
wil hebben. Wanneer ik iemand ‘vriend’ noem, slaat dat terug op mij zelf.
Toch is het onderscheid tussen idool en icoon niet helemaal te handhaven. Als voorbeeld van verzadigde fenomenen noemt Marion ook de verschillende vertellingen
van de doortocht door de Rode Zee en van het verhaal van Jezus in de Evangeliën en
ook de verschillende betekenissen die een tekst op kan roepen.51 Men kan deze vertellingen echter ook als idool opvatten en conceptueel lezen. Op dezelfde wijze kan
een icoon, vooral buiten het religieuze gebruik, als een idool, een ‘representatie’
worden opgevat. Of de blikrichting wordt omgedraaid, hangt er dus ook van af hoe
wij kijken.52
Iets vergelijkbaars geldt voor denominatie: hoewel Marion ook hiermee een omkering voorstaat, degene die aanspreekt wordt de aangesprokene, speelt de wijze waarop wij God aanspreken hier wel een rol in. Denominatie – spreken tót God in plaats
van over God – omzeilt de problemen die samenhangen met een positieve of negatieve theologie, omdat de aanspraak geen beroep doet op een ‘wezen’ en niet definiërend van aard is. Echter, wie God is, of wie wij denken dat hij is, speelt wel een rol
in de wijze waarop we hem aanspreken. We noemen God geen ‘baby’ en evenmin
voegen we hem scheldwoorden toe. Ook is de aanspraak altijd een beperking van de
mogelijke rollen van God. In die zin ontkomt ook denominatie niet helemaal aan
conceptualisering.
Denominatie is vergelijkbaar met de werking van metaforen zoals ik die in hoofdstuk 5 besprak. Het effect werkt twee kanten uit: wanneer we God aanspreken als
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id. 113 (vert.: 204).
‘…miroir qui renvoie au regard son image, ou plus exactement l’image de sa visée, et de la portée de
cette visée.’ J.L. Marion, Dieu sans l’être. Hors-texte. Paris: Communio \ Fayard 1982, 21. (Eng.
vert.: J.-L. Marion, God without being. Hors-Texte. Chicago and London: The University of Chicago
Press 1991, 12.)
id. 28 (vert.: 17). Vgl. Victor Kal: ‘Kijken naar de icoon betekent dan: de diepte die aan de icoon
zichtbaar is, tot het einde toe door te gaan. dit is een ‘meelezen’ met de intentie die de icoon laat zien,
teneinde misschien te vernemen van het in die intentie geïntendeerde onbekende en verre. Marion
duidt niet nader aan hoe dit parcours tot op het oneindige toe afgelegd wordt en spreekt niet over de
activiteit die daarbij mogelijk vereist is.’ (In: Bulhof \ Ten Kate, Ons ontbreken heilige namen, 81)
Marion, ‘Le phénomène saturé,’ 117 (vert.: 207).
Zie Welten, ‘De paradox van Gods verschijnen. Over Jean-Luc Marion.’ In: Jonkers, P. en Welten, R.,
(red.) God in Frankrijk. Zes hedendaagse Franse filosofen over God., Budel: Damon 2003, 166-188,
m.n.176.
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vader, plaatst dat ons in de rol van zoon of dochter, of kind. De aanspraak legt deze
rollen echter niet vast, zoals ook metaforen dat niet doen: de manier waarop bijvoorbeeld ons ‘kind-zijn’ ingevuld wordt, kan van mens tot mens verschillen en zich ook
ontwikkelen in de tijd. Zo is ook de betekenis van ‘vader’ onuitputtelijk. Tegelijk
speelt de invulling van vader- of kindrollen, zoals we dat om ons heen zien gebeuren, hier wel een rol in.
Marion denkt nadrukkelijk vanuit de relatie. Theologie kan voor hem nooit een objectief spreken over God zijn, alleen een antwoord op de aanspraak door God. In de
incarnatie komt God naar ons toe.53 Daarom is voor Marion de eucharistie de plaats
van de theologie bij uitstek: de plek waar Christus zichzelf meedeelt.54 Alleen vanuit
de gemeenschap met Christus kan het levende Woord uitgelegd worden. Het gevolg
hiervan is voor Marion dat alleen de bisschop werkelijk de titel van theoloog kan
dragen.55 Hij bedoelt hiermee, dat bijbelteksten alleen gelezen kunnen worden in
gemeenschap met de kerk en de traditie en ten dienste van deze gemeenschap. Er is
passie voor nodig, betrokkenheid - en geen wetenschappelijke distantie - om bijbelteksten goed te lezen.56 Waarheid is, met andere woorden, niet objectief gegeven,
maar ontstaat in de betrekking. Tegelijk echter lijkt Marion de waarheid aan banden
te willen leggen, door haar te koppelen aan sacrament en ambt. Deze binding lijkt
mij strijdig met de gedachte van een verzadigd fenomeen. Dat is immers een fenomeen dat overvloeit van betekenis, dat meer geeft dan men denken kan. Hoe zou dat
begrensd kunnen worden? Ook wanneer kerk en sacrament worden opgevat als bron
van dergelijke verzadigde fenomenen, is het moeilijk om aan te geven waarom juist
dit de bronnen zijn. Dan zou God immers overvloedig schenken, maar wel op bepaalde plaatsen en op andere niet.
Als ik de gedachten van Marion echter wat ruimer opvat, dan kan het zo gelezen
worden dat God alleen vanuit geloof verstaan kan worden, vanuit een zich aangesproken weten. Daarin onderscheidt een preek zich, tot op zekere hoogte, van andere
vertogen: de preek vertrekt vanuit dat besef aangesproken te zijn. Dat geldt echter
niet alleen voor de predikant (de ‘bisschop’), maar ook voor de gemeente. Als we de
incarnatie, het aangesproken zijn, serieus nemen, dan kan dit niet pas in de preek
geschieden. De aanspraak is gericht tot de gemeenschap en alleen vanuit de gemeenschap, vanuit het ‘samenspel’, krijgt het Woord betekenis. Dat maakt het onderscheid tegelijk vloeiend: overal waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn wordt
‘gepreekt’. Het Woord als aanspraak trekt de preek als het ware buiten haar grenzen.
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Marion, Dieu sans l’être, 197 e.v.v. (vert.: 139 e.v.v.).
id. 212 (vert.: 151).
id. 215 (vert.: 153).
id. 217 (vert.: 155). Joseph Ratzinger (Benedictus XVI) gaat van vergelijkbare uitgangspunten uit. De
historisch kritische methode, stelt hij, blijft naar zijn aard in het verleden. Zij kan slechts proberen
vast te stellen hoe het was. ‘Het volk Gods, de Kerk, is het levende subject van de Schrift. Daar zijn
de woorden van de Schrift voortdurend actueel. Maar altijd zo dat dit volk zichzelf uit handen van
God ontvangt, uiteindelijk van Christus in persoon, en zich door Hem laat formeren, besturen en
leiden.’ Joseph Ratzinger, Benedictus XVI, Jezus van Nazareth. Deel I van de doop in de Jordaan tot
de Gedaanteverandering. Tielt: Lannoo 2009, 17.
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7.6 GIANNI VATTIMO EN KENOSIS
Voor de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo is de kerk veeleer de plaats waar het niet
gebeurt. Ook hem is het, evenals Taylor, te doen om het afscheid van de metafysische God. Voor hem is Bonhoeffer een voorbeeld als denker van zo’n niet-metafysische God. Hij beschouwt Bonhoeffer als een theoloog die afscheid neemt van God
als hoogste deus ex machina, die elk probleem of conflict oplost.57 Net als Bonhoeffer zoekt Vattimo naar een ‘religie-loos Christendom’. Bonhoeffer verwoordde dat in
Widerstand uni Ergebung als volgt:
Die zu beantwortenden Fragen wären doch: was bedeutet eine Kirche, eine Gemeinde,
eine Predigt, eine Liturgie, ein christliches Leben in einer religionslosen Welt? Wie
sprechen wir von Gott - ohne Religion, d.h. eben ohne die zeitbedingten Voraussetzungen der Metaphysik, der Innerlichkeit etc. etc.? Wie sprechen (oder vielleicht kann
man aber nicht einmal mehr davon “sprechen” wie bisher) wir “weltlich” von “Gott”,
wie sind wir “religionslos-weltlich” Christen, wie sind wir, Herausgerufene, ohne uns
religiös als Bevorzugte zu verstehen, sondern vielmehr als ganz zur Welt Gehörige?58

Zoals bekend heeft Bonhoeffer de tijd niet gehad, deze gedachten verder uit te werken en een antwoord te geven op de vragen die hij stelt. Wat is christelijk leven in
een a-religieuze wereld? Voor Vattimo betekent dit vooral dat de kerk het niet langer
voor het zeggen heeft, waarbij hij met name de Rooms-Katholieke kerk op het oog
heeft. ‘Religie-loos’ wil voor hem zeggen: zonder de religie, de dogma's en de leer
van de kerk. God is ‘buitenkerkelijk’ geworden, zo interpreteert hij de kenosis. God
heeft zich prijsgegeven aan de wereld – ook God is ‘geseculariseerd’. Dat is, meent
Vattimo de enige paradox en het enige schandaal van de christelijke openbaring: dat
God zo menselijk is geworden. Hij schrijft:
The only great paradox and scandal of Christian revelation is the incarnation of
God, the kenosis - that is, the removal of all the transcendent, incomprehensible,
mysterious and even bizarre features that seem to move so many theorists of the
leap of faith. In the name of such a transcendence, it is easy to smuggle in a defence of the authoritarianism of the Church and of its many dogmatic and moral
positions, bound up as they are with the absolutization of doctrines and contingent
historical events, which have been more or less overcome. All of us should claim
the right not to be turned away from the truth of the Gospel in the name of a sacrifice of reason demanded only by a naturalistic, human, all too human, ultimately
unchristian, conception of God’s transcendence.59

Vattimo verzet zich ertegen om de rede te moeten offeren terwille van een transcendente opvatting van God die naar zijn mening uiteindelijk onchristelijk is. ‘God’ is
volgens Vattimo niet langer aanwezig in zijn ‘sterke’, afgebakende en kerkelijke
gestalte, maar als ‘zwak denken’ onderdeel van de cultuur. Ook geloven zelf is een
vorm van zwak denken. ‘Ik geloof dat ik geloof’, belijdt Vattimo.60 Geloven is geen
57
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zeker weten, geen vaste grond onder de voeten, maar een levenshouding waarin de
caritas, de vriendschappelijkheid van God, gestalte krijgt in mensen.61
Vattimo keert de verhoudingen zo haast om: het ‘ware’ geloof is in de wereld te vinden en niet in de kerk. Het is nu veeleer de kerk die ‘bekeerd’ moet worden. Hij
schept zo ruimte om de wereld positief te zien als werkplaats of akker van God,
waar her en der vriendschap opbloeit.
Misschien is deze strijd om de waarheid wel een logisch gevolg van de toe-eigening
daarvan de Rooms-Katholieke kerk, althans in de ervaring van Vattimo. Er is, wil hij
zeggen, in de wereld meer geloof te vinden, dan de kerk waar wil hebben. Dat lijkt
me terecht, al zie ik niet in waarom dat uitgespeeld moet worden tegen het geloof
van de kerk. De strijd om het ware geloof wordt zo voortgezet en Vattimo wil juist af
van het geweld dat volgens hem samenhangt met de metafysische God.62 Maar hoort
de strijd om de waarheid niet juist bij die metafysische God?
Verder verzet Vattimo zich tegen het onmondig houden van gelovigen,63 maar zo
maakt hij van de weeromstuit de kerk onmondig: de kerk heeft hem niets meer te
zeggen. Ook godsdienst verliest zo haar zeggingskracht, zoals Ger Groot opmerkt.
Godsdienst wordt een sparring partner van de rede, die de rede vertelt dat deze beperkt is, waarvoor de rede de godsdienst echter niet persé nodig heeft.64
Even goed legt Vattimo een interessant verband tussen secularisatie en kenosis. Geloof is, volgens hem, onderdeel van de cultuur geworden, als een ‘zwak weten’. Hij
stelt daarmee kritische vragen bij onderscheidingen als die tussen een waar geloof en
een vals geloof, geloof en bijgeloof, het geloof van de elite en volksgeloof, Christelijk geloof en algemeen geloof. Zijn dergelijke onderscheidingen wel te maken? Is
het de taak van de predikant om daarin te onderscheiden - maar op grond waarvan
dan? Vattimo biedt zo de ruimte om de wereld te lezen als ‘vindplaats van God’,
hetgeen Erik Borgman, wiens werk ik in de volgende paragraaf bespreek, nog sterker doet.
7.7 ERIK BORGMAN EN KENOSIS
Erik Borgman gaat een eind mee met Vattimo. Het gaat hem er om, eveneens in aansluiting bij Bonhoeffer, het woord van God zo uit te spreken, dat de wereld erdoor
veranderd wordt en zich vernieuwt, in een nieuwe taal, die niet religieus hoeft te
zijn, maar wel bevrijdend en verlossend.65 Ook voor hem komt God op uit de cultuur, echter niet alleen, zoals bij Vattimo, in het goede. Kenosis, stelt hij tegenover
Vattimo, heeft juist ook te maken met het onvrijwillige lijden, met de vernedering.
Kenosis is niet alleen, dat God de gedaante aanneemt van deze cultuur, ‘in deze vernedering en deze pijn neemt God ook het verlangen aan naar een andere situatie dan
die waaraan wij feitelijk zijn onderworpen.’66 Deze opvatting van kenosis verbindt
hij met de ‘volle waarheid’. Hij schrijft:
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Juist in zijn ontlediging belichaamt Jezus Gods volle waarheid maar is het tegelijkertijd duidelijk dat dit geen waarheid is die elk ander inzicht in God en Gods heil
overbodig maakt, tot niets reduceert en met overmacht wegdrukt. Jezus belichaamt
een waarheid die geen bezit kan zijn, maar een ruimte die steeds opnieuw wordt
ontvangen op plaatsen waar dat het minst te verwachten is.67

Van deze waarheid zegt hij verder, dat dit het definitieve einde is van de vanzelfsprekende geldigheid van elke boodschap over Gods onomstotelijke presentie. ‘God
is er niet zonder meer en kan niet door een krachtig project van wie of wat dan ook
present gesteld worden.’ En verder: ‘God moet er telkens opnieuw weer blijken te
zijn.’68 Het klinkt nogal paradoxaal: de volle waarheid bestaat in ontlediging, in een
ruimte. De volle waarheid is bovendien niet de enige waarheid. Dat dit de volle
waarheid is, lijkt eerder een geloofsuitspraak, dan dat het iets zegt over enige essentie. De waarheid is hier vooral een oproep om dit te bewaren.
Vattimo, stelt Borgman, toont zich de erfgenaam van de ‘God is dood theologen’ en
de theologie van de secularisatie uit de jaren ’60, die de moderne tijd – autonomie,
mondigheid – omarmden als realisatie van het Christendom69. Borgman zelf daarentegen probeert ook iets eigens van de theologie te benoemen. Religie verdwijnt niet
in de wereld, maar komt daar wel uit op, zonder ermee samen te vallen. Theologie
wordt bij hem een vorm van hermeneutiek: het lezen van bijbelteksten in het licht
van grote en kleine (mensen)geschiedenis én andersom, op zoek naar sporen van een
bevrijdende God.
Kenosis kan hierbij gezien worden als de wijze waarop de waarheid van God aanwezig is in de wereld. Het geeft ruimte om de bonte wereld van geloven en denken
op een positieve manier te beschouwen en te overwegen en is tegelijk een kritiek op
elke machtsaanspraak van religie of kerk. Het is niet de enige manier waarop Borgman over God spreekt. Hij noemt God ook oorsprong, dragende grond en doel van
de werkelijkheid.70 Ook schrijft hij over het ‘heilige’ dat de basis vormt van alle
werkelijkheid, maar zonder dat dit strikt gescheiden kan worden van het profane.71
‘God’ is nergens in beelden te verankeren, maar verandert voortdurend.
Over God kan niet van een afstand gesproken worden, vanuit een neutraal standpunt.
Borgman probeert religie religieus te denken, vanuit de betrekking. Hij schrijft:
Aldus laat ik mij, temidden van alle verwarring rond en omstredenheid van religie,
bewust kennen als ‘religieus intellectueel’. Ik probeer niet alleen over religie na te
denken in haar verhouding tot en positie in de actualiteit, als een sociaal en cultureel
fenomeen onder andere. Ik doe dit vanuit en met het oog op een religieuze visie op
deze actualiteit, in dialoog met de tradities die een dergelijke visie cultiveren.72

Borgman erkent, dat hij deel uitmaakt van de traditie waar hij over spreekt. Weliswaar probeert hij zijn eigen positie ook te overstijgen, maar hij staat niet objectief
tegenover zowel die traditie als de cultuur. Hij wil er zich door aan laten spreken.
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Volgens Boeve heeft de cultuur bij Borgman voorrang gekregen boven de traditie.
‘De op theologische gronden als algemeen-menselijk geclaimde religieuze antropologie krijgt het primaat.’73 De mens is religieus en daarom kan de traditie ter sprake
gebracht worden. Boeve zelf wil liever bij de traditie beginnen en bij het bijzondere
verhaal dat deze te vertellen heeft. Hij vindt dit in het ‘onderbrekende’ karakter van
het verhaal van God, dat zou het ‘eigene’ zijn van de Christelijke traditie74.
Mijns inziens poneert Boeve met deze bijbelse fundering van ‘onderbreking’ dan
toch weer een representatief anker, een bepaalde leeswijze die de Bijbel eigen zou
zijn om deze vervolgens te gebruiken om de christelijke traditie en de huidige cultuur te evalueren. Passend binnen dat representatieve model is dat hij God als ‘tegenover’ ziet. Hij schrijft:
Mensen gaan inderdaad selectief met traditie om, identificeren zich partieel, construeren hun identiteit uit brokstukken en fragmenten. Wat hierbij echter nooit verlaten kan
worden, is dat het christelijke godsgeloof mensen onherleidbaar in een antwoordrelatie plaatst. Geloven is een antwoord ten aanzien van een ‘Tegenover’ dat zich in de
geschiedenis heeft laten kennen in Jezus Christus, en dat de vorming van een christelijke identiteit van dit antwoord de uitdrukking is. Dit is de eerste betekenis van het
christelijke openbarings- en traditiebewustzijn: het hele christelijke verhaal is één
getuigenis, één belijdenis van dit zich openbarende Tegenover, waarover wij niet zomaar meester zijn.75

Dit ‘Tegenover’ sticht in de visie van Boeve dus eenheid. Dit is voor hem de - representatieve - kern van het geloof. Vanuit deze op representatie berustende visie is het
niet verwonderlijk, dat hij Borgman verwijt dat deze teveel aandacht aan de mens
schenkt. Deze concurrentiestrijd is immers, zoals ik al meermaals heb laten zien, een
vast onderdeel van het representatieve model.
Ik vraag me echter af, of hij Borgman goed leest. Het lijkt mij, dat Borgman niet een
eenvoudige omkering van het representatieve model voorstaat, waardoor de mens
het nu voor het zeggen heeft - wat bij Vattimo wél gebeurt - maar op zoek is naar
een meer wederkerige benadering. Borgman schrijft over het doel van de theologie:
De theologie stelt de vraag wat de claim betekent dat de wereld van deze God is en
onderzoekt zo - indirect, zoals gezegd, maar een andere manier is er niet - de waarde
en de geloofwaardigheid van de christelijke tradities om het in het actuele leven verborgen perspectief te articuleren. Worden in het licht van deze tradities zinvolle en
belangwekkende zaken zichtbaar en doet dit licht perspectief zien in wat hedendaagse
mensen ervaren als van fundamenteel belang? Helpen zij zo duidelijk te maken waarvan we ten diepste leven en waarvoor we daarom kunnen, mogen en moeten leven in
relatie met het leven zoals het in feite geleefd wordt?76

