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jos de Heer

Interpretatie september 1995

8reukelman en
Drewermann
'Bien étonnés de se trouver ensemble... '

Breukelman en Drewermann hebben meer gemeenschappelijk dan vaak
wordt gesuggereerd. In
de praktijk worden beiden
veelal alleen in hun 'eigen
kamp ' gelezen en wordt
er veel gepolariseerd tussen beiden. Ten onrechte,
vindt Jos de Heer, predikant in de Nicolaikerk te
Utrecht.

H

et wordt tijd dat Drewermann onder theologen
serieus genomen wordt. Deze invloedrijke Duitse
theoloog en psycho-analyticus is niet w maar ter
zijde te schuiven, wals vaak gebeurt. Vanuit een vooroordeel, gebaseerd op wat anderen over hem geschreven
hebben, wordt hij afgedaan. In het eerste nummer van
Interpretatie' was van een dergelijke onwrgvuldige benadering een sterk staaltje te lezen. Onder de titel 'Profeet
van de angst' werd een kritisch artikel van Kees Kok in
Werkschrift< weergegeven. In het daarop volgende nummer van Werkschrift heeft naar mijn mening Mar van der
Velden de kritiek van Kok weerlegd. Kees Kok diende hem
in datzelfde nummer van repliek, maar voor mij blijft de
visie van Van der Velden overeind, en daarmee
Drewermann~ Daarover werd niet bericht in Interpretatie.
In Werkschrift werd de discussie niet voortgezet. In Interpretatie is er wel aandacht voor Drewermann gebleven, zij
het mondjesmaat. Er verscheen bijvoorbeeld een artikel
waarin Drewermanns visie op een evangelieverhaal werd
weergegeven. jammer dat er geen bespreking geplaatst
werd van het uitstekende boekje van Van der Velden over
de theologie van Drewermann.3
Het enige dat Interpretatie verder nog heeft gedaan met
Drewermann, is tweemaal een boekbespreking van een
prekenbundel4 , waarin mild kritisch een bescheiden pleidooi werd gehouden om hem toch serieus te nemen. Dit
is al een stap in de goede richting want velen maken zich
van hem af door uit een van zijn prekenbundels een
extreem voorbeeld van zijn werkwijze en inzichten te noemen en belachelijk te maken. Ik geloof dat we in Drewermann met een groot theoloog te doen hebben, in grootte
en betekenis vergelijkbaar met de reformatoren. Zijn '
inzichten zijn w fundamenteel en vernieuwend dat we
daar niet omheen moeten gaan.

Grote bijdrage

Interpretatie 93-1, p . 14.
z Werkschrift 12e jaargang,
no. 4, p. 22-39.
3 Mar van der Velden. In
God geborgen (de theologie van Eugen Drewermann), C4//enbach 1994.
4 In Interpretatie 93-8, p. 32
van Jan C.M. Engelen en in
94-7 van J. W. van der Linden.
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Interpretatie heeft zich (en ik stem daar graag mee In!)
vanaf het eerste nummer intens beziggehouden met de inzichten van de grote leidsman in de bijbelse theologie,
Breukelman. Ook na zijn droevig overlijden wordt die lijn
gelukkig door zijn leerlingen voortgezet, vanuit het erfgoed van Breukelman en zelfstandig in zijn lijn verder
theologiserend. Ik heb de indruk dat aan Drewermann
voorbijgegaan wordt vanuit het vooroordeel dat hij veel
vertegenwoordigt waar Breukelman en zijn leerlingen
tegen hebben gestreden en strijden: Schleiermacher en de
natuurlijke theologie. Hij wu aanhanger zijn van de
'eeuwige terugkeer van het heidendom', een foute kijk op
het jodendom hebben, het geloof 'verpsychologiseren' .
Dit zijn oppervlakkige vooroordelen, die geen steek hou-

den bij een grondige bestudering van zijn hoofdwerken.
Ter zake, wat moet een 'tijdschrift voor bijbelse theologie'
met Drewermann? Paradoxaal gesproken, in de eerste
plaats om vast te stellen dat ook iemand als Drewermann,
die geen bewust beoefenaar van 'bijbelse theologie' in de
zin van Breukelman is, wel degelijk een grote bijdrage kan
leveren aan voluit 'bijbelse theologie' . En dat juist daarom
zijn kijk uitermate wezenlijk kan zijn, omdat hij blinde vlekken en zwakheden laat zien. In de pendelbeweging tussen
tekst en mens (die wij beide volstrekt serieus willen
nemen en op elkaar willen betrekken) geeft hij wveel
inzicht in de 'mens' dat je daardoor de 'tekst' anders gaat
lezen. Dit is geen 'verpsychologisering' van het evangelie,
maar een voluit theologische positie, voortkomend uit de
notie van de God van Israël en jezus Christus als de Godmet-ons: geen God die wij in abstracto kunnen kennen,
maar een God die in ons leven aanwezig wil zijn, en onze
menselijkheid op het oog heeft. Daar staat Drewermann
voor. En hij veegt de theologische straat aan met alle theologie en iedere kerk die in zichzelf gekeerd deze
menselijkheid uit het oog verliest.
Zeer kritisch staat Drewermann ook ten aanzien van de
persoon van de theoloog. je kunt de teksten niet als
toeschouwer lezen en verstaan, ze vragen toegang tot ons
innerlijk om ons van binnenuit te helen. Voor Drewermann
is dit geen 'extra', dat de theoloog na zijn eigenlijke theologische werk ook nog moet bedenken, maar een integraal
onderdeel van het theologiseren zelf en hermeneutisch
uitgangspunt nummer één.
In mijn theologische arbeid wil ik goed in de twee rails van
'mens' en 'tekst' gehouden worden, die mij beide in het
ene spoor kunnen houden, door te willen leren van de
beide theologen, Breukelman en Drewermann. Zij hebben
meer gemeenschappelijk dan vaak wordt gesuggereerd.
In de praktijk worden beiden veelal alleen in hun 'eigen
kamp' gelezen en wordt er veel gepolariseerd tussen beiden. Ten onrechte. Wat verbindt hen?