De theologie interpreteert het leven, maar het leven bevraagt ook de theologie, zo
lees ik deze zinnen. De theologie biedt een gelovige visie op het leven: ze vertrekt
vanuit de gelovige vooronderstelling dat de wereld van God is. De waarheid hiervan
staat echter niet vast, maar wordt gezocht: in het concrete leven moet de waarheid
hiervan gevonden worden. Het concrete leven en de theologie hebben hier dus beide
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hun inbreng. Anders dan Derrida, abstraheert Borgman niet van het concrete leven,
maar ziet hij dat juist als een vindplaats van God.
Vergelijk ik dit nu met het onderscheid dat Kant maakt tussen Openbaringsgeloof en
redelijk geloof, dan vaart Borgman een soort koers daar tussenin. Aan de ene kant
gaat Borgman er van uit, dat religies geen binnenperspectief hebben, ‘geen eigen,
unieke en voor buitenstaanders ontoegankelijke kijk op de wereld.’77 Aan de andere
kant heeft Borgman moeite met een buitenperspectief, ‘dat opvattingen en wereldbeelden van mensen meent te kunnen begrijpen door ze extern te verklaren en zonder de gronden die zij zelf aanvoeren werkelijk in overweging te nemen.’78 Omdat
religie een antwoord is op wat zich in de werkelijkheid aandient, kan niet van te voren bepaald worden, wat religie is en wat niet.79 Religie is beweeglijk, dat maakt het
onmogelijk eens en voor altijd de inhoud van ‘openbaringsgeloof’ vast te leggen.
Het zou betekenen dat een bepaalde historische opvatting eeuwigheidswaarde krijgt.
De beweeglijkheid van religie maakt het evenzeer onmogelijk om ‘de boodschap’
van religie toe te passen op- of als norm te gebruiken voor de werkelijkheid. Maar
ook kan niet van buiten bepaald worden wat de waarde van religie is, wat een ‘redelijk geloof’ is of wat de kern is van alle religies.
De visie van Borgman op religie is vergelijkbaar met die van Derrida, alleen is het
perspectief van Borgman anders, omdat zijn positie in het veld van cultuur en religie
anders is. Derrida kijkt als filosoof, van oorsprong Joods, naar religie. Borgman kijkt
als gelovige - van origine Katholiek - naar religie en naar de cultuur. Hun verschil in
perspectief is niet te herleiden tot een bepaalde positie - het is onmogelijk om alle
invloeden die een rol spelen te achterhalen - maar die positie speelt daar wel een rol
in, zoals mijn perspectief ook weer anders is.
Vanuit dit gelovige perspectief heeft religie voor Borgman een meerwaarde: religie
helpt om hetzelfde op een andere manier te zien. Religie representeert niet hoe het
is, maar ontsluit de werkelijkheid waarin wij leven ‘als de ruimte waar wij leven,
bewegen en zijn in deze God die in zijn komen aanwezig is.’80
Koert van der Velde schaart de opvatting van Borgman onder ‘minimalisme’.81 Hij
doelt hiermee op theologen, waaronder ook Kuitert, die het traditionele geloof relativeren en geloof zo min mogelijk proberen te laten botsen met wetenschap en cultuur.82 Wanneer je geloof definieert als het zonder meer aannemen van de waarheid
van een bepaalde set religieuze beelden,83 dan is Borgman wellicht inderdaad minimalistisch. Echter, Borgman gaat wel degelijk uit van de waarheid van de traditie,
alleen definieert hij ‘waarheid’ anders. Waarheid is: je erdoor aan laten spreken en
zo goed mogelijk proberen te luisteren naar haar eigen zeggingskracht, die best mag
botsen met cultuur of wetenschap. Traditie heeft echter wel ‘vertaling’ nodig, waarin
wellicht bepaalde betekenissen op de achtergrond raken en nieuwe betekenissen
ontstaan. Het is deze ‘vertaling’, het benoemen van de werkelijkheid op andere wijze, met andere woorden, waardoor een ‘gebeurtenis’ geforceerd kan worden. Door
iets anders te zeggen, kan een ander perspectief ontstaan.
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Samenvattend: incarnatie en kenosis maken dus enerzijds ieder spreken over God
onzeker, terwijl zij anderzijds dit spreken eerst pas mogelijk maken, doordat hierin
verwoord wordt, dat God zich verbonden heeft met deze wereld. Dit maakt ook, dat
kerk en theologie niet het monopolie hebben op het (juiste) spreken over God, maar
wel hun eigen gelovige inbreng hebben.84
7.8 LOUIS MARIE CHAUVET EN SYMBOLISCHE UITWISSELING
De theoloog Louis Marie Chauvet biedt nog weer een iets ander perspectief door de
relatie met God, zoals die plaatsvindt in de eucharistie op te vatten als een vorm van
symbolische uitwisseling. Binnen de ruimte van de liturgie, ‘voor het aangezicht van
God’, en via het sacrament, wisselen subjecten zichzelf uit. Ze wisselen hun ‘zijnstekort’ uit, dat ontstaat door de uitwisseling met de ander als ander:
Het zijn subjecten die zichzelf uitwisselen door het object; die onder de leiding van
de Ander hun zijnstekort uitwisselen en die zo in elkaars aanwezigheid komen in het
hart van hun afwezigheid, verdiept door hun uitwisseling, van hun verschil, radicaal
ervaren als anders-zijn vanwege die uitwisseling.85

Het menselijk bestaan is voor Chauvet per definitie onvolledig. Het andere van de
ander maakt dat voelbaar: hij of zij heeft talenten, eigenschappen, kennis en kwaliteiten, die ik niet heb en ook niet zal krijgen. Het zijnstekort is onophefbaar. In de
eucharistie wordt dit tekort niet aangevuld, maar juist voelbaar gemaakt.
Doorgaans, stelt Chauvet, wordt in de theologie de relatie tussen deelnemen aan de
eucharistie en het ontvangen van genade causaal opgevat.86 Dit maakt de eucharistie
tot een middel om een doel te bereiken en het maakt van de priester een poortwachter: men wordt van hem afhankelijk om de genade te ontvangen.
Dit impliceert een sterk neerdalende beweging, waarin het ‘zijn’ van God als presentie leidt tot het ‘zijn’ van het subject als presentie volgens een logica van hetzelfde:
Van substantieel zijn als permanente presentie naar het subject-als-substantie als
permanente presentie is dezelfde logica, de logica van Hetzelfde die zich ontvouwt:
een utilitaire logica die, uit vrees voor het verschil, voor dat wat permanent open is
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en uiteindelijk voor de dood, het zijn reduceert tot zijn logica en er onbewust het
cement van een gesloten totaliteit van maakt.87

Wanneer de eucharistie causaal wordt opgevat, wordt zij volgens Chauvet een soort
‘smeermiddel’, dat de gaten in het bestaan dicht en mensen reduceert tot ‘hetzelfde’:
in Gods ogen zijn alle mensen gelijk, namelijk aangewezen op genade. Het enige
onderscheid dat overblijft, is dat tussen diegenen die de genade middels de kerk ontvangen, en diegenen die buiten de genade blijven.
De symbolische uitwisseling die Chauvet voorstelt, raakt aan een zekere afwezigheid. Het houdt eerder een plaats open dan dat het deze invult, doordat in het symbool het gebrek aan ‘andersheid’ verschijnt. Anders dan in de causale relatie, waar
de relatie gebaseerd is op behoefte – we hebben de eucharistie nodig – is de symbolische relatie gebaseerd op verlangen. Zo tracht Chauvet ook te voorkomen, dat de
relatie tot God wordt omgedraaid: immers, als wij God nodig hebben als ‘meester’
dan wordt God afhankelijk van ons als slaven. Als wij hem niet meer nodig hebben,
is hij overbodig geworden.88 De genade als gave is daarom ook niet nodig of nuttig,
maar een ‘niet-waarde‘ (non-valeur).89 Je kunt er niet mee handelen, het bezit geen
ruilwaarde en kan dus ook niet teruggegeven worden. Tegelijk brengt het wel een
uitwisseling op gang, maar dan op het horizontale vlak, waarbij het symbool een
bemiddelende rol speelt: het wekt het verlangen en brengt een proces van wederzijdse uitwisseling op gang. Dit proces, schrijft Chauvet, is het proces van de taal.90
Heidegger volgend ziet Chauvet de taal als onze behuizing, als een symbolische
orde, die ons voorgegeven is. De taal structureert de manier, waarop we tegen de
werkelijkheid aankijken. Via deze symbolische orde geven wij de wereld vervolgens
vorm en ontmoeten wij elkaar. Deze ontmoeting heeft dus het karakter van een uitwisseling, van wederzijdse gave.91 Het symbool verbindt diegenen die het produceren of ontvangen – door de genade die we elkaar schenken – maar getuigt tegelijk
van deze ‘wet van het tekort’ (cette loi du manque).92
In zijn betekenisvolle materialiteit vormt de taal de onvermijdelijke wet en het fundamentele struikelblok waarop ieder gefantaseerd verlangen naar zelf-bezit, naar het
zich losrukken van bemiddeling en contingentie, naar onmiddellijke presentie en de
transparantie van het zelf voor het zelf stuk breekt.93

Taal is in de visie van Chauvet nooit ‘af’, het is nooit in staat tot volledige representatie, maar staat dit integendeel in de weg. Taal laat eerder een gebrek zien: het goede woord, de juiste omschrijving ligt altijd voor ons uit. De ‘buitenkant’ van de taal,
het ‘schrift’, valt nooit samen met haar ‘binnenkant’, met wat men precies heeft willen zeggen.
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De plaats waar ‘binnenkant’ en ‘buitenkant’ met elkaar verbonden worden via symbolen, is het lichaam. Via het lichaam bewoont de mens de ‘andersheid’ van de wereld. In het lichaam worden identiteit en verschil met elkaar verbonden, maar zonder
tot eenheid te komen.94
Een woord dat zich uit wil spreken in een soort transparante puurheid is een illusie.
Geen woord ontsnapt aan de moeizame inscriptie in een lichaam, een geschiedenis,
een taal, een systeem van tekens, een discursief netwerk. Dat is de wet. De wet van
de bemiddeling. De wet van het lichaam. Het is daarom dat de ‘openbaring’, christelijk of joods, slechts woord van God kan worden via zijn exodus in een ‘lichaam’
van schrift.95

Chauvet verbindt het lichaam met het Woord: het lichaam is de plaats waar het
Woord vlees wordt. Daarmee wordt het Woord ook lichaam, dat wil zeggen kwetsbaar, onvolmaakt, vergankelijk en veelvormig. Het lichaam ‘is’ het Woord zonder
het te zijn, omdat het nooit het hele Woord gestalte kan geven. In de uitwisseling
met andere concrete ‘lichamen’, met andere mensen, kondigt zich een ‘meer’ aan.
Het lichaam leeft van verlangen.
Volledige representatie is een illusie. Het denken kan misschien nog een heel eind
komen, maar het concrete bestaan is doorgaans weerbarstiger.
De manier waarop Chauvet over symbolen schrijft, is vergelijkbaar de gedachten die
ik daarover in hoofdstuk 4 heb ontwikkeld. Symbolen bieden geen geheel aan betekenis, maar geven te denken. Ze dagen uit tot interpretatie, zonder dat de mogelijkheden tot nieuwe interpretatie ooit uitgeput zijn. Omdat symbolen altijd ook nog iets
anders te zeggen hebben, kan het laatste woord niet gesproken worden. Ze kondigen
een ‘meer’ aan en blijven open. Daardoor maken ze mij ervan bewust niet ‘af’ te
zijn, kwetsbaar te zijn.
Chauvet biedt hiermee een theologische doordenking van de ‘openheid’ zoals ik die
in hoofdstuk 5 gezocht heb, die niet een tussenfase is, maar een blijvende kwetsbaarheid.
De gedachten van Chauvet laten zich goed verbinden met het ‘verzadigde fenomeen’
van Marion. Ook het symbool heeft een onuitputtelijke betekenisrijkdom, terwijl het
tegelijk niet de zaak zelf is. Het andere van de ander onttrekt zich steeds aan benoeming.
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id. 154 (vert. 147). Vgl. ook Lukken, Symbolen in overvloed, 97: ‘De auteurs die een onderscheid
maken tussen teken en symbool, wordt wel verweten, dat zij het gevaar lopen het symbool al te zeer
te ontologiseren. Het symbool wordt als het ware gezien als een ontologische werkelijkheid die op
eigen en diepgaande wijze aan het zijn deelheeft. Deze visie vindt men inderdaad nog al eens bij deze
auteurs. Toch is zij niet intrinsiek met dit onderscheid verbonden. Men dient te beseffen dat wij op
geen enkele wijze onmiddellijk toegang hebben tot de werkelijkheid. Het is beslist niet zo dat wij als
een heer en meester de objectieve werkelijkheid buiten onszelf waarnemen.’ Lukken stelt, dat we
altijd gevangen zijn in een netwerk van bemiddelingen. Allereerst dat van de taal, die onthult en
verhult. ‘Wij kunnen de wereld buiten ons dus niet bemeesteren. Zij komt door de taal aanwezig,
maar altijd slechts ten dele. Datgene waarom het gaat, is altijd weer het andere, de Ander, die je niet
kunt beheersen in een zuiver begrip.’ Dat geldt ook voor niet-linguïstische omgang met de werkelijkheid. Ook dat zijn slechts bemiddelingen die als zodanig gebrekkig zijn. En die noodzaak van linguïstische en niet-linguïstische bemiddeling hangt samen met onze lichamelijkheid.’
‘Une parole qui voudrait se dire dans une sorte de pureté transparente est illusoire. Nulle parole
n’échappe à sa laborieuse inscription dans un corps, une histoire, une langue, un système de signes,
un réseau discursif. Telle est la lois. Loi de la médiation. Loi du corps. C’est pourquoi, la
“révélation”, aussi bien chrétienne que juive, n’a pu devenir parole de Dieu que par son exode dans
un corps d’écriture.’ (id. 158; vert. 151.)
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Anders dan Marion bindt Chauvet de theologie niet aan de eucharistie of het ambt.
De eucharistie is een ‘plaats’ waar de symbolische uitwisseling in geïntensiveerde
vorm gevierd wordt en vanuit de eucharistie krijgt de uitwisseling zoals die in het
dagelijkse leven plaats vindt een theologische duiding, maar het is niet de enige
plaats van uitwisseling. Christus is ook aanwezig in de gemeenschap als degene die
zich aanbiedt en hij is aanwezig in het Woord. De gemeente draag als het ware
Christus met zich mee naar de kerk, ontvangt Christus in Woord en sacrament en
maakt dit vervolgens waar in haar liefde voor elkaar.96
De ‘waarheid’ van de symbolische uitwisseling is niet gegrond in het zijn, maar is
eerder een ontwijkende waarheid. In de liturgie wordt een soort spel van geven en
ontvangen gespeeld. De deelnemers geven zich over aan dit spel en ontvangen ‘genade’, maar zonder dat dit tot heelheid leidt.
Ik versta dit zo, dat in de viering de kwetsbaarheid van de mens niet opgeheven
wordt, noch ontvangt hij het antwoord op zijn bestaans- of geloofsvragen, maar wel
ontvangt hij de bevestiging van zijn bestaan ondanks deze kwetsbaarheid.
7.9 BESLUIT
Op verschillende manieren proberen de in dit hoofdstuk besproken auteurs een weg
te vinden tussen enerzijds een geloof dat zich tegenover de wereld positioneert en
anderzijds een geloof dat zich uitlevert aan het denken. Er ontstaat ruimte voor zo’n
andere weg door de deconstructie van deze tegenstelling: geloof en weten zijn niet
van elkaar te scheiden, waardoor elk een eigen domein krijgt. Geloof veronderstelt
van meet af aan een relatie tot het andere en de ander en kan alleen vanuit die relatie
gedacht worden. Met andere woorden: het ‘ik’ en de ander zijn op elkaar betrokken.
Ik kan de ander en het andere niet losmaken van wat ik geloof en wat ik meen te
weten, omdat er altijd alleen een door taal, door verschillende ‘stemmen’ bemiddelde toegang tot die ander is.
Dit eigen geloof is voor de hier besproken auteurs steeds het vertrekpunt. Tegelijk
echter proberen zij dit eigen geloof te overstijgen, op verschillende manieren. Het
verschil is dermate groot, dat met Caputo de benaderingswijzen van Marion en Derrida als twee verschillende ‘geloven’ gekarakteriseerd kunnen worden. Het eerste is
dat van een Messias, die al gegeven is als icoon van de onzichtbare God, een onmogelijke gave van God. Het andere is dat van een Messias die altijd nog komen moet,
onvoorstelbaar en onvoorspelbaar, die nooit gegeven wordt en zo de toekomst open
houdt en het geloof en de hoop in het onmogelijke levend houdt.97
Deze twee ‘geloven’ tekenen een spanningsveld, dat door dit hele hoofdstuk heen
loopt: aan de ene kant de opvatting van Derrida en Taylor, dat een concrete representatie het niet kan zijn, aan de andere kant de gelovige vooronderstelling van Marion,
Chauvet, Borgman en - in mindere mate - Vattimo, dat God wel concreet gestalte
krijgt, zij het zonder het te zijn en zonder samen te vallen met het zijn.98 Waar ‘God’
zich bij Derrida en Taylor eindeloos terug trekt, ontwikkelen zij, ieder op hun manier, een vorm van positieve theologie, maar zonder de objectivering van God die
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Zie T. van Eijk, ‘Tegenwoordigheid en afwezigheid, representatie in het sacrament volgens Chauvet.’
In: Bulhof, Welten (red.), Verloren presenties, 81-102, m.n.93.
Caputo, ‘Apostles of the impossible.’ In: Caputo Scanlon, God, the gift and postmodernism, 185-222,
m.n. 186.
Dit probeert Marion te zeggen met de titel van zijn boek Dieu sans l’etre. Dit betekent zowel: God
zonder het te zijn, als God zonder het zijn.
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behoort tot het representationalisme. Het eigen geloof is namelijk niet alles. Het is
een manier om naar de werkelijkheid te kijken en om deze te interpreteren, - in de
alledaagse werkelijkheid kunnen ‘sporen van God’ oplichten,99 - maar er is altijd
meer en er is altijd ook nog iets anders te zeggen. In de uitwisseling, in het gesprek
kan dit ‘meer’ als waarheid oplichten.100
Kenosis en incarnatie zijn woorden waarmee deze betrokkenheid van God bij deze
wereld wordt aangeduid, zoals ook disseminatie bij Derrida daar een woord voor is al is voor hem ‘God’ eigenlijk al een woord teveel. ‘God’ heeft te maken met het
lijden, met kwetsbaarheid, maar ook met een ‘meer’ dat zich aankondigt. God is niet
in systemen, in waarheid te vangen, maar breekt dit open.
Aan de ene kant wil dit zeggen dat God nooit vanzelfsprekend is. God is niet het
vanzelfsprekende antwoord op menselijke vragen. Aan de andere kant kan het spreken over God niet beperkt worden tot wat wij (nog) kunnen geloven. Op die manier
wordt God toch weer rationeel toegankelijk gemaakt, maar wel beperkt tot het denkbare.
Deze theologische gedachten leiden tot een andere manier van kijken naar de homiletiek, met name naar de rol van predikanten en naar het doel van preken.
De predikant is dan in de eerste plaats gelovige onder de gelovigen. Hij of zij heeft
waarschijnlijk een wat bredere horizon dan de meeste hoorders door zijn studie,
maar ook zijn blikveld is historisch en dus beperkt. Zijn of haar eigen geloof en eigen betrokkenheid spelen altijd een rol. Enerzijds moet hij voldoende ruimte bieden
aan andere invullingen dan de zijne, anderzijds moet hij voldoende invulling bieden.
Als gelovige is de predikant hierin betrokken: het gaat hem aan, het spreekt hem
aan. Tegelijk moet hij bereid zijn om zijn eigen geloof op het spel te zetten en zichzelf daarin op het spel te zetten.
Echter, het perspectief van de predikant kan zozeer verschillen van dat van sommige
hoorders, ze kunnen de zaak van zodanig verschillende kanten bekijken, dat verstaan
moeizaam wordt. Er is een grens aan de mate waarin we ons in de positie van een
ander kunnen verplaatsen. Ook is er een grens aan wat woorden kunnen zeggen en
hoe woorden verstaan worden. Omdat de eigen historische positie altijd resoneert in
zowel spreken als verstaan, is misverstand niet uit te sluiten. Ten derde kan de predikant niet anders dan geloof als ‘gave van God’ veronderstellen bij zijn hoorders. Hij
doet een beroep op vertrouwen waarvan hij niet weet of het er is.
Hierop doordenkend: het doel van preken is dan, zoals Chauvet suggereert, de symbolische uitwisseling zelf. Het representatieve model dreigt van preken een middel
te maken om mensen te sturen, met als gevolg dat ook God en genade middelen
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Op verschillende manieren houden Kune Biezeveld (Als scherven spreken. Over God in het leven van
alledag. Zoetermeer: Meinema 2008) en Lynda Sexson (Ordinary sacred. Charlottesville\London:
The University Press of Virginia 1992) boeiende pleidooien voor de verbinding van God met het
alledaagse.
Vgl. Borgman, wortelen in vaste grond, 123: ‘De proliferatie van religieuze standpunten leidt tot een
toename van religieuze botsingen en conflicten. Maar het is in deze botsingen en conflicten dat de
waarheid die ons vrij maakt, opnieuw gevonden kan worden. Niet ondanks deze conflicten, alsof we
ons eroverheen moeten zetten en te midden van de verwarring ons eigen gelijk overeind moeten
houden. In deze conflicten. God is aanwezig in onze strijd over wat hier en nu de stem is van de God
die ons geschapen heeft en ons steeds herschept. God is ontledigd present in onze discussies over
waar de weg van God heen loopt en hoe wij die zouden kunnen volgen in de wereld zoals deze is en
bezig is te worden. In de nieuwe beelden van en mogelijkheden tot goed leven manifesteert Gods
geest zich op nieuwe, onverwachte wijzen.’
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worden. Het heil wordt daarmee voorwaardelijk: men ontvangt het pas als men er
voor open staat, het wil geloven of op de juiste manier handelt. Preek en predikant
maken zichzelf zo onmisbaar en worden de poortwachter van het heil.
Doordenkend in het spoor van Chauvet wordt de preek weer meer onderdeel van het
‘spel’ van de liturgie, dat om zichzelf gespeeld wordt.
Wat wil dat zeggen?
Koert van der Velde toont zich zeer kritisch over de opvatting dat geloof geen nut
mag hebben.101 Dit argument wordt, stelt hij, vooral gebruikt tegenover newagespirituelen, die hun geloof bij elkaar ‘shoppen’. Een waar geloof dient daarentegen belangeloos te zijn om niet egocentrisch te worden. ‘Gebruik en religie kunnen niet
zonder elkaar,’ stelt Van der Velde daartegenover.102 ‘Een volwassen omgang met
religie erkent dat we religie gebruiken omdat ze een nuttige functie heeft te vervullen in ons leven. Dat is niet erg, maar je moet het wel toegeven.’103
Het lijkt mij, dat onbaatzuchtigheid inderdaad niet gebruikt kan worden als criterium
om een waar geloof van ‘consumentengeloof’ of van bijgeloof te onderscheiden en
wel precies om die reden, dat het dan gebruikt wordt en dus niet langer belangeloos
is. Natuurlijk speelt ‘nut’ een rol. We geloven niet voor niets. Maar de kritiek van
Chauvet, dat genade een middel wordt, richt zich, evenals de kritiek van Derrida op
de gave als economische waarde, op het gebruik hiervan om anderen te beheersen.
Verder gaat het hen erom, dat wanneer genade instrumenteel wordt opgevat, dat de
rollen dan omgedraaid dreigen te worden: ‘God’ wordt een middel tot het vervullen
van onze wensen. Dat God ook iets van ons kan verlangen, verdwijnt dan uit beeld.
Overigens, ook Van der Velde ziet, dat datgene waar het geloof zich op richt nooit
helemaal te vatten en te manipuleren is.104
Dat de symbolische uitwisseling in preek en liturgie ‘om niet’ is - dat het om het spel
en niet om de knikkers gaat105 - heeft te maken met het ‘meer’ dat zich spelenderwijs
aan kan kondigen. Al spelend met betekenissen kan een mens op andere gedachten
komen. De ruimte van de liturgie wordt zoiets als een ‘vrijplaats’, waar gespeeld kan
worden met mogelijkheden. Juist omdat de waarheid niet representeerbaar is, moeten preek en liturgie een zeker ‘alsof-karakter’ houden en niet direct als norm gebruikt worden voor de wereld daarbuiten. De voorgestelde interpretatie kan er immers ook naast zitten. In die zin hebben preken meer het karakter van een voorstel:
stel je - serieus - voor dat... De interpretatie van de bijbeltekst en van de verhalen
van mensen doen een voorstel daar op een andere manier naar te kijken. Het verschil
tussen die verschillende teksten kan iets anders op doen lichten.
De uitwisseling die Chauvet voorstaat, houdt verder in dat predikant en hoorders op
de één of andere manier door de aporie heen gaan van het niet weten en niet zien,
maar toch geloven.
Ook hier is een grens aan: de hoorders moeten het spel mee willen spelen. Zij moeten bereid zijn, zoals ook de predikant dat moet zijn, om hun geloof ter sprake te
brengen, het gesprek daarover aan te gaan en hun eigen opvattingen en geloof op het
spel te zetten.
‘Het religieuze in de mens,’ schreef Bonhoeffer al, ‘verwijst hem in zijn nood naar
Gods macht in de wereld, God is de deus ex machina.’ Een Christen daarentegen
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V.d. Velde, Flirten met God, 381-395.
id. 389.
id. 392.
id. 393.
Zie § 4.4.5.
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staat naast God in al zijn lijden.106 Dat is tenslotte de wezenlijke vraag: komt God ter
sprake als deus ex machina, als de oplossing van alle problemen, of delen wij in
preek en liturgie in het lijden van Christus, zonder oplossing, zonder dat dit opgeheven of goedgepraat kan worden? Verschijnt in preken een hele en geheelde wereld,
een ideaaltoestand tegenover de reële wereld, of wordt het leven met al haar kwetsbaarheid en onvolkomenheid gevierd als ‘van God’? Doen preken mee in het moderne project van maakbaarheid en grenzeloos optimisme, of wordt in preken het
blijvend onaffe, de blijvende ‘openheid’ van het leven gevierd als begrenzing en
tegelijk als mogelijkheid?
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Bonhoeffer, Verzet en overgave, 301 (brieven van 16 en 18 juli 1944).
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8. Het offer van Abraham
Naar de praktijk

1 Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde
Abraham. 2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het
gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’
3 De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn
knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de
plaats waarover God had gesproken. 4 Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte
liggen. 5 Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de
jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.’ 6 Hij pakte
het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en
het mes. Zo gingen zij samen verder. 7 ‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor
het offer?’ 8 Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn
jongen.’ En samen gingen zij verder. 9 Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God
had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak
vast en legde hem op het altaar, op het hout. 10 Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. 11 Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’
antwoordde hij. 12 ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag
voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ 13 Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het
dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. 14 Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal
erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER
zal erin voorzien worden.’
15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. 16 Hij zei: ‘Ik
zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, 17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er
sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen
de steden van hun vijanden in bezit krijgen. 18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’
19 Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Berseba, en daar bleef Abraham wonen.
(Genesis 22:1-19, NBV)

8.1 INLEIDING
De vraag die tenslotte overblijft, is: zijn de theoretische beschouwingen uit de voorgaande hoofdstukken nu ook in de praktijk toepasbaar? Wat betekent dit allemaal
voor concrete preken?
Als toetssteen gebruik ik opnieuw het verhaal van het offer van Abraham. Het is niet
direct het gemakkelijkste verhaal om over te preken. Het is een verre van eenduidig
verhaal, dat niet zo gemakkelijk vertaald kan worden, maar dat ook niet zonder vertaling kan, omdat het zoals het er staat tamelijk onbegrijpelijk is en omdat Abraham
niet direct nagevolgd kan worden.
Ik heb gezocht naar een geschikte preek van iemand anders om te gebruiken, maar
kon die niet vinden. Dit hoofdstuk zou een collage geworden zijn van bruikbare delen uit verschillende preken, zonder dat er een hele preek zou ontstaan met een helder verloop.
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Dat heeft ook met smaak en met stijl te maken. Iedere predikant ontwikkelt toch een
eigen stijl, waar hij of zij zich het meeste bij thuis voelt. Verder hangt dit van de
gemeente af waarvoor men preekt. Het geloof van de hoorders, hun vragen en hun
opvattingen, spelen vrijwel altijd een rol in de toon en de stijl van de predikant.
Daarom heb ik uiteindelijk besloten zelf een preek te maken. Dat is misschien ook
wel zo eerlijk. In het voorgaande ben ik regelmatig kritisch geweest over de preken
van anderen, nu mag u als lezer beoordelen hoe ik het er zelf van af breng.
Ik heb geen oude preek gebruikt - ik heb ooit wel over deze tekst gepreekt, maar die
preken vond ik bij nader inzien niet zo goed - maar ik heb bij deze preek wel mijn
eigen gemeente voor ogen gehad. Omdat ik deze preek voor dit onderzoek gemaakt
heb, heb ik er wel meer tijd aan besteed, dan ik normaal zou doen. Eigenlijk, realiseerde ik mij al schrijvend, is de tijd die een predikant normaal gesproken voor een
preek heeft, behoorlijk kort. In de huidige tijd wordt er bovendien meer verwacht
van het niveau van preken, omdat ze moeten concurreren met allerlei andere verhalen, veel meer dan vroeger. In een gemeente als de mijne is daarnaast de frequentie
van het kerkbezoek behoorlijk afgenomen, zodat je als predikant ook niet kunt denken ‘volgende week beter’.
In verhouding met alle andere taken van een predikant kan echter ook gezegd worden, dat er juist heel veel tijd gaat zitten in het maken van een preek van een minuut
of vijftien tot twintig.
Ik heb ervoor gekozen om de verschillende paragrafen van de preek af te wisselen
met commentaar, zodat de lezer enigszins mee kan denken in de ontwikkeling van
de preek. In het commentaar bespreek ik ook wat kwesties van meer algemene aard.
Hier en daar haal ik gedeeltes uit preken van anderen aan om mijn punt duidelijker
te maken.
Voor ik overga tot de preek: ik lees het verhaal van het offer van Abraham als een
‘metaforische tekst’, dat wil zeggen een tekst die niet tot een eenduidige betekenis te
herleiden is,1 of deze nu letterlijk of figuurlijk is, bijzonder of algemeen. ‘Isaak’ kan
niet gesubstitueerd worden voor ‘hoop’ of voor ‘toekomst’, ‘Abraham’ is geen type,
hij is niet ‘alleman’. Tegelijk zijn zij meer dan ‘historische’ figuren. In de ‘symbolische uitwisseling’ met de tekst2, waarin Abraham en Isaak zowel hetzelfde als anders
zijn, hoop ik een ontmoeting tot stand te brengen die méér dan waarheid op laat lichten, die de logica doorbreekt.
Uiteraard heb ik uit de vele mogelijke betekenissen die dit verhaal kan hebben een
keuze gemaakt, deels bewust, waarschijnlijk deels ook onbewust. Een preek is,
mijns inziens, een reactie op een tekst met in het achterhoofd allerlei andere stemmen waarop tegelijk gereageerd wordt. Niet alles wat gezegd wordt in een tekst
wordt ook gehoord of voldoende aandacht geschonken. Dat maakt dat er zoveel preken mogelijk zijn over één bijbeltekst.
8.2 HET BEGIN
1.

1
2

De film ‘Sophie’s choice’ vertelt hoe een jonge Poolse vrouw aan de poort van
Auschwitz door een kampbewaker gedwongen wordt te kiezen tussen haar twee

zie § 5.4.3.
zie § 7.8.
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5.

kinderen. Eén van haar kinderen mag blijven leven, de ander gaat naar de gaskamer.
Zij moet de keuze maken. Kiest ze niet, dan worden ze beide naar de gaskamer
gestuurd.
Een onmogelijke, afschuwelijke keuze. Hoe kan ze kiezen? Moet ze voor haar
zoontje kiezen, of juist voor haar dochtertje? Of toch maar geen keuze maken?
Maar als ze niet kiest, sterven ze allebei.

De opening van een preek vervult mijns inziens twee functies: het dient als opener
en het zet de toon.
Met ‘opener’ bedoel ik, dat de opening van een preek de hoorders moet motiveren
om ernaar te luisteren. Het moet pakkend zijn, uitdagend. Het roept een zinnige
vraag op of een boeiende kwestie. De opening maakt benieuwd naar wat er komen
gaat, zonder dat gelijk al vaststaat wat de uitkomst zal zijn - in die zin is de opening
een opener.
De ‘toon’ die in de opening gezet wordt, speelt een rol in de luisterhouding van de
hoorders en is bepalend voor het vervolg. Een rationele opening doet een beroep op
het verstand en nodigt de hoorders uit mee te denken. Zij zullen vervolgens een betoog verwachten. Een opening op meer emotioneel niveau zal doorgaans tot een
andere luisterhouding leiden.
Met het zetten van de toon positioneert de predikant zichzelf ook: als leraar, als herder, profeet, als iemand die weet wat de hoorders nog niet weten, of juist als hun
gelijke.
Oskamp en Geel noemen een vergelijkbaar, dubbel doel voor het begin van een
preek: het wekken van belangstelling voor het onderwerp en vertrouwen wekken in
de spreker.3 Dat laatste komt mijns inziens vooral tot uiting in de toon die de predikant aanslaat.
Ik heb gekozen voor een verhaal als opener in de hoop dat de hoorders zich in zullen
leven in Sophie en in het vervolg van de preek ook in Abraham en Isaak. Hieraan
ligt een exegetische keuze ten grondslag: ik lees deze tekst niet als een verhaal over
een algemene kwestie, bijvoorbeeld over de vraag of het ooit ethisch geoorloofd kan
zijn je eigen zoon te offeren of over de vraag of gehoorzaamheid aan God belangrijker is dan verantwoordelijkheid jegens je naaste. Uit dit verhaal kan geen algemene
betekenis gedestilleerd worden, meen ik, zonder de angel eruit te halen, zoals ik heb
laten zien in de bespreking van de preek van Buttrick over deze tekst.4
Door te beginnen met een verhaal, en ook in het vervolg veelal verhalend te preken,
wil ik bereiken dat de hoorders zich inleven in verschillende rollen en deze rollen
ook kunnen spelen zonder het te zijn. De hoorders hoeven niet allemaal hetzelfde te
doen als Abraham, letterlijk, symbolisch of metaforisch. Ik wil bereiken dat de
hoorders zich verplaatsen in verschillende rollen: stel je voor dat... Zij zullen normaal gesproken niet voor dezelfde keuze als Abraham komen te staan. Maar misschien komen ze wel voor vergelijkbare keuzes te staan en wat zouden ze dan doen?
Daarbij wil ik open laten dat zij in hun omstandigheden een andere keuze maken.
Een voor de hand liggende opening van een preek over het offer van Abraham zou
de vraag geweest zijn, waarom God dit van Abraham vraagt. Deze vraag zal vermoedelijk bij veel hoorders de eerste zijn die opkomt.

3
4

Oskamp\Geel, Concreet en beeldend preken, 140.
zie § 4.3.
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Ik doe dit om twee redenen niet. Ten eerste leidt deze vraag tot een mogelijke rechtvaardiging van Gods handelen, hetgeen impliceert dat God ‘redelijk’ moet zijn en
dat alles wat hij zegt en doet veralgemeniseerd moet kunnen worden. Dit suggereert
een zeer bepaald godsbeeld: namelijk God als ‘redelijk principe’, als ‘voorbeeld’ dat
door iedereen gevolgd moet worden.
De tweede reden is meer retorisch. De vraag waarom God dit van Abraham vraagt,
is een negatieve vraag. Zij suggereert dat God dit niet kan of hoort te vragen. Aangenomen dat de predikant in het vervolg van de preek niet wil betogen, dat God dit
inderdaad niet mag vragen, werpt hij met deze vraag een barrière op aan het begin
van de preek, die hij eerst moet slechten voor hij verder kan. Wie met deze vraag
begint, zal immers eerst enige aandacht moeten besteden aan de redenen waarom
God dit niet mag vragen, om vervolgens uit te gaan leggen waarom God het toch
vraagt en het ook mag vragen.
Overigens, vergelijkbare problemen heb ik met preken die beginnen met de ‘ellende’
van de mens. Ook dit is een negatieve insteek: de hoorders worden eerst op hun falen gewezen, ze worden ‘in de put gepraat’, waar de predikant ze in het vervolg van
de preek weer uit moet zien te krijgen.
Theologisch zie ik verder meer heil in het aanspreken van de hoorders op hun geloof, dan op hun ongeloof, hun twijfel of hun falen,.
Terug nu naar het verhaal uit Sophie’s choice. Dit verhaal is geen representatie van
het verhaal van Abraham. De inhoud van dit filmfragment is niet precies hetzelfde:
Sophie moet kiezen tussen haar twee kinderen; het is niet God die dit van haar
vraagt, maar een kampbeul en waar het offer van Abraham wellicht goed zal blijken
te zijn, is dit duidelijk wreed en slecht.
De spanning tussen beide teksten heeft tot doel deze opening spannend te maken en
de hoorders benieuwd te maken naar wat er komt. Dit beeld bergt echter ook een
risico in zich, namelijk dat de afschuw die dit beeld oproept bepalend wordt voor
hoe de hoorders naar het vervolg van de preek luisteren. In het vervolg zal moeten
blijken, of deze opening zinvol is.
Excurs: het gebruik van beelden in preken
Ik wil hier nog een paar wat meer algemene opmerkingen over beelden maken.
Beelden en vergelijkingen zijn nooit identiek. Daar ligt ook precies de kracht van het
gebruik van beelden, verhalen of metaforen: juist omdat ze net even iets anders zeggen, is het gebruik ervan spannend. Het is de spanning tussen het verhaal van Sophie
en dat van Abraham, die mogelijk te denken geeft.
Een beeld moet daarom niet gebruikt worden als frame, maar kan wel als eye-opener
ingezet worden. Een frame kadert het ene verhaal in in het andere en beperkt daardoor haar eigen zeggingskracht. Een eye-opener daarentegen richt de blik op een
springend punt, het verandert de manier van kijken en geeft het verhaal waarnaar
gekeken wordt daarom meer zeggingskracht.
Echter, ook ingezet als eye-opener behouden (voor)beelden en verhalen altijd een
eigen zeggingskracht, waar de hoorders mogelijk mee op de loop gaan. Het is goed
mogelijk, dat de scène uit Sophie’s choice na afloop het meest blijkt te zijn blijven
hangen bij de hoorders of dat dit een eigen associatieproces op gang heeft gebracht,
waardoor ze de rest van de preek gemist hebben.
Een mooi voorbeeld van hoe een beeld gebruikt wordt als frame, maar vervolgens
zijn eigen gang gaat, vond ik een preekschets over Jezus en Nicodemus. Als thema
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voor deze preek wordt gekozen voor ‘een nieuw begin maken’ of ‘je leven veranderen’. Vervolgens wordt een beeld gebruikt uit een boek van Kafka, dat moet dienen
als ingang tot het verhaal, voor diegenen die niet zo bewust uitkijken naar vernieuwing:
Om het met name ook deze laatste mensen mogelijk te maken, zich te herkennen in de
figuur van Nicodemus, kan het helpen om te beginnen met een verhaal van Franz
Kafka, ‘Die Verwandlung’. Dit gaat over Georg Samsa, vertegenwoordiger van beroep. Hij is een man van vaste gewoontes. (...) Zijn leven is druk, maar beweging zit
er niet in. Daarom laat Kafka hem op een morgen wakker worden in een andere gedaante. Hij heeft de vorm van een vreemd beest aangenomen. Een soort schildpad,
met hulpeloze korte pootjes. Hij komt er zijn bed niet mee uit, kan er de deur niet mee
openen, hij kan zich nauwelijks nog verroeren. Het is een absurd verhaal. Wat beschreven wordt, kan niet. En toch blijft het beeld dat erin opgeroepen wordt hangen.
Omdat je soms wel tegenkomt, waar het hier over gaat: onbeweeglijkheid, vasthoudendheid aan regels en gewoontes en een daarmee gepaard gaande verharding, verlies
aan openheid voor het onverwachte, voor het geheim van God.5

Het verhaal van Kafka wordt hier haast expliciet als frame gebruikt. Het bijbelverhaal behoudt naast dit verhaal nauwelijks een eigen zeggingskracht, maar zegt hetzelfde als het verhaal van Kafka. Mogelijke andere thema’s uit het bijbelverhaal
krijgen geen ruimte, evenmin worden er andere identificatiefiguren aangeboden. De
hoorders zijn als Georg Samsa, als ‘een soort schildpad’ en als Nicodemus, die in het
vervolg van de preekschets gelijkgesteld wordt met ‘dé Farizeeën’.
Intussen - dat maakt dit een mooi voorbeeld - is het verhaal van Kafka op de loop
gegaan met de schrijfster van deze preekschets. Waarschijnlijk vertelt zij het uit haar
hoofd na, want in haar vertelling van ‘De verandering’ zijn wat dingen veranderd.
Gregor Samsa is Georg Samsa geworden en, belangrijker, in het verhaal van Kafka
verandert Gregor Samsa niet in een ‘soort schildpad’, maar in een afzichtelijke kever. Een schildpad heeft nog wel iets aardigs, een kever heeft dat niet. Bovendien is
het gevolg van deze verandering, dat Samsa niet langer kan communiceren én dat hij
niet langer kan werken en dus zijn nut verloren heeft, waardoor zijn vader hem afdankt.6
Ik heb er geen probleem mee, dat het verhaal van Kafka niet juist wordt naverteld. Ik
wil juist laten zien, dat dit gebeurt met verhalen: in de herinnering ontwikkelen zij
zich. Verhalen gaan, net als metaforen,7 hun eigen gang. In de vertelling ontwikkelen
zij zich. Waar ik wel problemen mee heb, is dat beide verhalen één op één op elkaar
worden gelegd, waardoor de bijbeltekst geframed wordt, maar ook Kafka tekort
wordt gedaan.
Om die reden vervolg ik de preek niet met de overeenkomst tussen de scène uit Sophie’s choice en het verhaal van Abraham, maar met het verschil.

5
6

7

In: Postille 2004-2005, Zoetermeer: Boekencentrum 2004, 57
In een artikel in Trouw verbindt Carl Friedman dit verhaal juist aan het offer van Isaak. Zij schrijft:
‘Aan de grondslag ervan (n.l. van het werk van Kafka) ligt de worsteling van het kind dat zijn recht
op bestaan moet verdienen met gehoorzaamheid. Hulpeloos is het overgeleverd aan hun raadselachtige eisen van zijn ouders. Wat willen ze toch van het kind? Wat heeft het misdaan? Hoe kan het hun
goedkeuring verkrijgen? Almaar wanhopiger dingt het kind naar hun gunst. Het is zelfs bereid voor
hen te sterven. Zoals Isaak in het bijbelverhaal laat het zich door zijn vader op het altaar binden.
Maar het wordt niet door een wonder gespaard. In de wereld van Kafka is Abraham
onvermurwbaar.’ (Trouw, 10 september 2005.)
zie § 5.4.3.
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8.3 ABRAHAM
10.

15.

20.

Maar als God zelf van je vraagt, je zoon te offeren? ‘Roep je zoon, je enige, van wie
je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar
moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’
Is dat anders? Wordt het gemakkelijker een keuze te maken als God zelf het vraagt?
Als God nu maar verteld had, waarom hij dit vraagt. Als hij nu maar een goede
reden gegeven had.
Nog niet zo lang geleden leken ze goede vrienden. God kwam eten bij Abraham. Als
een goede vriend vertelde hij hem, dat hij Sodom en Gomorra ging verwoesten - en
waarom hij dat ging doen. En Abraham voelde zich vrij om te soebatten met God, te
sjacheren, een deal te sluiten omwille van Lot, zijn neef, die in Sodom woonde.
Maar nu... God verhult zijn redenen. En Abraham vraagt niet. Hij vraagt niet naar
het waarom. Durft hij niet? Kan er een moment zijn, dat je gewoon moet aanvaar
den, wat God van je vraagt? ‘Leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat gij doet is
goed...’
Of vraagt Abraham niets omdat ze vrienden zijn, omdat hij God vertrouwt - wat
God ook van hem vraagt?

In deze alinea maak ik de overgang van het verhaal uit Sophie’s choice naar het verhaal van Abraham. Beide verhalen zijn niet hetzelfde. De vraag die ik stel, of het
voor Abraham gemakkelijker is een keuze te maken, is bedoeld als open vraag om
over na te denken.
Vervolgens ga ik in op een ‘open plek’ in de bijbeltekst zelf: God geeft Abraham
geen reden waarom Isaak geofferd moet worden.
Nogal eens wordt in preken over het offer van Abraham geprobeerd deze reden in te
vullen. Ik probeer dit niet te doen, maar onderzoek vragenderwijs verschillende opties.
De verwijzing naar Sodom en Gomorra is opnieuw bedoeld om het verschil aan te
geven. Daar staat: ‘De Heer dacht: Waarom zou ik voor Abraham geheim houden
wat ik van plan ben?’ (Gen.18:17.) Nu houdt God zijn redenen wel verborgen, in elk
geval voor Abraham. De verteller heeft dan al gezegd, dat God Abraham op de proef
stelt (Gen.22:1). Ik laat dat bewust liggen om het verhaal uit het perspectief van
Abraham te kunnen vertellen.
De vragen aan het einde van deze alinea zijn ook weer bedoeld als open vragen om
de hoorders mee te laten denken.
Dat ik geen antwoord geef op de vragen die deze tekst oproept, heeft theologische
redenen. Ik wil God niet presenteren als logos, als ‘redelijk wezen’ en ook het bestaan zie ik niet als ten diepste redelijk. Preken moeten, meen ik, geen antwoord
geven op bestaansvragen, maar mensen helpen om te gaan met vragen waarop geen
laatste antwoord is. God is geen gatenvuller, niet het antwoord op alle vragen. In de
uitwisseling met de tekst, met ‘Abraham’ en straks met ‘Isaak’ kunnen de hoorders
wellicht op een spoor gezet worden, dat voor hen zelf begaanbaar is.
Met de vraag ‘Kan er een moment zijn, dat je gewoon moet aanvaarden, wat God
van je vraagt?’ en het daarop volgende citaat uit gezang 293 - waarvan ik aanneem,
dat het herkend wordt - neem ik enige afstand van het verhaal en verwissel ik het
perspectief van Abraham voor dat van de hoorders zelf. Gezang 293 is, met name
voor veel ouderen, een geliefd lied. Ik wil hiermee de hoorders aanzetten tot nadenken over de vraag hoever hun geloofsvertrouwen gaat.
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Door de vertelling af te wisselen met reflectie op de vertelling - en ook in de vertelling al enige reflectie aan te brengen - probeer ik ruimte te scheppen voor de hoorders.
Excurs: verhaal en betoog.
Een verhaal geeft niet persé meer ruimte dan een betooog, al wordt dat soms wel
betoogd. Dingemans bijvoorbeeld vindt dat het verhaal meer open is, zodat de hoorder de mogelijkheid krijgt tot eigen verwerking.8 Immink daarentegen heeft om deze
reden een voorkeur voor het betoog. De openheid van een verhaal kan, vreest hij, tot
relativisme leiden. Een preek moet naar zijn mening ook een cognitieve inhoud
communiceren.9
De discussie tussen openheid en duidelijkheid, zoals ik die in hoofdstuk 5 besprak,
keert hier terug, maar er speelt ook nog iets anders, meen ik, namelijk het onderscheid tussen mythos en logos. Het verhaal kan gezien worden als de mythos: op
versluierde en raadselachtige manier vertelt het over de goden. Het is open in die
zin, dat het op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. De beweging van
mythos naar logos, die door de Griekse filosofie is ingezet,10 heeft tot doel de mythos
te ontraadselen - en zo nodig te ontmaskeren - en zo de werkelijkheid te verhelderen.
In de Romantiek treedt er een herwaardering van de mythos op vanuit het besef dat
het verhaal iets te vertellen heeft, dat alleen op die manier verteld kan worden.11
Het belang nu dat Dingemans aan verhalen hecht, kan naar ik meen, herleid worden
tot dit idee van mythos. Immink daarentegen hecht meer aan het Verlichte idee van
de logos: het patroon, de logica die voor de goede verstaander zichtbaar is achter de
soms zo verwarrende werkelijkheid.
Ik ga niet mee in deze tegenstelling tussen mythos en logos. De mythe kan heel gevaarlijk zijn omdat ze helemaal niet zo open is, maar op een versluierde manier wel
degelijk een beeld geeft van hoe de werkelijkheid is of moet zijn - denk aan de nazimythe van bloed en bodem. Achter de mythe gaat een zekere logica schuil. De logos
daarentegen is minder logisch dan ze zelf graag wil en berust ook op ‘geloof’, zoals
Derrida telkens weer laat zien.
In hoofdstuk 5 nu heb ik een andere vorm van openheid bepleit: openheid als kwetsbaarheid, als niet-weten en als kenmerk van het bestaan. De ‘lege plekken’ in de
tekst bieden openheid voor verschillende interpretaties, maar tekenen ook het bestaan zelf. Dat probeer ik weer te geven in bovenstaand preekdeel: de zin en de betekenis van het bestaan zelf liggen niet voor de hand. Het is telkens een worsteling
om het bestaan zin te geven.
De keuze voor een vertellende of een betogende stijl van preken heeft niet zoveel te
maken met de keuze tussen openheid en duidelijkheid. Verhalen zijn niet per definitie open. Een verhaal kan de hoorder ook heel goed sturen en kan zelfs buitengewoon gesloten en dwingend zijn. Zo stuurt het beroemde verhaal dat de profeet
Nathan vertelt David in een zeer duidelijke richting (II Sam.12). In die zin kan een
betoog opener zijn omdat de predikant daarin kan verantwoorden welke richting hij
zijn hoorders uit wil sturen. Een goed betoog kan de hoorders ook even goed meenemen en hun te denken geven. Ook kunnen in een betoog open vragen gesteld wor8
9
10
11

Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 164-166.
zie Oskamp\Geel, Concreet en beeldend preken, 95.
zie § 2.2.
zie § 2.9.

!211

den. De keuze voor een meer verhalende of een meer betogende preek hangt mijns
inziens vooral af van de bijbeltekst. De ene bijbeltekst leent zich nu eenmaal meer
voor een vertelling dan de andere. Verder is er een retorisch onderscheid: verhalen
doen meer een beroep op emoties en meeleven, betogen doen meer een beroep op
het verstand en meedenken.
8.4 REFLECTIE
25.

30.

35.

Of is het God helemaal niet, die dit van hem vraagt? Heeft Abraham dat maar in zijn
hoofd gehaald, dat hij zijn zoon moet offeren? Misschien gelooft hij wel dat hij zijn
vertrouwen in God moet bewijzen door zijn zoon te offeren. Of dat hij een schuld af
moet betalen aan God of moet boeten voor een zonde.
Het kost mij moeite om te geloven, dat God ooit van je kan vragen, je zoon te
offeren. Ik zou willen, dat Abraham zich vergist. Dat het niet God is, dat het een
andere stem in zijn hoofd is, een vreemde gedachtekronkel.
Maar misschien maak ik het mij zelf daarmee te gemakkelijk. Wie zou God zijn,
wat zou God zijn, als hij alleen vroeg wat ik zelf ook graag wil, wat mij goed uit
komt? Als hij niet ook inspireert tot het ongehoorde, het ongedachte. Als hij ons niet
over onze eigen schaduw heen liet springen.
Maar toch... Of dit echt Gods wil is? Kan Abraham daar zeker van zijn? Is dat niet
altijd de vraag: wat wil God van mij, nu, op dit moment?

Vanuit mijn theologische vooronderstelling, dat het bestaan zelf open is, vind ik het
belangrijk dat vertelling en reflectie (of betoog en reflectie) elkaar afwisselen. Door
middel van de vertelling hoop ik dat de hoorders zich in gaan leven en zich iets door
het verhaal laten zeggen. De reflectie dient voor het besef, dat ze ook een andere
keuze kunnen maken.
In deze alinea vervolg ik het gesprek met de tekst, en met God. Ik probeer mij zelf
niet te verheffen boven de tekst, alsof ik haar betekenis ken. Daarom breng ik mijn
eigen vragen bij de tekst nadrukkelijk in. Het gaat mij daarbij om de spanning tussen
wat de tekst zegt, en mijn eigen inbreng, en daarachter die van de hoorders. Die
spanning wil ik laten staan. De tekst blijft tot op zekere hoogte een ‘tegenover’ vormen, maar onze inbreng doet ertoe. Wij hebben ook iets te zeggen.
Vanaf regel 29 had ik eerst een andere tekst, meer algemeen. Eerst stond er het volgende:
Kan iemand ook echt zeker weten, wat God wil?
Terroristen die zichzelf opblazen met de naam van Allah op hun lippen... Zou Allah
dat werkelijk van hen vragen? En wij... Ook gelovige keuzes, gelovige woorden en
daden blijken soms verschrikkelijke consequenties te hebben. Omwille van het geloof
zijn mensen veroordeeld vanwege ras of seksuele geaardheid.
Het geloof, dat zo vaak een bron van het goede is - van onbaatzuchtige liefde, van
opofferingsgezindheid en grenzeloos vertrouwen - het geloof waarin we zo geborgen
kunnen zijn, datzelfde geloof kan het leven voor anderen soms verschrikkelijk onherbergzaam maken. Het is, helaas, niet altijd goed om je hart te volgen. Soms leidt het
hart ons op dwaalwegen.
Maar ook met ons verstand komen we er niet altijd uit. Soms weten we gewoonweg
niet, wat een verstandige keuze is. En ook verstandige keuzes kunnen verschrikkelijke
gevolgen hebben.
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Ik vond dit uiteindelijk toch té algemeen. Het is waarschijnlijk wel waar, maar omdat het zulke algemene observaties zijn, kwam ik er niet verder mee. De aporie die
ik hier schets, kan door de hoorders alleen beaamd worden en verlamt daardoor eerder, dan dat het aanzet tot een keuze.
Dit wordt waarschijnlijk ook veroorzaakt door het gebruik van het woordje ‘wij’.
Engemann wijst erop dat ‘wij’ op een aantal verschillende manieren misbruikt kan
worden.12 Ten eerste kan de predikant zich achter ‘wij’ verstoppen, om niet open
positie te hoeven kiezen. Ten tweede wordt ‘wij’ nogal eens gebruikt om de hoorders
aan te klagen - waarbij de predikant zelf niet tot dat ‘wij’ behoort. Ten derde kan het
gebruik van ‘wij’ tot manipulatie leiden: de hoorders worden geacht in te stemmen
met wat de predikant zegt. Het woordje ‘wij’ moet volgens Engemann alleen gebruikt worden, als er echte gelijkheid en solidariteit mee aangeduid worden.
Ik zou hier nog aan toe willen voegen, dat het gebruik van ‘wij’ kan leiden tot uitsluiting van anderen, die niet tot dit ‘wij’ behoren. Bijvoorbeeld wanneer ‘wij gelovigen’ tegenover ‘zij, de ongelovigen’ wordt gesteld.
De algemeenheden in bovenstaande eerdere versie dreigen inderdaad mijn eigen
keuze te verbergen. ‘Wij allemaal’ wordt dan een verontschuldiging. In de de uiteindelijke versie van deze alinea kies ik er daarom wel voor om mijn eigen positie in te
brengen.
Ook kan er enige manipulatie in de oorspronkelijke versie gelezen worden: de hoorders kunnen het moeilijk niet met mij eens zijn. Dat geldt nog steeds voor de uiteindelijke slotzin van deze alinea: ‘Is dat niet altijd de vraag: wat wil God van mij, nu,
op dit moment?’ Dit is een retorische vraag waarop alleen ‘ja’ geantwoord kan worden, maar deze vraag geeft, denk ik, wel meer openheid om verder te denken dan de
stelling, dat we soms gewoonweg niet weten wat een verstandige keuze is.
8.5 ISAAK

40.

45.

50.

55.

12

Maar als je nu eens geen keuze hebt? Als je het heft niet in handen hebt, zoals
Abraham, maar je in het volste vertrouwen mee laat nemen door je vader, om
uiteindelijk te ontdekken, dat jij het offer bent... Abraham staat voor een
onmogelijke keuze, maar hij heeft tenminste nog een keuze. Isaak niet.
In vertrouwen gaat Isaak mee met zijn vader. Misschien merkt hij onderweg al, dat
er iets aan de hand is. Abraham zegt niet veel. En nooit noemt hij Isaak bij diens
naam. Hij heeft het over ‘de jongen’, alsof hij, Isaak, niet langer de zoon is. Alsof
Abraham nu al afstand van hem heeft genomen.
En als Isaak vraagt waar het offerlam is, dan ontwijkt Abraham die vraag. ‘God zal
zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’ Vertrouw me maar, vertrouw God
maar. En dat doet Isaak. Natuurlijk vertrouwt hij zijn vader.
Als een lam laat hij zich naar de slachtbank leiden... Hij vraagt niets. Zegt niets.
Zou hij zijn vader nu nog steeds vertrouwen?
En als hij gehoord heeft, wat die engel tegen Abraham zegt, wat zal hij daar dan van
denken?
‘Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet
willen onthouden.’ Dat zegt de engel. Maar dat gaat dan wel mooi over zijn rug.
Alsof hij, Isaak, er niet toe doet. Alsof hij niet meer is dan de inzet van iets tussen
God en Abraham. Hoe kan zijn vader hem gebruiken om zijn liefde en ontzag voor
God te tonen? Hoe kan zijn vader hem zo misbruiken?

Engemann, Einführung in die Homiletik, 53-55.
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60.

65.

Misschien geloofde Abraham, dat God er in zou voorzien. Misschien vertrouwde
Abraham erop, dat God dit offer niet echt van hem zou vragen. Maar hij, Isaak, hij
stond daar buiten. Hij wist niet wat er ging gebeuren.
Ook daarna zegt Abraham niets tegen Isaak. Hij legt hem niets uit. Hij
verontschuldigt zich niet. Geen woord. En dat blijft zo. Ook in de rest van het
bijbelverhaal is er nooit een gesprek. Nooit zegt Abraham iets tegen Isaak. Nooit
vraagt Isaak Abraham iets. Alsof de relatie tussen hen voorgoed verstoord is,
vernietigd. Alsof dat ene moment voorgoed tussen hen in is komen te staan.
Het lijkt sowieso niet meer goed te komen met Isaak. Abraham had de keuze. Isaak
maakt geen enkele belangrijke keuze meer. Zijn vader kiest een vrouw voor hem.
Zijn zoon Jakob bepaalt wie hij zijn zegen moet geven als Isaak oud is geworden en
blind. Opnieuw wordt zijn vertrouwen misbruikt....

In dit gedeelte vindt een rolverwisseling plaats. Het verhaal wordt nu vanuit het perspectief van Isaak verteld. Het doel hiervan is de hoorders zich in in hem in te laten
leven: hoe is het om het slachtoffer te zijn? Ik kies hier opnieuw voor de vertelling,
omdat dit directer is, meer ‘performatief’, zonder dat het dwingend is. Tegelijk probeer ik de vertelling niet te gewoontjes te maken, er geen ‘verhaaltje’ van te maken
om het huiveringwekkende zoveel mogelijk te laten staan. Om het verschil te laten
zien, een fragment uit een preek die ik op internet vond:
"Zeg vader!" Eh ja, Isaak, wat is er? "Vader, ik draag hier het hout voor het offer. En u
hebt het mes, en het vuur in de kom, maar wij hebben helemaal geen offerdier. Waar is
dat eigenlijk?" "O ja, dat is waar, Isaak. Daar zal God zelf voor zorgen. Meer kan ik je
er niet over vertellen."
Ja, dat was even een moeilijk moment voor Abraham. Hij had het nog niet verteld.
Waarom niet, dat weten we niet. Gissen doet missen. Dat moment zal wel komen.
Maar nu nog niet. Abraham laat gelovig de uitkomst aan de Here over. En zo lopen ze
dan verder. Op weg naar de berg in het land Moria.
Een uurtje later komen ze aan op de plek die God heeft aangewezen. God wijst de
plek voor het offer dus zelf aan. Hij heeft de regie van het verhaal in handen. Het
grote moment komt steeds dichter bij.
Abraham bouwt het altaar. Hij sjouwt de stenen bij elkaar, en stapelt ze netjes op. Het
hout schikt hij op het altaar. Ja en dan gebeurt het: 'Isaak, jij bent het lam, dat God
heeft aangewezen als offer. Ik moet jou offeren. Hoe God het verder met jou wil, ik
weet het ook niet. Ik zou dit uit mijzelf niet gekozen hebben. Maar God heeft het zo
tegen mij gezegd, begin deze week: Abraham, ga je lieve jongen offeren. Je weet hoeveel ik van je houd, Isaak. Maar als God je opvraagt voor Hem, mag ik Hem dat niet
weigeren. Hij weet het beter dan ik. Je bent niet mijn eigendom, maar allereerst zijn
kind. Hij moet maar doen, wat Hij wil. Ik zal doen wat Hij vraagt.’
Met deze woorden bindt Abraham Isaak vast. Isaak zal best heel erg geschrokken zijn.
Maar hij loopt niet hard weg. Hij laat zich binden.13

Het kan aan mij als lezer liggen, maar voor mij wordt dit verhaal geen moment
spannend. Dat heeft denk ik te maken met het gekozen perspectief, namelijk dat van
de alwetende verteller. Hij weet weliswaar niet alles, maar wel de betekenis van het
verhaal. Daardoor blijft het verhaal op het niveau van een verhaaltje steken, een
aangeklede boodschap. Het gaat niet om het verhaal, om de ‘geschiedenis’, maar om
de boodschap, die in de laatste zin van de preek wordt weergegeven: ‘Maar houdt dit
altijd vast: als je hoe dan ook naar God luistert, dan kom je goed uit. Want: beloofd

13

http://www.prekendiespreken.nl/preken/dutch/gen22v01.html
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is beloofd.’ Als je doet wat God vraagt, dan heb je hooguit ‘even een moeilijk moment’ en dan zal je soms ‘best heel erg geschrokken zijn’, maar alles komt goed.
Ik kies voor het perspectief van Isaak, die niet overziet waar het offer goed voor is,
die in het bijbelverhaal eerder een buitenstaander lijkt, een ‘lijdend voorwerp’.
Daarmee beoog ik het gesprek met de tekst aan te gaan, in plaats van er een boodschap uit te halen.
Dat heeft er ook mee te maken, dat ik op een andere manier over God wil spreken
dan in bovenstaand preekfragment. Hierin is God de metafysische God, die alles in
de hand heeft, waardoor lijden en beproeving uiteindelijk schijn zijn, maar waardoor
ook het concrete leven schijn dreigt te worden. Het verhaal van het offer van Abraham wordt een illustratie van een diepere waarheid. Het wordt een voorbeeldverhaal,
het is niet echt. Daardoor dreigen de ‘echte’ beproevingen van de hoorders ook niet
serieus genomen te worden: we weten weliswaar niet altijd wat Gods bedoelingen
zijn, maar uiteindelijk maakt hij het goed, want beloofd is beloofd.
Deze manier van spreken over God dreigt God feitelijk overbodig te maken. ‘God’
valt hier vrijwel samen met het lot, met de dingen die gebeuren zoals ze gebeuren.
Gehoorzaamheid aan God is het leven aanvaarden zoals het komt en je houden aan
Gods wetten.
Overigens zal ook een rol spelen, dat de taal van deze vertelling te gewoontjes is, te
dicht bij de spreektaal staat. Een zinnetje als ‘Eh ja, Isaak, wat is er?’ suggereert
haast dat de predikant het gisteren heeft zien gebeuren. Tegelijkertijd krijgt het daardoor het karakter van een anekdote en wordt het nauwelijks serieus. Té mooie, té
gekunstelde taal heeft hetzelfde effect. Ook dat kweekt afstand, maar nu niet omdat
het te gewoon is, maar omdat de taal dan alle aandacht op zichzelf richt.
Ik probeer de spanningen die in de bijbeltekst zitten zoveel mogelijk te laten staan
en Isaak als een echt mens neer te zetten. Ik heb daarin ook keuzes gemaakt. Het
verhaal kan ook anders verteld worden. Misschien bleef Isaak vol vertrouwen, misschien zou hij als een voorbeeld van overgave gezien moeten worden.
De exegetische inzichten waarop ik deze keuze baseer - het zwijgen van Abraham,
het ontbreken van iedere verder dialoog of verantwoording, de passieve rol die Isaak
inneemt in het vervolg van het verhaal - breng ik niet in de vorm van uitleg. Ik leg
niet uit waarop ik mij baseer. Ik maak die keuzes voor de hoorders.
Wanneer ik dat wel zou doen, wanneer de exegese meer onderdeel zou zijn van de
preek, kan dat de hoorders helpen om zelf de Bijbel beter te gaan verstaan. Exegese
in de preek kan een verantwoording geven van gemaakte keuzes.
Ik vind dit echter niet opwegen van de nadelen van exegese in een preek: het kweekt
afstand, het maakt preken (te) rationeel en didactisch en het leidt bij de hoorders tot
een luisterhouding, die vooral gericht is op de vraag ‘klopt het?’
8.6 NOGMAALS ISAAK
70.

75.

Elie Wiesel, overlevende van Auschwitz, noemt Isaak de eerste overlevende van de
eerste holocaust, verwijzend naar hoe Isaak zelf het brandoffer moest zijn - in het
Grieks ‘holocaust’.
Elie Wiesel vraagt: ‘Waarom werd de meest tragische van onze voorouders Isaak
genoemd, een naam die ‘lachen’ betekent? Hierom: als de eerste overlever moest hij
ons, de toekomstige overlevers in de Joodse geschiedenis, leren dat het mogelijk is
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80.

85.

een leven lang te lijden en te wanhopen en toch de kunst van het lachen niet op te
geven.’
Elie Wiesel identificeert zich veel meer met Isaak dan met Abraham. Zo vaak zijn
hij en zijn volk immers ten prooi gevallen aan de messen van die andere kinderen
van Abraham: Christenen en Moslims. Zo vaak zijn zij het slachtoffer geweest.
Maar toch, zegt Elie Wiesel, die zich zijn leven lang ervoor heeft ingezet dat de
holocaust niet vergeten of ontkend wordt, - maar toch wil ik van Isaak leren om
dwars door alle pijn en wanhoop heen te blijven lachen.
Vanuit het perspectief van Isaak, van Elie Wiesel, wordt het een heel ander verhaal.
Vanuit het perspectief van Isaak wordt de vraag nog prangender of God dit van
Abraham had mogen vragen. En of Abraham niet gehoorzamer was geweest aan
God, of Abraham niet meer in Gods geest gehandeld had, als hij ‘nee’ had gezegd.
Als hij het niet gedaan had. Als hij Isaak dit niet aangedaan had.

Met het citaat van Elie Wiesel grijp ik terug naar het begin van de preek, zij het met
weer een iets ander perspectief. Het perspectief van Isaak krijgt nu door de ogen van
Elie Wiesel heel concreet gestalte: dit is geen ‘verhaaltje’, het gebeurt, het is opnieuw gebeurd. Ik gebruik Elie Wiesel vervolgens om toch een ‘les’ uit het verhaal
te trekken. Zou ik dat zelf zeggen, dat Isaak ons leert lachen ondanks lijden en wanhoop, dan zou dat tamelijk goedkoop over kunnen komen. Ik heb makkelijk praten.
Doordat Wiesel dit zegt, is het veel sterker.
Tegelijk vraag ik de hoorders nogmaals zich in Isaak te verplaatsen, om zich voor te
stellen, dat zij het slachtoffer zijn. Ik doe dit in de hoop dat dit helpt om eigen keuzes te maken.
8.7 SLOT
90.

95.

100.

105.

Misschien heeft Abraham uiteindelijk begrepen, wat hij Isaak heeft aangedaan.
Misschien is het daarom, dat hij op zoek ging, daarna, naar een vrouw voor Isaak.
Omdat Isaak teveel naar binnen gekeerd was, te veel bezig met zichzelf. Maar ook
om Isaak opnieuw de weg naar het leven en het geluk te wijzen. Abraham kon dat
zelf niet doen. Er was teveel tussen hen in komen te staan. Maar misschien zou
iemand anders, een vrouw, dat wel kunnen. Iemand die hij liefhad. Iemand die hem
liefhad.
En Isaak... Ergens in zijn leven hierna raakt ook hij in gesprek met God. Niet zo
intiem als Abraham, maar toch. God weet ook Isaak te vinden.
Misschien heeft Isaak daar tenslotte het geloof gevonden om Abraham te begrijpen.
Of misschien was dat pas, toen hij zelf voor een onmogelijke keuze kwam te staan.
Toen hij kiezen moest tussen zijn beide zonen, Jakob en Esau - maar niet kon
kiezen.
Misschien heeft hij uiteindelijk zijn naam eer aan kunnen doen. Isaak - hij die lacht.
En heeft hij, dwars door zijn lijden en zijn wanhoop heen toch kunnen lachen. Heeft
hij door zijn tranen heen kunnen lachen om Abraham, om zichzelf - en wie weet
zelfs, een beetje, om God. Of met God.
Ik hoop het. Ik hoop het, dat Isaak - en dat mensen zoals hij - door al hun ellende het
lachen niet verleren. Ik hoop dat ook Abraham, die verder moet leven met wat hij
gedaan heeft, het plezier in het leven terug vindt.

In het slot van de preek probeer ik de balans te houden tussen een té gesloten en een
té open einde. Ik wil de hoop levend houden, dat het goed kan komen, maar zonder
met een te gemakkelijke oplossing of afsluiting te komen. Ook past aan het slot van
deze preek geen oproep aan de hoorders. Wat de hoorder met deze preek doet, hangt
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af van de positie die hij of zij zelf in neemt en de rol die het beste bij hem of haar
past.
Oskamp en Geel geven aan dat de functie van het slot van een preek een bundeling
of laatste toespitsing is, waarin de grote lijn van de preek nog eens kernachtig wordt
samengevat. Het slot kan ook vooruitkijken en de hoorders op weg zetten, door een
perspectief te openen, hen aan te moedigen of een opdracht te geven. ‘Criterium
voor het slot is: wat wil de spreker dat blijft hangen en in ieder geval met de hoorder
meegaat.’14
Mijns inziens echter vindt een preek haar echte slot in de gebeden. Daar worden
onze eigen vragen en twijfels en ook onze dankbaarheid en onze hoop voor Gods
aangezicht gebracht. Daar kan ons eigen zoeken naar Gods wil een plaats krijgen,
daar kunnen moeilijke keuzes voor God gebracht worden en klinken voorbeden voor
wie als Isaak slachtoffer geworden zijn.
Daarom hoeft in het slot van een preek niet alles gezegd te worden. Een ethisch appèl aan de hoorders kan daar helemaal gemist worden. Ten eerste omdat het doorgaans niet werkt. Volgens onderzoek van Karl-Wilhelm Dahm behoren ethische en
morele oproepen tot die gedeelten van een preek, die doorgaans aan de hoorders
voorbij gaan.15 Ten tweede gaat het in deze preek - maar niet alleen in deze preek om geloof en geloof kan niet door middel van een appèl opgeroepen worden. Door
Abraham en Isaak aan het slot van de preek nogmaals op te voeren, wil ik verschillende gelovige perspectieven schetsen als een soort voorbeeld hoe vanuit geloof een
weg gevonden kan worden. Ik sluit me hierin aan bij Grözinger, die stelt:
Geschichten vom “glückenden Leben” und auch dem Wissen um die Schwierigkeiten
und Widerstände gegen ein solches glückendes Leben haben eine weitaus grössere
Überzeugungskraft und Wirkungsbreite als jeder noch so gut gemeinte ethische Appel
oder Ratschlag.16

Dat heb ik willen doen, het verhaal van min of meer ‘gelukkende levens’ vertellen,
uiteindelijk en tegen alle verdrukking in, in de hoop dat de hoorder daar verder mee
kan.
Een derde reden om de preek niet te eindigen met een ethisch appèl is dat het lastig
is de beoogde ‘goede werken’ niet tot een voorwaarde te laten worden voor geloof:
als wij bereid zijn onze hoop te offeren, dan zal God voorzien. Een preek wordt
daarmee een instrument om een beoogd doel te bereiken en Gods genade wordt afhankelijk van de werken van mensen.17
Wel heb ik geaarzeld of ik mij aan het slot van de preek niet toch ook rechtstreeks
tot de hoorders moet richten. Ik heb dat uiteindelijk toch niet gedaan, omdat ik niet
weet hoe. Ik ben bang dat ik dan voor hen in ga vullen, wat zij moeten met dit ver14
15
16
17

Oskamp\Geel, Concreet en beeldend preken, 145 e.v..
zie A. Grözinger, Homiletik, Lehrbuch praktische Theologie Band 2, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2008, 209 e.v..
id. 210.
Ik heb de nodige preken over het offer van Abraham gelezen, maar ik geen van alle kwam ik een
dergelijke voorwaardelijke oproep tegen. Doorgaans kwam alle nadruk op het heil te liggen, dat God
heeft beloofd en waarin hij ook zal voorzien. Nogal eens wordt dit verbonden met het offer van
Christus. Dit zal ook te maken hebben met de uitleggeschiedenis van dit verhaal. Met een beroep op
Hebreeën 11:17-19 hebben Protestanten Abraham doorgaans gezien als een voorbeeld van iemand die
geloofde en daarom gerechtvaardigd werd. Rooms-Katholieken overigens zagen Abraham, met een
beroep op Jacobus 2:23 als iemand die juist gerechtvaardigd werd uit werken en niet alleen uit geloof. (In de 17e eeuw was dit nogal een twistpunt, waardoor dit verhaal een geliefd onderwerp voor
schilderijen werd. Zie H. van Os, Augustinus op het strand. Amsterdam: Balans 2008, 185.)
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haal. Het is denk ik een soort predikantenreflex, die ik ook in mijn eigen preken wel
terugzie, om duidelijk te willen zijn, om goed begrepen te willen worden. Dat gaat
echter ten koste van vertrouwen in de kracht van het (bijbel)verhaal en van vertrouwen in de hoorders.
Of deze preek gelukt is, dat laat ik graag aan de lezer over.
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9. Conclusies
De laatste dertig jaar lees ik opvallend vaak dat ‘jezelf zijn’ het hoogste is wat de
mens zichzelf en de samenleving te bieden heeft. De vraag is echter of ‘jezelf’ genoeg bent om voor een ander van betekenis te zijn. Ikzelf heb het sterke vermoeden
dat ikzelf een te mager aanbod ben. Ik doe dan ook mijn best om zo veel mogelijk
anderen in me op te nemen. Het proces waarmee je anderen in jezelf opneemt heet
‘leren’.
Guus Kuijer1

De vraag waarmee ik dit onderzoek ben begonnen, is: hoe kan in preken als talig
‘gebeuren’ het andere van de (A)ander ter sprake komen?
Terugkijkend is bij de beantwoording van deze vraag de aandacht verschoven van de
representatie van de ander naar de disseminatie van de ander en het andere. In dit
slothoofdstuk volg ik deze beweging nog eens, maar dan in omgekeerde richting.
9.1 DISSEMINATIE
Disseminatie wil zeggen, dat het Woord van God - of welk ander woord dan ook nooit zuiver gehoord wordt, maar altijd alleen in bemiddelde vorm, via een veelheid
van ‘boodschappers’, van ‘stemmen’, via een met elkaar verweven netwerk van teksten, dat als een sluier over de werkelijkheid hangt. Dit netwerk van tekstuele relaties heeft de mens niet zelf gevormd - al oefent hij er wel invloed op uit - en hij heeft
het niet zelf in de hand.
Concreter gezegd: als ik ter voorbereiding op het maken van een preek een bijbeltekst lees, dan kan het niet anders of in mijn achterhoofd resoneren de ‘stemmen’
mee van mijn opvoeding, mijn theologische opleiding, mensen die ik heb gesproken,
de cultuur, boeken die ik heb gelezen, enzovoort. Hetzelfde geldt voor die bijbeltekst: ook die bestaat uit verschillende ‘draden’, ook daarin weerklinken de ‘stemmen’ van die tijd en die cultuur. Dat kan niet anders - omdat de taal altijd gestempeld
is door de cultuur en de omgeving waarin zij gebruikt wordt. Ook de hoorders tenslotte bevinden zich altijd al in dit web van de taal. De verbinding met de bijbeltekst
hoeft niet gelegd te worden, deze is er al. Allerlei ‘draden’ verbinden ons ermee,
maar het is onmogelijk om uit te maken, waar al deze draden precies vandaan komen en waartoe ze leiden, of welk van deze draden bij God uitkomt. Van alle kanten
klinken ‘andere geluiden’. Hoe God ter sprake komt, kan niet losgemaakt worden
van al die stemmen. Het Woord en de woorden zijn uitgezaaid op de akker van de
wereld - onkruid tussen het koren. Iedere poging om dit van elkaar te scheiden, zal
een deel van het ‘graan’ laten staan en een deel van het ‘onkruid’ meenemen.
De idee van disseminatie leidt vooral tot een ander denken over homiletiek - meer
nog dan tot een ander doen. In dit denken is niet de bijbelse boodschap constituerend
voor een preek, maar de relatie tot de ander en het andere. In representatieve modellen moet deze relatie nog gelegd worden. Daar gaat men uit van een afstand tussen
1

Guus Kuijer in zijn dankwoord bij de uitreiking van de Astrid Lindgrenprijs.
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tekst en hoorders die overbrugd moet worden, met als gevolg dat ook God in eerste
instantie op afstand staat: hij spreekt ‘van verre’.
Wanneer de preek gedacht wordt vanuit de idee van disseminatie dan is deze relatie
er altijd al, maar zonder dat deze gerepresenteerd kan worden, omdat de relatie
voortdurend in beweging is en omdat de ander en het andere altijd bemiddeld worden door een veelheid van te interpreteren stemmen.
In representatieve modellen wordt geprobeerd deze veelheid van stemmen terug te
brengen tot één. Idealiter valt de preek daar samen met het Woord van God. Derrida
echter stelt voor om al die andere geluiden juist zoveel mogelijk toe te laten in de
hoop dat in de différance, door het onherleidbare verschil heen, iets ‘anders’ klinkt.
Dit ‘andere’ wordt door Derrida overwegend ‘buiten’ gesitueerd: buiten het al bekende, buiten de taal. Datgene wat binnen komt, kan het haast niet zijn, omdat het
onmiddellijk ten prooi valt aan de verwarring die taal eigen is. Het andere is het
‘onmogelijke’, de Messias die altijd nog komen moet.
Er is echter ook een ander geloof mogelijk. Met Marion, Borgman en Chauvet kan
geloofd worden, dat ‘God’ ook al ‘binnen’ is, maar zonder ‘het’ te zijn, zonder dat
‘God’ samenvalt met zijn representaties, met de woorden die over hem of tot hem
gesproken worden. Met hen kan geloofd worden dat de wereld zoiets als het huis
van God is.
Dit blijft echter geloof: een positie waarvan men niet zeker kan zijn. Het is ook een
positie waar men in eerste instantie niet voor gekozen heeft, maar in geplaatst is,
door afkomst, omgeving etc. Tegelijk echter kan er een bewuste keuze gemaakt
worden voor de positie waarin men geplaatst is, zoals vooral Borgman nadrukkelijk
doet. Geloof is dan de verantwoordelijkheid nemen voor keuzes die voor jou gemaakt zijn in het besef dat er ook andere keuzes mogelijk zijn. Geloof is: de verantwoordelijkheid op je nemen voor de relaties waarin je geplaatst bent, zonder deze te
kunnen overzien of in de hand te kunnen houden en je aanspreekbaar maken voor
wat ‘van de andere kant’ komt.
Geloof is dus enerzijds de grond van het bestaan, die niet anders toegankelijk is dan
via geloof. De laatste grond is niet rationeel toegankelijk of te verdedigen. Anderzijds is geloof het zich engageren met de ander en in dit engagement de eigen positie
op het spel zetten. De keuzes die men hierin maakt - met wie men zich engageert,
waarvoor men zich engageert - getuigen van meer dan toevalligheid. Weliswaar is de
eigen positie iemand toegevallen, maar in geloof kan men de eigen positie aanvaarden als een positie waarin men geplaatst is en daar verantwoordelijkheid voor nemen
door in te gaan op de stemmen, die op deze plaats op mij afkomen.
Deze positie is overigens geen vast punt, maar afhankelijk van de relatie met de ander en van wat ‘van de andere kant’ op mij af komt.
9.2 GOD TUSSEN DE REGELS
Als God \ het andere \ de Ander al binnen is, uitgezaaid in de taal, dan is de taal niet
alleen iets wat tussen mensen en tussen mensen en God komt, maar dan is dit ‘tussen’ ook de plaats waar het gebeurt.
Wat betekent dit?
Enerzijds is ‘werkelijkheid’ altijd bemiddelde werkelijkheid. Noch deze noch een
andere werkelijkheid wordt ooit onmiddellijk ervaren, maar via ‘tekst’ in de ruime
betekenis die Derrida daaraan geeft. ‘Tekst’ is zowel een concrete, geschreven of
uitgesproken tekst, als de ander die als ‘tekst’ tot mij komt. We vormen ons immers
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beelden van de ander in woorden. We denken aan en over de ander in woorden, zoals we ook over ons zelf in taal denken. ‘Ik’ ben een weefsel van verhalen, beelden,
opvattingen, gedachten, mijn identiteit is een narratieve identiteit. Deze bemiddeling
is nooit zuiver: taal verstrooit, geeft te denken en roept associaties op, maar beperkt
de blik tegelijk ook. ‘Ik’ val niet samen met alle verhalen die over mij verteld kunnen worden, maar zonder deze verhalen kan ‘ik’ niet ter sprake komen.
Anderzijds kan het dan dus niet anders dan hier gebeuren: tussen de regels, daar
waar ‘teksten’ elkaar ontmoeten. In de veelheid van geluiden. Deze ontmoeting kan
de vorm van een gesprek hebben, maar ook van een gebed. Zij kan plaats vinden als
ik een lied zing, of naar een lied luister, als ik een tekst lees of een tekst hoor, in stilte mediteer of de vogels hoor fluiten.
Ik draag daar iets aan bij: ik lees, interpreteer, richt mijn aandacht. Ik heb daar echter
niet de beschikking over, net zo goed als de ander die mij aanspreekt daar de beschikking over heeft. In die zin gebeurt het tussen de regels, tussen teksten. Daar kan
geloof groeien, genade of bevrijding worden ervaren, waarheid worden gevonden.
Daar ook kan een mens zich beoordeeld of veroordeeld voelen, tekort gedaan, beschuldigd of beschaamd.
Deze tussenruimte is enerzijds de plaats waar ik sta, de ruimte, het netwerk van relaties waarin ik geplaatst ben. Anderzijds is het de ruimte die ik mede vorm geef door
de relatie te beantwoorden of te beamen, door ruimte te scheppen voor de inbreng
van de ander - of door deze ruimte te verkleinen door de ander niet aan het woord te
laten komen.
Dit ‘tussen’ is naar ik meen de eigenlijke plaats van de preek. Daar moet het gebeuren: in de ruimte tussen de bijbeltekst, de preek en de ‘teksten’ van de hoorders. Als
predikant kan ik mijn geloof niet overdragen of aanzeggen, - niet zodanig representeren dat de ander het overneemt - ik kan het alleen inbrengen in de hoop dat dit
geloof wekt, dat er ‘tussen ons’ geloof groeit of vertrouwen. Tegelijk kan er van alles
tussen komen: vragen, twijfels, gedachten van de ander. Dit ‘tussen’, deze onderbreking, is echter geen sta in de weg, maar een mogelijkheid om verder te komen, om
iets anders op het spoor te komen.
Het bijzondere van het preekproces, en van de gehele liturgie, is dat dit ‘tussen’
doelbewust wordt gecreëerd, doordat het geen tweegesprek is, maar een ‘trialoog’.
Dit voorkomt dat er een eenheid ontstaat tussen predikant en tekst, of tussen predikant en hoorders of tussen de hoorders en de tekst: er is steeds nog een derde in het
gesprek betrokken, die de mogelijke beslotenheid doorbreekt door zijn of haar eigen
beelden en voorstellingen in te brengen. In bijbelteksten en liederen, in gebeden en
teksten van de predikant en in gedachten van de hoorders klinkt een oneindig aantal
beelden mee, waardoor er steeds ook nog iets anders klinkt.
In deze opvatting zijn wij op elkaar aangewezen. Ieder ander kan mij in Gods naam
iets te zeggen hebben. Sterker nog, omdat mijn geloof nooit volledig is, omdat het
altijd op weg blijft naar de volle waarheid, ben ik aangewezen op die ander om mij
meer te zeggen. In de uitwisseling tussen mij en de ander, kan dit ‘meer’, dit ‘andere’ ter sprake komen. Dit is relationele kennis: kennis die ontstaat in de relatie en
kennis die afhankelijk is van de relatie: of de ander mij geloof of vergeving kan
schenken, hangt af van hoe wij beiden in die relatie staan.

!221

9.3 VERTALING
Het ‘tussen’ waar ik net over schreef, is geen gemeenschappelijke grond, maar een
netwerk van différances, van door elkaar heen lopende overeenkomsten en verschillen. Tussen mij en de ander is vertaling nodig, vertaling in de ruime zin van ‘onder
woorden brengen’. Allereerst gaat het hier om het onder woorden brengen van mijn
eigen gedachten of geloof, zonder dat dit geheel samen valt. Al sprekend vorm ik
mijn gedachten ook en worden zij gevormd.
Om verstaan te worden, kan ik dat vervolgens al enigszins vertalen voor de ander.
Om mij te verstaan, zal de ander dat vervolgens vertalen in zijn woorden: als ik het
goed begrijp, dan zeg je... De ander helpt mij zo om mij zelf te verstaan, terwijl er
tegelijk een verschil optreedt, doordat hij dit in zijn woorden vertaalt.
De ‘derde’ die in het preekproces betrokken is, de bijbeltekst, maakt deze verschilligheid nog groter. In zijn voorbereiding heeft de predikant de tekst eerst voor zichzelf vertaald en hij heeft gezocht naar mogelijke vertalingen voor de hoorders. Voorafgaand aan de daadwerkelijke preek hebben de hoorders deze tekst ook gehoord en
voor zichzelf vertaald. De lezing heeft bij hen vragen, reacties en associaties opgeroepen. Bij zijn voorbereiding heeft de predikant deze natuurlijk onmogelijk allemaal kunnen voorzien. Ook de preek wordt door de hoorders vertaald en roept weer
nieuwe reacties op. Ook die kan de predikant niet voorzien. Iedere vertaalslag brengt
nieuwe verschillen met zich mee.
Vertaling wordt uiteraard moeilijker naarmate de verschillen groter zijn. De ander
kan zo anders zijn, dat vertaling nauwelijks mogelijk is. Andersom is de taal van
preken voor anderen soms moeilijk te vertalen omdat daarin te veel van het bekende
wordt uitgegaan.
Wanneer de eigenlijke preek plaats vindt in de ruimte tussen de bijbeltekst, de teksten van de hoorders en de preektekst, dan moet deze laatste zo 'gastvrij' zijn, dat zij
de ander de mogelijkheid biedt om deze voor zichzelf te vertalen. Tegelijk dient de
predikant een poging te wagen zijn tekst vast in de taal van de ander te vertalen. Zo
niet, dan ontstaat er geen ‘tussenruimte’. Tegelijk moet de vertaling van de predikant
open genoeg zijn om eigen associaties op te roepen. In de taal van de preek moet,
met andere woorden, de verbinding gezocht worden en de relatie geschapen. De
predikant preekt niet tegen de hoorders, maar mét de hoorders.
9.4 OPENHEID
De ruimte tussen verschillende teksten is niet leeg. Als het Woord en de woorden
ons en de ander altijd al verbinden, dan is deze ruimte geen gat dat gevuld moet
worden of een kloof die overbrugd moet worden door taal. Deze ruimte is al gevuld
met gedachten, woorden, beelden etc.. Ik doel hiermee op opvattingen over de bijbeltekst en de hoorders, die bewust of onbewust al bestaan voor een tekst wordt gelezen, een preek wordt gehouden of gemaakt. Ook zijn er allerlei ‘bijgeluiden’, andere gesprekken, ervaringen en gebeurtenissen die nog rondspoken in je hoofd. Hetzelfde geldt voor de hoorders: hun hoofd is evenmin leeg.
Dit heeft invloed op hoe er geluisterd wordt naar een preek en als het goed is, heeft
het ook invloed op de preek zelf: wanneer de predikant werkelijk communiceert met
zijn hoorders, dan ‘leest’ hij intussen hun lichaamstaal en reageert daarop. Of hij
reageert op de verhalen, die hij achter de gezichten vermoedt.
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Bijvoorbeeld: tijdens een preek zie ik soms een mij onbekend gezicht, waardoor ik
mij intussen af begin te vragen, hoe hij of zij mijn verhaal zal verstaan. Of ik zie
juist iemand wiens verhaal ik vrij goed ken en vraag mij af, wat zij er van vindt of
hoe zij het bijbelverhaal verstaan zal hebben.
Ik begeef mij daarmee op het terrein van de ander. Ik probeer mij in die ander te
verplaatsen en mijn verhaal voor hem te vertalen, maar ik kan er natuurlijk helemaal
naast zitten. Ik kan scepsis lezen op een gezicht, die er niet is. Ik kan een hoorder op
een manier verstaan, waarop hij of zij zichzelf niet verstaat.
De eis dat men zich open moet stellen voor de ander versimpelt dit tot het uitzetten
van een knop waardoor alle ruis verdwijnt. Openheid in de zin van pure ontvankelijkheid zonder bijgedachten is, lijkt mij, niet haalbaar. De liturgische ‘dienst van de
voorbereiding’ kan gezien worden als poging om de concentratie wel zoveel mogelijk te richten, de harten te openen en ruimte te bieden voor God, maar of dit gebeurt, heeft de predikant niet in de hand. De woorden die gesproken worden en de
liederen die gezongen worden, kunnen ook een vervreemdend effect hebben.
Wanneer er dan toch enige ruimte ontstaat, dan is het zaak, dat de predikant deze
niet zelf invult. Dat is wat mijns inziens in representatieve modellen gebeurt: de predikant gaat tussen de bijbeltekst en de hoorders in staan. Dit geldt ook voor het model van de preek als open kunstwerk. Zoals ik in hoofdstuk 5 heb laten zien, wordt
de preek hier gebruikt als ‘venster’ op de bijbeltekst. Het is hier de predikant die
openingen maakt, waardoor de hoorders de tekst op de goede manier gaan zien. Daar
heb ik er voor gepleit de bijbeltekst zelf als ‘open tekst’ te benaderen, met open vragen en om ook de hoorders als ‘open tekst’ te zien. ‘Open’ duidt daarbij zowel de
openheid voor interpretatie aan, als kwetsbaarheid.
Iedere tekst is open voor interpretatie. Dat geldt ook voor levensverhalen. In preken
worden mensen uitgenodigd hun eigen levensverhalen anders te gaan zien, te interpreteren in het licht van God. De predikant heeft echter niet de beschikking over de
ware interpretatie van hun leven. Hij doet een voorstel, hij legt zijn interpretatie in
het midden in de hoop dat in de uitwisseling iets gebeurt.
De predikant doet zo, wat hij zegt: uitgaand van het geloof dat mensen op God en
elkaar aangewezen zijn in hun kwetsbare bestaan, laat de predikant zien, dat dit ook
voor hem geldt. Hij brengt zijn eigen kwetsbare geloof in.
Openheid is in deze opvatting in de eerste plaats passief en pas in de tweede plaats
mogelijk actief. Het is passief in die zin dat het bestaan ‘open’ is, open staat voor
interpretatie en kwetsbaar is. Dit is geen tussenfase, geen tijdelijke openheid, maar
een kwaliteit van het bestaan. Actief kan het vervolgens worden, doordat men kiest
voor deze openheid en bereid is zich door de ander iets te laten zeggen en te kiezen
voor afhankelijkheid van elkaar, die er tegelijkertijd altijd al is.
9. 5 HET SPEL EN DE SPELERS
In hoofdstuk 4 heb ik, in gesprek met de New Homiletic een vergelijking gemaakt
tussen preken en ‘spel’. Deze metafoor verheldert, dat de liturgie met daarbinnen de
preek tot op zekere hoogte een eigen werkelijkheid vormt. Het spel van de liturgie
schept een tussenruimte, een speelveld. Om deel te nemen aan dit spel moeten de
deelnemers zich onderwerpen aan de regels: het spel moet met overgave gespeeld
worden. Men moet, bijvoorbeeld, bereid zijn het eigen geloof in te brengen en ‘op
het spel te zetten’. Ook is gastvrijheid van de andere spelers nodig, niet in de laatste
plaats van de predikant. De intentie van de deelnemers aan het spel van de liturgie
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kan echter maar in zeer beperkte mate gestuurd worden. De predikant kan hier wel
in voorgaan, door de deelnemers aan de liturgie uit te nodigen verschillende rollen te
oefenen. In de uitwisseling, in het spel der betekenissen, kan vervolgens iets anders
oplichten. In de preek worden de hoorders uitgenodigd aan dit spel deel te nemen en
wordt vast een voorstel, of een aantal mogelijke voorstellen, gedaan.
De predikant benadert daartoe de bijbeltekst en de hoorders met open vragen, waarvan sommige open kunnen blijven. Op andere vragen geeft hij vast een (voorlopig)
antwoord. Dat kan zijn eigen antwoord, zijn eigen geloof zijn, maar hij kan hier ook
andere stemmen inbrengen. Hij biedt verschillende ‘rollen’ aan als mogelijkheid
voor de hoorders om zich in andere posities te verplaatsen.
Het is juist de concreetheid van dergelijke rollen, die te denken kan geven. Predikanten moeten, naar ik meen, de verleiding weerstaan om de grootste gemene deler te
zoeken, bijvoorbeeld door het verhaal op zo’n wijze uit te leggen, dat het een symbool wordt voor het algemeen menselijke. Dit perkt de speelruimte teveel in, doordat
iedereen zo dezelfde rol moet spelen. Tegelijk maakt het van God een abstractie, een
‘categorie’ boven of buiten de wereld. Het is de kunst, lijkt mij, sporen van God te
zien in de alledaagse werkelijkheid.
Bovendien, de gedachte dat ‘wij allen’ symbolisch of metaforisch blind zijn, is lang
zo spannend niet als de ontmoeting met de concrete blinde ander en diens verlangen
om weer te zien. Vergelijk het met het lezen van een roman: het is juist de concreetheid van romanfiguren en de keuzes die zij maken, die te denken geeft en vragen
oproept als ‘wat zou ik in haar plaats doen?’ De uitwisseling met de concrete ander
brengt het eigen tekort én de eigen overvloed aan het licht.
De predikant kan ook zichzelf inbrengen als zo’n concrete ander: zijn eigen hoop en
verlangen, zijn eigen geloof en ongeloof. Dit kan in de vorm van een persoonlijk
verhaal, maar ook in de vorm van commentaar op de lezing of op de actualiteit. Dit
komt overeen met wat ik in hoofdstuk 4 mediaal noemde: de predikant is niet de
regisseur, maar biedt zichzelf aan als medespeler.
Ook God kan, geloof ik, beter als concrete ‘speler’ worden ingebracht. bijbelteksten
spreken zelden over God in abstracto, maar doorgaans in relatie tot mensen en gebeurtenissen. God is geen ‘idee’, maar concrete aanspraak. In die zin deel ik het verzet van met name Craddock tegen preken die deductief inzetten bij een algemene
waarheid om die vervolgens toe te passen. ‘Kleine waarheden’, concrete ontmoetingen met God, brengen het spel dichter bij de hoorders, terwijl het tegelijk ook meer
ruimte laat aan verschillen, aan eigen antwoorden op de vraag: hoe zou ik in die situatie handelen, wat zegt dit over mij en mijn geloof?
Spelen is het vermogen met twee werkelijkheden tegelijk om te gaan, zo schreef ik
eerder. Dit werkt niet, als beide werkelijkheden als zwart en wit tegenover elkaar
geplaatst worden. Evenmin werkt het, als één van die werkelijkheden van alle concreetheid ontdaan is.
Door over ‘spel’ te spreken, wil ik benadrukken dat ‘echt’ en ‘niet echt’ in elkaar
over vloeien. Enerzijds is er geen werkelijkheid buiten de taal, buiten de ‘taalspelen’
waarmee de werkelijkheid wordt benoemd en opgeroepen. Als mens spelen we altijd
‘rollen’, meestal verschillende tegelijk.
Anderzijds is dit het echte leven, waarin keuzes gemaakt worden, waarin ik sommige rollen met plezier vervul, terwijl ik mij tot andere haast gedwongen voel. Het is
niet altijd mogelijk afstand te doen van rollen en rolpatronen, ook al zou ik dat willen, evenmin is er een eigen domein waarin ik geheel mij zelf ben, los van het oog
van de ander. Ik kan niet anders dan mij spiegelen aan anderen.
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Het verschil echter dat bestaat tussen die verschillende rollen maakt het mogelijk dat
er andere rolpatronen ontstaan en dat ik bestaande rollen anders invul. Daarom is het
gevaarlijk om de ‘werkelijkheid’ van de tekst voor te stellen als ware werkelijkheid
tegenover de ‘wereldse’ werkelijkheid van de hoorders. Rolpatronen worden daardoor te dwingend. Wij moeten dan allen, bijvoorbeeld, Abraham zijn en offers brengen.
Daarom stel ik voor de vertelling af te wisselen met commentaar, om duidelijk te
maken dat er ook andere keuzes mogelijk zijn. Tegelijk staat er hierbij wel degelijk
iets op het spel: het doet ertoe welke rol ik speel en hoe ik die rol invul én het is van
belang om te erkennen dat rolpatronen een bepaald effect hebben. Teksten (en preken) over wie ik ben zijn nooit alleen maar descriptief, maar altijd ook prescriptief.
Noch een vertelling, noch een betoog is waardevrij. Impliciet of expliciet wordt altijd ook iets gezegd over hoe het behoort te zijn.
9.6 HET SPEL DER VERSCHILLEN
De idee van disseminatie leidt ertoe dat de verhouding tussen de ‘hoeken’ van de
homiletische driehoek getekend wordt door een différance. Zij vormen geen scherp
te onderscheiden identiteiten, maar krijgen steeds andere betekenis vanuit de relatie,
vanuit datgene wat er tussen hen gebeurt. Daar speelt het spel der verschillen zich af.
Door de ‘eigenlijke’ preek in dit ‘tussen’ te situeren, worden de problemen opgelost
die in de visie van Derrida samenhangen met representatie. Het logocentrisme wordt
doorbroken en daarmee ook het dominocentrisme. In plaats van de ene waarheid, die
via de Schrift bemiddeld wordt door de predikant, biedt dit ‘tussen’ de ruimte aan
andere waarheden. In een representatief model moet de waarheid van de Schrift wel
dezelfde zijn als de waarheid van de predikant, waardoor zijn visie, zijn geloof, een
hoofdrol krijgt in het preekproces, dat in een representatief model gericht is op overdracht. Wanneer echter dit ‘tussen’ de eigenlijke plaats van de preek is, dan heeft de
predikant dit niet in eigen hand. Het Woord is nu geen centrum van betekenis, maar
klinkt tussen de regels. Als er iets gebeurt, dan is dat in de ontmoeting.
Representatie is verder verbonden met een zeer bepaald godsbeeld: met God als
schepper-auteur die via het Woord regeert in een hiërarchische orde. In de visie die
ik voorsta bestaat God in de relatie. Via de ander, via andere teksten spreekt hij mensen aan en wordt hij aangesproken. De mens zelf doet er toe in die relatie: hij interpreteert, benoemt, aanbidt of bezingt. De mens gelooft al dan niet dat een ander geluid ‘van God’ is. Tegelijk heeft hij dit niet in de hand, omdat het van de andere kant
komt. De mens verandert aan deze relatie, door het gesprek aan te gaan, te bidden, te
vragen en te klagen, te verstillen, te antwoorden. Maar ook ‘God’ verandert aan deze
relatie, dat wil zeggen: de beelden en voorstellingen die mensen van God hebben
veranderen in het loop van de communicatie.
Geloof speelt in dit proces een belangrijke rol. Of ik de ander al dan niet geloof,
hangt af van wat er tussen ons gebeurt. De relatie maakt dat ik de ander al dan niet
vertrouw en voor waar houdt, wat hij mij te zeggen heeft. Daarmee is nog niet gezegd dat het ook waar is: het zal waar moeten blijken te zijn.
Dit leidt niet tot een algeheel relativisme, zoals de ‘postmodernen’ vaak verweten
wordt.
De representatiecrisis, zo liet ik in hoofdstuk 2 zien, heeft ertoe geleid, dat beelden
hun geloofwaardigheid verliezen omdat het ontbreekt aan een overkoepelend dui-

!225

dingskader. Beelden worden autonoom. Ze verwijzen nog wel, maar niet langer in
één duidelijke richting. Ze lijken vooral naar steeds nieuwe beelden te verwijzen.
Dit kan leiden tot relativisme. Alle beelden zouden dan even waar zijn of even onwaar. Deze vorm van postmodernisme wordt dan ook al snel oppervlakkigheid verweten: het najagen van steeds nieuwe sensaties, van een ongebreidelde vrijheids- en
belevingsdrang en dwang, terwijl alle bindingen verdampen. Face to face vriendschappen worden vervangen door Facebook vrienden, liefde en geluk worden consumptieartikelen.
Met Derrida heb ik geprobeerd hierin een andere weg te zoeken. Het denken van
Derrida kan ook, zoals Bulhof voorstelt, als een vorm van spiritualiteit, van aandachtig lezen en aandachtig leven gezien worden. Postmodernisme neemt dan enerzijds de disseminatie van ‘tekst’ serieus, zonder een nieuwe laatste waarheid te installeren en leest anderzijds iedere tekst als een mogelijk spoor van ‘het andere’ of
‘de ander’. ‘Verschilligheid’ leidt hier niet tot onverschilligheid, maar is juist een
mogelijk spoor van de ander en het andere. Het serieus nemen van de verschillen de ander uit laten spreken - kan zo juist tot inzicht leiden, tot het maken van wijze
keuzes.
Als de ‘eigenlijke’ preek gebeurt tussen teksten en als het deze verschilligheden zijn
die het interpretatieproces verder helpen, dan is pluraliteit eerder noodzakelijk, dan
een probleem. Op basis van het geloof dat God thuis is in de wereld - als gedissemineerde presentie, ‘tussen de regels’ - is er een verbinding tussen mij en anderen,
waarvoor we het niet eens hoeven te zijn. Dat geloof hoeft de ander niet eens te delen - al maakt dat het wel gemakkelijker - het zegt vooral iets over hoe ‘ik’ de ander
tegemoet wil treden: als iemand die in zijn of haar verschilligheid een boodschapper
van God kan zijn.
Dat is hoe ik preken zie: de ruimte open houden en mede vorm geven waarin de ander verwelkomd wordt, de concrete ander die aan de preek deelneemt, de concrete
andere ‘stem’ van de bijbeltekst én niet aanwezige anderen. Een ruimte waarin de
verschillen tot spreken gebracht kunnen worden, waarin iets kan gebeuren tussen mij
en de anderen.
9.7 EPILOOG: FEEST!
Aan het slot van een beschouwing over de interreligieuze dialoog noemt Marianne
Moyaert het feest als een vindplaats van heelheid, harmonie en wederzijdse erkenning, waar...
(1) het onrustige en worstelende hart tijdelijk tot rust kan komen; (2) waar mensen
zich erkend weten; (3) waar wederzijds vertrouwen kan groeien; (4) waar ruimte is
om de eigen doofheid te erkennen (5) waar geproefd kan worden van de verzoening
die ons nog te wachten staat - een verzoening die niet door de mensen alleen zal komen, maar waar zij wel aan kunnen en moeten meewerken; (6) zodat ze tegelijk de
kracht vinden om tegen de horizon van de hoop de ruimte tussen de gelovigen van de
verschillende religies niet op te geven, maar integendeel steeds weer trachten de
hermeneutische gastvrijheid waar te maken.2

2

M. Moyaert, Leven in Babelse tijden. De noodzaak van een interreligieuze dialoog. Zoetermeer,
Kalmthout: Klement \ Pelckmans 2011, 98.
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Het feest - dat verwantschap toont met het spel, maar daar ook een verbijzondering
van is - kent de volgende karakteristieken: (1) het feest is als een tijdelijke opschorting van het alledaagse. Het heeft een eigen tijd en een eigen ruimte, het is georganiseerd, ‘ritueel’, en daarom onderscheiden van de toevalligheid van het alledaagse.
De overvloed van het feest en haar feestelijkheid verwijzen naar een volheid van het
bestaan en het feest creëert een eigen ruimte waarin de openheid voor de ander in
scène wordt gezet: het geeft ruimte aan het andere.3 Vervolgens (2) plaatst het feest
mensen in een groter verband dat hen overstijgt en erkent het de kleinheid en fragiliteit van de mens. ‘Het feest is het antwoord van mensen op de verwondering, de
vreugde, de angst, het verdriet dat hen te beurt valt in confrontatie met het overweldigende karakter van bepaalde evenementen.’4 Tenslotte (3) behoort het feest tot de
verbeeldende sfeer van de utopie. De regels van het gewone worden op het feest
opgeheven, evenals de dagelijkse grenzen tussen mensen. Het feest verbindt mensen
met elkaar en sticht zo gemeenschap. ‘Het feest toont ons een werkelijkheid die nog
niet is, maar wel zou kunnen zijn.’5
Echter, feesten sluiten ook uit. Niet iedereen is uitgenodigd en niet alle genodigden
zullen zich thuis voelen. Sommigen zijn op dat moment niet in staat tot feestvreugde. ‘Meespelen’ kan niet afgedwongen worden. Verder kunnen op feesten de verschillen juist ook tot conflicten leiden - menige familievete wordt op Kerstavond
nog weer eens opgerakeld. Tenslotte kan de overgave die op een feest gevraagd
wordt, ook als bedreigend worden ervaren. ‘Feesten zijn onbeheersbaar en maken
daarom bang.’6 Feesten erkennen niet alleen de kwetsbaarheid van mensen, ze roepen dit ook op.
Gastvrijheid voor de ander veronderstelt, volgens Moyaert, dat men bereid is de tafel
te delen met de ander. ‘Men kan God pas ontmoeten in de ander wanneer men de
ander uitnodigt in het eigen huis en gastvrij ontvangt.’7 Of wanneer men zich uit laat
nodigen aan de tafel van een ander.
De verbondenheid die rond de tafel kan ontstaan, is niet ‘een verbondenheid die de
meningsverschillen en conflicten wegneemt of sterker nog uitwist. Het is een verbondenheid waarin mensen zich steeds bewust blijven van de verschillen. In het
feest erkennen mensen enerzijds dat zij zelf niet het einde zullen brengen van de
interreligieuze strijd, maar dat deze strijd niet het einde betekent van
verbondenheid.’8
Deze beschouwing over feesten en dialoog bieden een mooie manier om ook naar
preken en liturgie te kijken. Goede liturgie kan een feest zijn: het betreden van een
‘andere ruimte’, waar mensen in een groter verband worden geplaatst, zonder dat dit
de verschillen teniet doet en waar de utopie zo al even waar wordt. Tegelijk kent
liturgie vergelijkbare beperkingen, die vooral liggen in de vaak wat al te sterke afgrenzing van het spel van de liturgie van de wereld daar buiten, door de eigen taal
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die er gesproken wordt en de eigen ordening van de liturgie.9 De openheid voor God
waarop gehoopt wordt en in preken soms toe opgeroepen, zet zich niet altijd - performatief - voort in de verwelkoming van de ander als ander. Dat zal ermee te maken
hebben, dat de gang van het Woord doorgaans vooral representatief wordt gezien,
van boven naar beneden, van binnen naar buiten. De gedachte dat het Woord overgedragen moet worden, leidt ertoe dat de feestgangers alleen iets komen halen.
De idee van disseminatie daarentegen leidt ertoe dat de feestgangers ook gaven
meenemen, dat ze ‘God’ meenemen naar het feest als de ‘gave van het woord’ dat in
de uitwisseling betekenis geeft.
Dat pleit ervoor om te zoeken naar vormen van liturgie en van preken, waarin de
ander werkelijk verwelkomd wordt, waar men zich erkend weet als ander en onderling vertrouwen kan groeien, waar ruimte is voor de eigen kwetsbaarheid en waar de
hoop op heelheid en verzoening verbeeld en gevierd wordt.

9

Een goede manier om dit te doorbreken is wat wel blending wordt genoemd, of verbindend vieren:
het mixen van verschillende liturgische en muzikale stijlen, waarin ook elementen ‘van buiten’ een
rol kunnen krijgen: popmuziek, YouTube filmjes. Zie Klaas-Willem de Jong, Verbindend vieren.
Spelen met vormen en stijlen in de eredienst. Zoetermeer: Boekencentrum 2013.

!228

Samenvatting
1. INLEIDING
Representatie is in de geschiedenis van het Westerse denken een vruchtbaar denkmodel geweest. In de homiletiek - het onderwerp van dit onderzoek - wordt dit model veelvuldig gebruikt om de relatie tussen Gods Woord en mensenwoorden mee
aan te geven: de mensenwoorden van een preek vertegenwoordigen (representeren)
in meerdere of mindere mate Gods Woord.
Hoe deze relatie tussen Gods Woord en mensenwoorden, tussen het ‘werk’ van God
en het ‘werk’ van mensen, precies gedacht moet worden, daarover is in de recente
homiletiek veel discussie, een discussie die elk van de ‘hoeken’ van de zogenaamde
homiletische driehoek - de predikant, de bijbeltekst en de hoorders - betreft, en de
rol die taal speelt in het preekproces als verbindend medium tussen de verschillende
‘hoeken’.
Ten aanzien van de predikant (1.) is zijn of haar rol onderwerp van discussie: is de
persoonlijke inbreng van de predikant een mogelijkheid, of vormt dit juist een hindernis in het preekproces? Ten aanzien van de bijbeltekst (2.) spitst de discussie zich
toe op de vraag of het ‘andere geluid’ van de Bijbel zelf gerepresenteerd kan worden
of dat alle uitleg geïnterpreteerde uitleg is. Rond de hoorders (3.) is de vraag hoe de
hoorders actief betrokken kunnen worden bij het preekproces onderwerp van discussie. Ten aan zien van de taal tenslotte (4.) is het de vraag in hoeverre de taal representatief kan worden opgevat - kan menselijke taal Gods Woord zonder meer vertegenwoordigen?
Hoewel de term ‘representatie’ in de homiletiek zelden gebruikt wordt, speelt dit
concept in al deze discussies een rol: al deze kwesties cirkelen rond de vraag hoe de
afstand tussen God en mens overbrugd kan worden, terwijl het eigene, het ‘andere’
van God behouden blijft. Hoe kan God gerepresenteerd worden, zonder dat hij aangepast wordt aan onze voorstellingen?
Een antwoord op deze vraag wordt in de homiletiek veelal gezocht in een wijze van
representeren, die, anders dan vormen die gericht zijn op de overdracht van een
boodschap, de hoorders meer bij de preek betrekt met behulp van ander taalgebruik.
Ingegeven door het werk van de Franse filosoof Jacques Derrida, wordt deze vraag
in dit onderzoek anders benaderd, namelijk door het achterliggende concept van
representatie ter discussie te stellen. Volgens Derrida zou het concept van representatie uitgaan van de overeenkomst tussen taal en werkelijkheid, waardoor zij de werkelijkheid per definitie te kort doet. Het andere, het ongedachte en onzegbare, het
verschil zou te weinig aan het Woord komen in een representatief denken. Daarnaast
blijft het denken in termen van representatie volgens hem gevangen in een concurrerende verhouding van God tegenover de mens, waardoor of God, of de mens te kort
wordt gedaan.
In het spoor van Derrida wordt in dit onderzoek gepoogd te komen tot een niet- of
minder representatieve visie op preken, met het oog op het ter sprake laten komen
van de (A)ander.
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2. BEELD EN GELIJKENIS
Het denkmodel van representatie heeft een lange geschiedenis. Al in de Griekse filosofie werd dit model gebruikt om de band tussen deze werkelijkheid en de daarachter of daarboven liggende andere werkelijkheid te duiden. Plato zag deze andere
werkelijkheid als de ideale werkelijkheid waarvan deze wereld een afschaduwing is.
Voor Aristoteles vormt het zichtbare de gerealiseerde
mogelijkheid van een ‘wezenlijke’ potentie. Bij hem gaat het erom, dat alles zich
richt naar zijn of
haar ‘wezen’. De band die zo ontstaat is steeds gebaseerd op overeenkomstigheid:
alles in deze werkelijkheid representeert, neemt deel aan het zijn en\of de macht van
die andere werkelijkheid. Het gaat daarbij om een hiërarchische verhouding: het
fysische ontleent zijn betekenis aan zijn overeenkomst met het meta-fysische.
In de theologie werd representatie vervolgens gebruikt om de aanwezigheid van
Christus in kerk, ambten en sacrament mee te duiden: ambt, sacrament en kerk representeren Christus.
In de loop van de geschiedenis wordt de afstand tussen beide werkelijkheden, die via
representatie bij elkaar worden gebracht, steeds groter. Het nominalisme bijvoorbeeld stelt, met een beroep op Gods vrijheid, dat God niet hoeft te beantwoorden aan
onze begrippen. God is groter dan wij kunnen denken. Door de afstand tot God te
vergroten, ontstaat echter ook ruimte om allerlei domeinen van de werkelijkheid als
op zichzelf staand te beschouwen. Sinds de Verlichting wordt de natuur meer en
meer begrepen als een gesloten systeem dat op zichzelf onderzocht en verklaard kan
worden. De mens gaat zichzelf zien als een subject met macht en een visie op de
wereld. Hierdoor verschijnt God als een tegenover hem of haar staand object van
kennis.
Ook de Reformatie speelt een rol in het losser worden van deze band tussen de natuur en de bovennatuur. Zij legt alle nadruk op het Woord van God dat van buiten de
zichtbare werkelijkheid tot de mens komt. Dit Woord alleen, en in afgeleide zin de
Bijbel representeert God, niet langer de kerk, het ambt of de wereld. Met de Reformatie ontstaan er echter ook verschillen in interpretatie van de Bijbel, tussen de Reformatoren onderling en tussen hen en de Rooms-Katholieke traditie. Verschillende
representaties komen zo naast en tegenover elkaar te staan en de vraag wordt dan
aan welke autoriteit moet worden toegekend.
Met Nietzsche voltrekt zich vervolgens wat wel de ‘esthetische wending’ wordt genoemd. Hij stelt dat representaties niet afgeleid zijn van een originele waarheid,
maar dat representaties de waarheid scheppen waarnaar zij lijken te verwijzen. Representaties geven een beeld van de werkelijkheid, waar men al dan niet geloof aan
hecht. De verhouding raakt zo omgekeerd: deze werkelijkheid is niet zonder meer
een representatie van een andere werkelijkheid, die andere werkelijkheid wordt gesuggereerd door onze representaties.
Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de homiletiek voor zover deze
berust op het concept van representatie. Representeert een preek een hogere of diepere waarheid, of representeert zij vooral de visie van de predikant? Hoe verhouden
de verschillende representaties van verschillende predikanten zich tot elkaar: zijn zij
uitdrukking van één achterliggende waarheid, of verkondigen zij concurrerende
waarheidsclaims? Kan er in preken wel een beroep op waarheid worden gedaan? En
hoe verhouden de in preken geboden representaties zich tot de representaties van de
hoorders?
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3. DERRIDA EN DE TAAL
Het Westerse denken is, volgens de Frans filosoof Derrida, logocentrisch, dat wil
zeggen: zij gaat uit van twee verschillende werkelijkheden, die tegenover elkaar
staan en die op elkaar moeten worden betrokken. Het denken doet dit door steeds
één - overigens steeds verschillend - representatief beginsel daar tussenin te poneren,
een logos (geest, rede, intuïtie, etc.), waardoor beide werkelijkheden op elkaar betrokken worden en de mens in staat wordt gesteld om deze werkelijkheid te doorgronden en te beheersen.
Echter, deze vermeende identiteit tussen de logos en het zijn, is, zo stelt Derrida, een
identiteit die gemaakt is door de mens zelf, onder uitsluiting van het ‘andere’, het
‘verschillende’, datgene wat niet in het denken past. Het systeem is echter nooit
kloppend te krijgen, er blijft een verschil werkzaam. Derrida noemt dit met een neologisme la différance: een verschil dat tegelijk een overeenkomst is, zonder dat deze
beide van elkaar gescheiden kunnen worden. Het is juist dit verschil, dat volgens
hem iets te zeggen heeft: het ongedachte, onvoorspelbare.
Deze ‘verschilligheid’ wordt volgens Derrida veroorzaakt door de taal. De taal komt
als het ware tussen het subject en de werkelijkheid. Enerzijds vormt de taal die we
hebben leren spreken onze visie op die werkelijkheid, anderzijds vormt het subject
de taal en vervolgens de werkelijkheid door taalgebruik. Er is, volgens Derrida, geen
werkelijkheid buiten de taal: alle werkelijkheid is geïnterpreteerde werkelijkheid. De
taal kan niet zeggen hoe de werkelijkheid is, zij geeft steeds een interpretatie van de
werkelijkheid en doet de werkelijkheid verschijnen in het licht van deze interpretatie.
Via een operatie die hij deconstructie noemt, probeert Derrida de spanning in dergelijke interpretaties naar boven te halen. Hoe schijnbaar eenduidig ook, telkens opnieuw laat Derrida zien dat geen enkele interpretatie een eenheid is. Iedere tekst gesproken, geschreven of als voorstelling van het denken of van de werkelijkheid staat meerdere betekenissen toe. ‘Tussen de regels door’ klinkt ook nog iets, dat niet
in een eenduidige interpretatie past. Dit ‘andere’ geeft te denken.
Deze ‘verschilligheid’ tussen wat een tekst schijnbaar zegt en wat ze óók zegt, maakt
dat een tekst blijft ‘spreken’ en dat het interpretatieproces nooit afgerond kan worden. Betekenis is volgens Derrida gedissemineerd: uitgestrooid in teksten, als graan
tussen het onkruid.
Waar het concept van representatie ervan uit gaat dat er een afstand is - tussen God
en mens, tussen (bijbel)tekst en hoorders - die overbrugd moet worden, stelt Derrida
dat deze afstand tot op zekere hoogte al overbrugd is, namelijk door de taal, maar
zonder dat in de taal beide werkelijkheden samen vallen én zonder dat ze gescheiden
kunnen worden. Het andere en de ander laten een ‘spoor’ na in de taal, maar zonder
dat de ander opgespoord en geïsoleerd kan worden.
Ten aanzien van preken betekent dit, dat iedere tekst een geïnterpreteerde tekst is zowel de bijbeltekst, als de preektekst en het ‘verhaal’ van de hoorders - waarin de
eigen positie een woordje mee spreekt. Teksten komen alleen via interpretatie tot ons
en zijn daarmee ook van interpretatie afhankelijk om te ‘overleven’. Dat is traditie:
het blijven lezen en daarmee interpreteren van teksten.
Met behulp van de hier geschetste overwegingen van Derrida breng ik in de komende hoofdstukken enige homiletische stromingen met hem in gesprek op zoek naar
een ander denken over preken.
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4. NEW HOMILETIC
De New Homiletic, een Amerikaanse stroming in de homiletiek, richt zich vooral op
de rol van de predikant en van de hoorders. In de ‘oude’ homiletiek, stelt de New
Homiletic, heeft de predikant het teveel voor het zeggen en wordt de hoorder te weinig meegenomen in het preekproces, met name omdat preken te eenzijdig gericht
zijn op rationaliteit.
Fred Craddock, een belangrijk vertegenwoordiger van deze stroming, stelt dat de
autoriteit in het preekproces ligt bij God en zijn Woord. De predikant moet preken
‘als iemand zonder autoriteit’ (As one without authority is de titel van zijn boek). De
hoorder moet meegenomen worden in het preekproces door middel van inductieve
vormen van preken. De ‘oude’ vormen, stelt Craddock, zijn veelal deductief, dat wil
zeggen dat een algemene waarheid wordt toegepast op de hoorders. Inductieve vormen van preken sluiten aan bij waar de hoorders zijn. Verder bepleit Craddock performatieve taal: taal waarin wat gezegd wordt, ook gebeurt, zodat preken een ‘gebeurtenis’ worden, waarin de hoorder wordt opgenomen.
Ook David Buttrick legt de autoriteit bij God en zijn Woord en pleit voor preekvormen die de hoorders meenemen in het (bijbel)verhaal, door de preek te ‘plotten’: als
in een roman of in een film moeten de hoorders mee kunnen leven met de scènes
van de preek. Het verstaan van bijbelteksten wordt mogelijk, doordat het bewustzijn
van de hoorders en de predikant hetzelfde is als het bewustzijn van waaruit de Bijbel
geschreven is
Het streven van de New Homiletic is om van de hoorders medespelers te maken in
het preekproces. De afstand tot de hoorders moet overbrugd worden door inductief
aan te sluiten bij hun ervaringen. Daarmee sluit dit model aan bij wat wel aangeduid
wordt als de esthetische wending: representaties (beelden, voorstellingen, ervaringen) leiden mogelijk naar een meer algemene waarheid, maar kunnen daar niet van
afgeleid worden.
Een belangrijke vernieuwing van de New Homiletic is verder hun zoeken naar taalvormen die iets doen, die een zeker effect bewerkstelligen in plaats van dat ze alleen
iets uitleggen. Echter, doordat de New Homiletic de autoriteit legt bij het Woord van
God, waarvan de betekenis representeerbaar is, is de rol van de hoorders uiteindelijk
toch vrij beperkt. Zij worden meegenomen in een ‘gebeuren’ dat vooral door de predikant geregisseerd wordt. Hoewel de predikant in dit model schuil gaat achter het
Woord, is zijn interpretatie maatgevend. De New Homiletic heeft er weinig oog voor,
dat ook de uitleg van de predikant een interpretatie is en dat hij daarin niet van de
hoorders verschilt.
5. DE PREEK ALS OPEN KUNSTWERK
Het model van de preek als ‘open kunstwerk’, zoals dat voorgesteld is door Gerhard
Marcel Martin, in aansluiting bij de taalopvatting van de Italiaanse semioticus Umberto Eco, en verder is ontwikkeld door Wilfried Engemann en, in Nederland, Bert
Altena, probeert de hoorder nog meer ruimte te geven. In deze opvatting dient de
preek zo open te zijn, dat de hoorders de preek zelf af kunnen maken, onder andere
door het gebruik van poëtische, meerduidige taal, die van de hoorders actieve interpretatie vraagt.
Engemann bepleit een ambigue preek, een preek die - als een goed kunstwerk - de
gebruikelijke manier van kijken verstoort en zo te denken geeft. Om dit te bereiken,
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moet de predikant - ook weer vergelijkbaar met een kunstenaar - een eigen taal
scheppen. Ten opzichte van preekopvattingen waarin de predikant schuil gaat achter
het Woord dat hij verkondigt, benadrukt Engemann sterk de persoon van de predikant zelf, die zich als ‘tijdgenoot’ van de hoorders aan moet bieden. Hij staat tussen
tekst en hoorder als iemand die zowel thuis is in de Bijbel, als in de huidige werkelijkheid en kan zo, min of meer plaatsvervangend, de spanning tussen de wereld van
de Schriften en deze wereld verwoorden.
Altena spreek liever van een openende preek: een preek die de hoorders opent voor
het eigenzinnige karakter van bijbelteksten. Aansluitend bij een aantal aan Derrida
en zijn collega-filosoof Jean-François Lyotard ontleende motieven zoekt Altena naar
een wijze van preken, die zowel het eigene van de bijbeltekst respecteert, als de vrijheid van de hoorders en het ‘geheim’ van God.
Ook dit model sluit aan bij de esthetische wending, maar gaat nog een stap verder
dan de New Homiletic, doordat erkend wordt dat een preek een interpretatie is. De
predikant gaat nu niet schuil achter het Woord van God, maar brengt zijn interpretatie op een persoonlijke manier en nodigt zijn hoorders uit in dit spoor verder te denken.
Echter, ook in dit model wordt vastgehouden aan een representeerbare betekenis van
een bijbeltekst. Weliswaar is de uitleg van de predikant een interpretatie, het is wel
zijn interpretatie die toegang biedt tot de bijbeltekst. Het risico ontstaat zo, dat de
preek tussen bijbeltekst en hoorders komt te staan als een ‘venster’ op de tekst. De
preek gaat bepalen hoe de hoorders de tekst moeten zien, waardoor ook in dit model
de predikant uiteindelijk een hoofdrol krijgt. Dat maakt dit model minder open dan
het beoogt te zijn, ook omdat ‘openheid’ in dit model niet werkelijk een kwaliteit is.
Het mensbeeld dat met name Engemann hanteert, is dat van een subject dat zichzelf
beheerst en ook zijn taalgebruik beheerst. Bij nadere analyse lijkt ‘openheid’ in dit
model vooral een tussenfase op weg naar een nieuwe geslotenheid. Openheid als
meerduidigheid, maar ook als kwetsbaarheid en feilbaarheid, waardoor ik aangewezen wordt op de ander, lijkt geen kwaliteit te zijn.
6. ‘POSTMODERNE’ HOMILETIEK
De homileten Isolde Meinhard, Lucy Rose Atkinson en John S. McClure gaan nog
een stap verder door hun uitgangspunt te nemen in de gemeenschap. De Bijbel ligt
in het midden van een interpretatieve gemeenschap, waarin geen enkele interpretatie
boven de ander staat, maar waar juist geleerd wordt van de verschillende interpretaties die er bestaan.
In de visie van Meinhard speelt de gemeenschap een vormende rol: zij draagt haar
‘ideologie’ over, mede door middel van preken. Ideologie heeft bij Meinhard niet
persé een negatieve klank. Ideologie is het geheel van regels, codes en afspraken die
in een samenleving gelden. Zonder overdracht van ideologie kan iemand niet functioneren. Preken spelen een rol in de overdracht van ideologie. Een ideologie kan echter ook te benauwend en te star worden. Preken hebben ook tot taak om dat tegen te
gaan, met behulp van de verbeelding die gevoed wordt door bijbelverhalen.
Rose bepleit een vorm van preken die zij conversational preaching noemt. Deze
preekwijze is gebaseerd op connected knowing, een vorm van kennen die ervan uitgaat dat de inbreng van de ander nodig is om tot verstaan te komen. De meeste homileten gaan, stelt zij, van het tegengestelde uit: separate knowing. Dat miskent,
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naar haar mening, dat ieder weten slechts gedeeltelijk is en afhankelijk van cultuur,
opvoeding en afkomst. De ander is nodig om tot andere inzichten te komen.
Het beeld dat Rose daarbij voor ogen heeft, is dat van de kerk als ‘ronde tafel’: ieder
is gelijkwaardig en heeft zijn of haar eigen inbreng en kan zo de anderen tot andere
inzichten brengen en zelf tot andere inzichten worden gebracht.
Ook de homiletiek van McClure is gericht op de inbreng van de ander en het verschil in inzicht dat dit op kan leveren. We moeten, vindt hij, de idee verlaten, dat
Schrift en traditie volledig gerepresenteerd kunnen worden, evenals de idee van een
gemeenschappelijke menselijke ervaring. De glorie van God wordt juist zichtbaar in
het gelaat van de ander die in wat voor representatie doorgaat niet ter sprake komt,
niet aan het woord komt.
Deze homileten gaan nog weer een stap verder dan de voorgaande, doordat zij ook
het idee van een representeerbare betekenis van bijbelteksten loslaten, evenals het
idee van de tekst tegenover de hoorders. De betekenis van een bijbeltekst behoort
hier niet tot die tekst, maar de tekst krijgt betekenis in de uitwisseling, in het gesprek
met de ander. De taal is hier geen neutraal instrument van communicatie, gehanteerd
door de predikant als vertolker van ‘betekenis’. Taal is altijd beperkt, ‘ideologisch
geladen’. Dat betekent ook, dat het misverstaan van de ander niet uitgesloten is, hetgeen het noodzakelijk maakt, dat de ander aan het woord komt om dit misverstand te
corrigeren.
7. DE GAVE VAN HET WOORD
De hierboven besproken ‘postmoderne’ homileten bewegen zich in de richting van
wat Derrida disseminatie noemt: het woord als niet representeerbare, ‘uitgezaaide’
gave. Maar kan het preekproces wel zonder duidelijke boodschap? Wat kan er nog
over God gezegd worden, als de taal haast per definitie tekort schiet?
Om deze vraag te beantwoorden, keer ik terug naar Derrida om vervolgens ook een
aantal andere filosofen en theologen te bespreken, om verder te komen bij de beantwoording van de vraag hoe de Ander\het andere ter sprake kan komen.
De weg die Derrida volgt, is vergelijkbaar met die van de negatieve theologie: via
negatie probeert Derrida het systeem van het metafysische spreken over God open te
breken. Dit dreigt echter op sprakeloosheid uit te lopen vanwege het wantrouwen dat
Derrida heeft in de taal: elk woord voor ‘God’ is al een woord te veel.
Mark Taylor volgt een vergelijkbaar spoor. Aansluitend bij de idee van kenosis verdwijnt God in zijn visie in de wereld. Wat overblijft is woordenspel - en dat is dan
ook het enige wat ons rest volgens Taylor: het leven meespelen, zich overgeven aan
het ‘niets’, aan het leven zoals dat is zonder hoop op verlossing.
Waar voor Taylor alle spreken over God leeg is, ziet Jean-Luc Marion het woord
juist als overvol, als verzadigd van betekenis. ‘God’ heeft zoveel betekenis, vloeit
zozeer over van betekenis, dat ‘God’ niet in een concept is vast te leggen, maar
doorgaat ons aan te spreken. ‘God’ blijft ons bezig houden. Marion denkt daarmee
nadrukkelijk vanuit de relatie. Theologie kan alleen vanuit de relatie bedreven worden, meent hij, vanuit de aanspraak en het besef aangesproken te zijn. De aanspraak
ontkomt, meent hij, aan de vastlegging van wie God is en wie wij zelf zijn.
Ook de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo sluit aan bij de gedachte van kenosis. Voor
hem betekent dit, dat God in de wereld opgegaan is. Hij interpreteert secularisatie
als het ‘werelds’ worden van God in de vorm van een ‘zwak weten’, dat hij toejuicht. Hij plaatst dit tegenover het dogmatische weten van de (Rooms-Katholieke)
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kerk: zonder nog in die dogma’s te geloven zijn velen toch op een zwakke manier
gelovig in die zin dat zij zoeken naar het goede, naar caritas.
Voor Erik Borgman betekent kenosis niet dat God in de wereld verdwijnt, maar juist
dat God uit de wereld opkomt: omdat de wereld van God is, wil hij deze gelovig
lezen zonder daarbij ‘geloof’ en ‘wereld’ scherp van elkaar af te grenzen. Het gelovig perspectief, dat per gelovige verschilt, helpt om hetzelfde anders te zien.
Louis Marie Chauvet ziet de eucharistie als een vorm van symbolische uitwisseling,
waarin het menselijke ‘zijnstekort’ wordt uitgewisseld, dat ervaren wordt in de ontmoeting met de ander in zijn ‘anders-zijn’. Dit zijnstekort is onophefbaar, geen subject is ooit volledig. De uitwisseling met de ander laat zien, dat er altijd meer te zeggen is, maar dat dit nooit volledig gezegd kan worden.
Wat deze auteurs met elkaar verbindt, is dat zij ‘God’ vanuit de relatie proberen te
denken. God kan niet losgemaakt worden van de taal, van de woorden waarin tot
hem en over hem wordt gesproken en van datgene wat mensen al dan niet over hem
geloven. God komt ‘tussen de regels’ ter sprake, in de communicatie, waarbij enerzijds met Derrida en Taylor gezegd kan worden dat geen enkel woord zijn wezen
kan vatten en anderzijds mag, met Marion, Borgman en Chauvet, geloofd worden
dat in de uitwisseling een spoor van God kan oplichten. Het eigen geloof speelt een
rol als vertrekpunt, maar is niet maatgevend. Ook de bijbeltekst speelt een rol als
gesprekspartner, evenals de hoorders, die theologisch gezien kunnen worden als
‘schenkers’ van het Woord. Het preekproces blijft zo open: ieder ander kan in Gods
Naam iets te zeggen hebben.
8. HET OFFER VAN ABRAHAM - NAAR DE PRAKTIJK
Aan de hand van een concrete preek over het offer van Abraham (Genesis 22) wordt
in dit hoofdstuk beproefd of de theoretische gedachten uit voorgaande hoofdstukken
in de praktijk werkbaar zijn. Bepleit wordt een afwisseling van verschillende vormen - vertelling, uitleg, commentaar - en van verschillende perspectieven in de hoop
dat de hoorders zo op andere gedachten komen.
9. CONCLUSIES
In dit onderzoek is onderzocht of het mogelijk is te komen tot een niet- of minder
representatieve visie op preken, met het oog op het ter sprake laten komen van de
(A)ander.
Bij de beantwoording van deze vraag is de aandacht verschoven van de representatie
van de ander naar de disseminatie van de ander en het andere.
Disseminatie wil zeggen, dat het Woord van God - of welk ander woord dan ook nooit zuiver gehoord wordt, maar altijd alleen in bemiddelde vorm, via een veelheid
van ‘boodschappers’, van ‘stemmen’, via een met elkaar verweven netwerk van teksten, dat als een sluier over de werkelijkheid hangt. Dit netwerk van tekstuele relaties heeft de mens niet zelf gevormd - al oefent hij er wel invloed op uit - en hij heeft
het niet zelf in de hand.
De idee van disseminatie leidt vooral tot een ander denken over homiletiek - meer
nog dan tot een ander doen. In dit denken is niet de bijbelse boodschap constituerend
voor een preek, maar de relatie tot de A/ander en het A/andere, die gevoed wordt
door bijbelse teksten die daarvan getuigen. Daar moet het gebeuren, tussen ‘teksten’,
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in een proces van zo open mogelijke uitwisseling, in de relatie, maar zonder dat het
andere dat de ander te zeggen heeft ooit volledig gerepresenteerd kan worden, omdat
het altijd vertaald moet worden. Enerzijds verbindt de taal mensen met God en elkaar, anderzijds komt de taal daar altijd tussen.
Het bijzondere van het preekproces, en van de gehele liturgie, is dat dit ‘tussen’
doelbewust wordt
gecreëerd, doordat het geen tweegesprek is, maar een ‘trialoog’. Dit voorkomt dat er
een illusoire en uit-sluitende eenheid ontstaat tussen predikant en tekst, of tussen
predikant en hoorders of tussen de hoorders en de tekst: er is steeds nog een derde in
het gesprek betrokken, die de mogelijke beslotenheid doorbreekt door zijn of haar
eigen beelden en voorstellingen in te brengen.
In deze opvatting zijn wij op elkaar aangewezen. Ieder ander kan mij in Gods Naam
iets te zeggen hebben. Sterker nog, omdat mijn geloof nooit volledig is, omdat het
altijd op weg blijft naar de volle waarheid, ben ik aangewezen op die ander om mij
meer te zeggen. In de uitwisseling tussen mij en de ander, kan dit ‘meer’, dit ‘andere’ ter sprake komen. Dit is relationele kennis: kennis die ontstaat in de relatie en
kennis die afhankelijk is van de relatie: of de ander mij geloof of vergeving kan
schenken, hangt af van hoe wij beiden in die relatie staan.
‘Verschilligheid’ - het verschil tussen mij en de ander, tussen ‘teksten’ - leidt hier
niet tot onverschilligheid, maar is juist een mogelijk spoor van de ander en het andere. Het serieus nemen van de verschillen - de ander uit laten spreken - kan zo juist
tot inzicht leiden, tot het maken van wijze keuzes. Een preek is dan het doelbewuste
streven de A\ander - God, de bijbeltekst, de hoorders, de afwezige anderen - in het
voortgaande gesprek te betrekken, opdat temidden van de verschillende ‘stemmen’
iets anders kan klinken.
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Summary
1. INTRODUCTION
In the history of western thought, representation has been a fruitful idea. In homiletics - the subject of this thesis - the idea of representation is used to describe the
relationship between the Word of God and human words: the human words of the
sermon represent more or less the Word of God.
The exact relation between the Word of God and human words, between the ‘work’
of God and human ‘work’, is subject of much debate in recent homiletics. This debate concerns each ‘angle’ of the so called ‘homiletical triangle - the preacher, the biblical text and the hearers - and it concerns the role of language as the medium that
connects the ‘angles’ with each other.
Concerning the preacher the question is: (1.) What is his role in the process of preaching: is the view of the preacher a possibility, or an impediment? Concerning the
Bible (2.), subject of debate is, whether it is possible that the biblical text can be
represented as it is, or that every explanation is an interpretation. Concerning the
hearers (3.), the question is how they can be actively involved in the process of
preaching. Concerning language (4.), the question is: how representational is language after all? Can human words represent the Word of God?
Although the word ‘representation’ is seldom used in these discussions, they all do
circle around the idea of representation: the central question in all these discussions
is how to bridge the gap between God and man, while retaining the ‘wholly other’ of
God. How can God be represented, without adjusting him to our concepts?
In homiletics, an answer to these question is mainly sought in a different way of
representing: one that does not try to transfer a message from the Bible to the hearers, but tries to involve the hearers in the process of preaching by using language
differently.
Prompted by the work of the French philosopher Jacques Derrida, in this study the
approach to these questions will be different. I will discuss the idea of representation
in itself. According to Derrida the idea of representation is based on the identity of
language and reality. But there is no such identity. Reality cannot be captured in
words. There is always something ‘other’, something unthought-of, something different, that cannot be put into words - or represented. Something that escapes representation.
Besides this, according to Derrida the idea of representation is entangled in a rivalling relation between God and man, thus not doing justice to either God or man.
Prompted by Derrida, the purpose of this study is to develop a less representational
view on preaching, that opens itself up to the (O)other.
2. IMAGE AND RESEMBLANCE
The idea of representation has a long history. In Greek philosophy this idea is used
to define the relationship between our reality and a different reality behind or above
ours. According to Plato, this ‘other reality’ is the ideal reality, our reality is only a
world of shadows. Aristotle, on the other hand, held that the visible world is a reali-
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zed possibility of a more essential potential. In his view, every being has to realize
his own essential ‘being’.
The bond thus created between this world and an other world is based on sameness:
our reality more or less represents, takes part in the ‘being’ and the ‘power’ of the
other world, in a hierarchical structure - the physical world gets its meaning on the
basis of its resemblance to the metaphysical world.
In theology, subsequently, the idea of representation was used to interpret the presence of Christ in church, office and sacrament: they were all seen as representing
Christ.
In the course of history, however, the distance between both ‘worlds’, that had to be
brought together by means of representation, grew wider. In nominalism, for instance, one stated that, because of God’s freedom, words do not have to correspond to
reality. God is greater than our words and concepts.
By enlarging the distance between God and man, the possibility arose to consider
certain areas of reality as separate, apart from God. Particularly during the Enlightenment nature was more and more seen as a closed system to be explored and explained on its own. There arose a growing awareness of the self as a subject with
power and with its own understanding of the world. As a result God emerges as an
object of knowledge, apart from and opposite to man.
The Reformation played its own role in the loosening of the bond between nature
and that which is supra natural. The Reformation stressed that God’s Word is coming
to mankind from outside this world. The Word only, they held, can represent God,
not the church, the clergy or the world. The Reformation also involved the emergence of different, conflicting interpretations of the Bible, because the Reformers rejected Papal authority in interpretational matters, while they did not agree with each
other as well. As a result the question arose which of the many different interpretations was the correct one, and how to resolve this question when there is no longer a
‘higher’ authority to rely on.
Nietzsche took the last, decisive step, which is known as the ‘aesthetic turn’. In his
opinion, representations are not derived from an ‘original truth’. Instead, representations create the truth they only seem to refer to. Representations create an image of
reality, to which man can give credence - or not. In this ‘aesthetic turn’ the relationship is turned upside down: this reality is no longer undoubtedly a representation of a
different reality, the other reality is only suggested by our representations.
The consequences of these developments for homiletics - in so far as they are based
on the idea of representation - are substantial. Does a sermon represent a ‘higher’ or
‘deeper’ truth, or does it represent only the preacher’s view? What is the relationship
between different representations of different preachers: are they the different expressions of one higher truth or are they proclaiming competing claims to truth? Is it
possible to appeal to truth in sermons? And what is the relation between the representations that are offered in a sermon and the representations of the hearers?
3. DERRIDA ON LANGUAGE
Western thought is, according to the French philosopher Jacques Derrida, logocentric: western thought poses two different realities, opposed to each other, which have
to be related to each other. This is achieved by posing one representative principle in
between: a logos. This logos can be spirit, ratio, intuition. It is not always the same
principle, but it is always seen as one, and it has always the same function: bridging
the gap between both realities in order to understand and control this reality.
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However, this alleged identity between logos and being, is according to Derrida a
forced identity, forced by men himself, excluding the ‘other’, the ‘different’, that
which does not ‘fit in’. No systematic thinking can ever be completed, there will
always remain a difference that escapes totality. With a neologism Derrida calls this
phenomenon la différance: a difference which is neither different nor the same. This
irreducible difference gives us to think the unthought-of, the unpredictable.
This différance is caused by language: language creates a difference between reality
and the subject, that what can be said about reality. One the one hand, language shapes reality: the language we speak and the words we use influence our view on reality. On the other hand, man shapes language and creates reality as well, because he
‘names’ reality and tries to capture it in words. There is no reality outside text, according to Derrida. All reality is interpreted reality. Language cannot express how
reality is, language can only interpret reality and it allows reality to appear in the
light of this interpretation.
Derrida is constantly struggling to uncover the tension in interpretations of reality an operation he calls deconstruction. Although an interpretation may seem unequivocal, no interpretation is a unity.
Every text, - spoken, written or as an image of thought or reality - has different meanings. ‘Between the lines’ there is always ‘something other’, something that does not
fit in an unequivocal interpretation. This ‘other’ is food for thought.
Because there is always a difference between what a text seems to be saying and
what is said between the lines, the meaning of a text can never be exhausted and
interpretation cannot come to an end. Meaning is, according to Derrida, always disseminated: meaning is sown in texts like wheat among the darnel.
The idea of representation is based on a supposed distance that has to be bridged
between God and man and between the Bible and its hearers. According to Derrida
this distance is always already bridged by language. However, both ‘worlds’ cannot
be equated, nor can they be divided from each other. The ‘O/other’ has left a ‘trace’
in language that cannot be ‘traced’ or isolated.
Concerning preaching this means, that every text is an interpreted text - the text of
the Bible, the text of the sermon and the story of the hearers - and that this process
of interpretation always starts at one’s own point of view. A text can only come to us
by interpretation and it depends on interpretation to survive. This is what is called
‘tradition’: reading and interpreting texts anew.
In the next chapters I will bring up homiletics for a discussion with these thoughts of
Derrida in order to rethink preaching.
4. NEW HOMILETIC
The New Homiletic, a homiletical movement in the U.S., proposes a different view
on the role of preacher and hearers. According to the New Homiletic, in ‘old’ homiletics the preacher is the authoritative interpreter of Scripture and life, the hearers are
merely passive receivers of the sermon and the sermon is mainly a rational explication of a text.
Fred Craddock, one of the main defenders of the New Homiletic, poses that the preacher should speak as ‘one without authority’ (the title of his book). The locus of
authority should be God and his Word. The hearer should be involved in the process
of preaching by means of inductive forms of preaching. ‘Old homiletics’ uses, ac-
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cording to Craddock, mainly deductive forms of preaching: a general truth is applied
to the hearers. In induction, thought moves from the particulars of experience to a
general truth or conclusion. Furthermore, the preacher should use performative language: language that does not only state facts, but in which what is said is performed
as well, thus making preaching an ‘event’ in which the hearers are involved.
David Buttrick, another founder of the New Homiletic, also states, that it is God’s
authority that is at work in preaching, and that creates an ‘event’ in which the hearers are involved. He argues that a sermon should be ‘plotted’ like a novel or a movie, so that the hearers can identify themselves with what is happening in the sermon. We can understand biblical texts, according to Buttrick, because the consciousness of the hearers and of the preacher is the same as the consciousness from
which the Bible is written.
The aim of the New Homiletic is a sermon that is a movement in which the hearers
are involved. The gap between the Bible and the hearers is supposed to be bridged
by using inductive forms of preaching attuned to the experience of the hearers.
In this model the so-called ‘aesthetic turn’ is taken seriously: representations (images, ideas, experiences) will possibly lead to a more general truth, but they cannot be
deducted from a previous existing general truth. New in the New Homiletic is the
use of performative language that makes the sermon a ‘performance’ of the text, not
only an explanation.
However, because the locus of authority is God, and God’s Word, of which the meaning is representable, the hearers cannot really participate in the sermon. They are
involved in a movement that is directed by the preacher. Although the preacher is
hidden behind the Word, his interpretation is normative. The New Homiletic seems
to overlook the fact, that the explanation of a text by the preacher is only one interpretation among others.
5. THE SERMON AS AN ‘OPEN’ WORK OF ART
Following semiotics of the Italian philosopher Umberto Eco, Gerhard Marcel Martin
proposes a model of preaching that is called ‘the sermon as an ‘open’ work of art’.
Elaborated by Wilfried Engemann and, in the Netherlands by Bert Altena, this model
suggests a further involvement of the hearers in the process of the sermon. A sermon
should be a work of art: an interpretation of a biblical text which, by using poetic
and metaphorical language, leaves ‘open spaces’ for the hearers to reach their own
conclusions, while interpreting the sermon for themselves.
For Engemann, a sermon should be ambiguous. Like a work of art, a sermon should
disturb the usual by leading the hearer into a conflict of interpretations, which rouses
new thoughts. To attain this, a preacher, like, again, an artist, must form an ‘idiolect’,
his own way of speaking.
In contrast to other homileticians, Engemann emphasizes that the preacher should
not hide himself behind the Word of God. It belongs to the personal competency of
the preacher to be at home in the world of the Bible and in this world. As a contemporary he understands his hearers and offers them in person an example of faith.
In Altena’s elaboration of this model, a sermon should be opening up the hearers to
the ‘other’ world biblical texts are offering. In accordance with some ‘motifs’ of
Derrida and his colleague philosopher Jean-François Lyotard, he tries to establish a
way of preaching that respects the specific character of biblical texts, but also the
freedom of the hearers and the ‘mystery’ of God.

!240

As in the above-mentioned models, also in this model the ‘aesthetic turn’ is taken
seriously, but it takes a further step by recognizing that every sermon is an interpretation. The preacher does not hide himself behind the Word of God, he offers his
interpretation of the Word in a personal manner and invites the hearers to reflect on
the words they heard.
However, in this model the meaning of a biblical text is still representable. Although
the preacher offers only an explanation, to the hearers his explanation is the access
to a biblical text. The risk of this idea is that the preacher positions himself between
the Bible and the hearers and that the sermon is going to function as a ‘frame’: the
sermon determines for the hearers how the biblical text has to be understood, under
the ‘direction’ of the preacher. As a result, this model is less ‘open’ than it pretends
to be. Furthermore, ‘open’ is not a quality in this model. The view of humanity, especially used by Engeman, is that of the self mastering itself and its use of language.
In the final analysis, ‘openness’ in this model only seems to be an intermediate stage
on the road to a new enclosure. Openness, which allows the ambiguity of interpretation, as vulnerability and fallibility, and in which preacher and hearers rely on each
other, is not a quality here.
6. ’POSTMODERN’ HOMILETICS
Homileticians Isolde Meinhard, Lucy Rose Atkinson en John S. McClure are taking
a further step by choosing their starting point in the community. The Bible is laid in
the midst of an interpreting community in which no interpretation is more equal than
others. The community is learning from the differences in interpretation.
The community is, according to Meinhard, foundational. It is the community that
passes its ‘ideology’ on from one generation to the next. Preaching is involved in
this process: sermons are always ideological. Considered as positive, ideology provides the codes, agreements and rules for a society. Without being socialized in the
ideology of a society, one cannot function.
However, ideology tends to become rigid. Preaching has to prevent this: by means of
the imagination, fostered by biblical stories, preaching can help to develop different
views.
Rose develops a style of preaching that she calls ‘conversational preaching’, based
on ‘connected knowing’. In ‘connected knowing’ the orientation is towards a relationship that enables the knower to experience intimacy and equality with that which
is known. According to Rose, ‘traditional homiletics’ is mostly based on ‘separate
knowing’: the task of the preacher is to impart his knowledge to the congregation.
Biases inherent in every formulation of the kerygma are ignored. In her view, the
other is needed to come to understanding. Rose envisions a ‘roundtable church’ where everyone is invited to participate, to share their own insights and to learn from the
insights of the other.
For McClure, the sermon should be ‘other-wise’ directed. He is searching for a form
of preaching that is constantly interrupted by the proximity of the other and an obligation to the other. Because of this preachers have to exit the houses of scripture,
tradition and reason. Neither scripture nor tradition can be represented by reason.
Also, there is no common human experience upon which common understanding
can be based. The other is really ‘other’. In this ‘otherness’ of all human others,
Christ is incarnate, especially in the faces of all those that are overlooked or can not
speak for themselves.
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These homileticians take a further step by abandoning the idea of a representable
meaning of a biblical text, and the positioning of the Bible as opposed to the hearers.
Meaning does not belong to a text, a text is obtaining its meaning in the exchange
with the other, in the process of communication. Language is not a neutral instrument of communication, used by the preacher as the interpreter of a biblical text.
Language is always biased, filled with ideology. This means, that misunderstanding
cannot be ruled out. That is why it is necessary to speak with the other, so misunderstandings can be corrected.
7. THE GIFT OF THE WORD
The ' postmodern ' homileticians discussed above are moving in the direction of
what Derrida calls dissemination: the Word is a non-representable, ‘disseminated’
gift. But is the process of preaching possible without a clear message? What else can
be said about God, if language almost by definition falls short?
To answer this question, I return to Derrida. Next I will discuss some other philosophers and theologians, in order to move forward in answering the question, how to
raise the subject of the O\other.
Derrida’s approach is similar to that of negative theology: through negation Derrida
tries to deconstruct the metaphysical system in which all speech about God is captured. However, this might lead to incomprehension because of the distrust Derrida
has in language: each word for 'God' is altogether a word too much.
Mark Taylor follows a similar track. In line with the idea of kenosis God disappears
in his view in the world. What remains is wordplay - the only thing that does remain
according to Taylor: life as an endless play, surrendering to the 'nothing', to life as it
is without hope of salvation.
Taylor considers all speech about God as empty, whereas Jean-Luc Marion maintains that the Word is overflowing with meaning. ‘God’ is a saturated phenomenon:
‘God’ cannot be tied down in a concept; he continues to concern us, to speak to us. It
is only possible to speak about God, Marion holds, in a relationship with God. Theology is only possible starting from the relationship with God, from the claim and the
awareness of having been addressed. Only addressing God can escape capturing
God, and capturing us, in our words and concepts.
The Italian philosopher Gianni Vattimo also takes up the idea of kenosis. For him,
kenosis means that God disappears in the world. He interprets secularization as God
becoming ‘worldly’. What is left is only a weak knowledge of God, a weakening
that he applauds. Against dogmatic knowledge of the (Roman Catholic) Church,
many that do not believe in dogmas, are still ‘weak believers’. They are striving for
what is good, for ‘charity’.
For Erik Borgman kenosis does not mean, that God disappears into the world, in his
view God reveals himself in the world. This world is the world of God. That is why
it is possible to interpret this world religiously, without a strict border between religion on the one hand and the world on the other hand. The religious perspective, that
differs from one believer to another, might be helpful to see the same in a different
light.
According to Louis Marie Chauvet, a kind of ‘symbolic exchange’ takes place in the
Eucharist, in which subjects exchange their ‘lack of being’, that is experienced in the
encounter with an other being in his ‘otherness’. This exchange with the other reveals, that there is always something more to be said. A ‘more’ of which the meaning
never can be exhausted.
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What these authors have in common is that they try to think 'God' starting from the
relationship with God. 'God' cannot be detached from language, from the words one
uses to speak about him and to speak to him, nor can 'God' be detached from one's
beliefs 'God' is mentioned only 'between the lines’, in human communication. With
Derrida and Taylor it must be stated, that no word can grasp the essence of God, but,
with Marion, Borgman and Chauvet, we may believe that in the exchange a trace of
God may be revealed. One's own beliefs do form the starting point of all our thinking about God, but they are not normative. The biblical text can also be considered
as interlocutor, and so can the hearer, who theologically speaking also is someone
who 'gives' the word. The process of preaching remains an open process: any other
can speak to an other other in the Name of God.
8. THE SACRIFICE OF ABRAHAM - TOWARDS THE PRACTICE OF PREACHING
Based on a specific sermon about the sacrifice of Abraham (Genesis 22), the theoretical insights elaborated in previous chapters will be tried. Recommend is a variety
of different styles in one sermon - narrative, explanation, commentary - and a variety
of perspectives in the hope that the hearer is inspired to see his own thoughts in a
new, different light.
9. CONCLUSION
In this study the possibility was investigated of drafting a way of thinking about
preaching, that is not, or less, based on the idea of representation, in order to bring
up the O/other in language.
In answering this question, the attention has moved from the representation of the
other to the dissemination of the other.
Dissemination means, that the Word of God - or any other word - can never be heard
properly. It can only be mediated by a multiplicity of messengers or voices, by an
interwoven network of texts, that covers reality like a veil. This network of textual
relations was not created by man, nor will he ever be able to master it, but man does
influence it.
The idea of dissemination leads to a different understanding of homiletics – even
more so than to a different practice of preaching. In this other understanding it is not
the Bible that is decisive for preaching, but the relationship to the O/other, nourished
by biblical texts, which bear witness of this relationship.
If 'it' is going to take place, it is taking place in the interspace of texts, in an exchange that is as open as possible, in a relationship, with the O/other, who is not wholly
representable, because his 'saying' is dependent on translation. On the one hand language connects us to God, on the other hand language will disrupt every connection.
The merit of the process of preaching, and of liturgy as a whole, is that this interspace is deliberately created, because it is not a dialogue, but a 'trialogue'. The involvement of this third party prevents the process of preaching from becoming an illusory
and exclusive unity between preacher and text, preacher and hearers or hearers and
text, by contributing his own different ideas or images, that interrupt a possible unity.
In this view human beings are dependent on each other. Any other can speak to me
'in the Name of God'. My beliefs will never be complete; they are always on the way
to truth. That is why I need the other, and the exchange with the other: only in the

!243

communication with the other, something other can reveal itself. This is what is called relational knowing: knowledge that arises in the relationship, that depends on the
relationship. Whether the will be able to forgive me, or to have faith in me, depends
on how we both are involved in this relationship.
In this view differences - the differences between me and the other, between texts do not lead to indifference, but might be a possible trace of the O/other. When taken
seriously, differences might lead to valuable insights or real wisdom, for instance
when the other is really listened to.
In conclusion, I propose a way of preaching that is a deliberate attempt to involve
the O/other - God, the biblical text, the hearers, or even absent others - in an ongoing
conversation, so that amid all these 'voices' something other can reveal itself.
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