Gemeenschappelijk
Voor beiden is het de Verlichting waar het mis is gegaan
met de interpretatie van de Schrift, resulterend in een
afwijzend kritische houding ten opzichte van de historischkritische exegese. Alle leven werd er uit-gerationaliseerd
in een afstandelijke analyse, waarin de mens God met
eigen, kleine, menselijke maat probeerde te meten. Beiden wijzen met passie eigenlijk iedere methodiek in de
hermeneutiek af, omdat het gaat om levende Schrift en
levende mensen. Beiden zijn vanuit pastorale overwegingen op zoek naar een andere weg gegaan. Want het gaat
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God en dus de Schrift om de menselijkheid van mensen,
en hoe bereik je dat mensen daar iets mee 'kunnen'? Beiden staan vanuit deze keuzen kritisch ten aanzien van de
gevestigde academische theologie.
Hun beider vertrekpunt is zeer zeker anders. Waar
Breukelman in eerste plaats gefascineerd is door de bijbelse
teksten, is Drewermann dat door mensen die op zoek zijn
naar leven. Breukelman wil de Schriften zichzelf laten openen, van binnenuit, door te speuren naar verbanden, te letten op de details van de teksten, uitgaande van het inzicht
dat het gebeuren zelf het verhaal doet geboren worden.
Totdat je toegang krijgt, deel hebt aan het grote gebeuren
van het spreken van God die ons hier en nu aanspreekt,
roept en de weg wijst, ingaand op de nood van mensen:
het Woord wil steeds weer onder ons 'geschieden'.
Drewermann wil mensen zichzelf laten openen, terugbrengen bij zichzelf, hetgeen pas gebeurt wanneer zij vertrouwen en geborgenheid bij hun God ervaren. De bijbel
reikt die mens dit in allerlei verhalen aan, zodat de angsten
opgespoord en bestreden worden. De psychoanalyse
komt ons te hulp in het 'openen' van de ziel van de mens,
zodat we inzicht krijgen in het hoe en waarom van alle
afweermechanismen en weerstanden die de mens in stelling brengt tegen het komen van zijn God en zijn menswording.
'Het opent zich van binnenuit' - dit geldt toegespitst
voor beiden en hier ligt voor mij dan ook het elkaar
aanvullende.
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aan het begin van het Nieuwe Testam~nt (Matteüs 1: 1).
Matteüs vertelt een verwekkingsgeschiedenis, waarin het
verhaal verteld wordt van de wijze waarop jezus Christus
in Israël zijn intrede deed te midden van de mensheid;
namelijk als een gebeuren dat door goddelijk handelen
verrassenderwijs 'ex ouranou' (uit de hemel) geschiedde.
Thema van deze grootse ouverture in Genesis is: de wording van Israël te midden van de mensheid (verteld als
goddelijk handelen even wonderlijk als de schepping zelt)
- en van Matteüs: hoe reeds heel de 'genesis' van jezus
Christus In het midden van Israël door goddelijk handelen
verrassenderwijs 'ex ouranou' geschiedde.

Drewennan

Met een voorbeeld uit hun werk wil ik bovenstaande illustreren. Ik neem daarvoor Matteüs 1-2. De exegese van dit
stuk van Breukelman heeft terecht grote indruk gemaakt.s
Die van Drewermann is niet w bekend, waarschijnlijk
omdat deze alleen in eencDuitse uitgave is verschenen.6
Ik wil aantonen dat waar het volgens Breukelman in de
kern om gaat in Matteüs 1-2, ook voor Drewermann
hoofdzaak is. Met dit verschil dat Drewermann dit uitdiept
en probeert te vertalen in en naar menselijke ervaringen,
en dat Breukelman dit slechts met vaktermen aanduidt.
Oppervlakkig bezien kan je dit verschil verklaren vanuit het
verschillende genre van hun geschriften: Breukelman
schrijft voor vakmensen, Drewermann publiceert veel in de
vorm van preken bundels. Dit gaat echter maar ten dele
op, want de belangrijkste gegevens ontleen ik aan zijn
twee grote standaardwerken over de exegese en de hermeneutiek, en niet aan zijn preken bundels (die ik zelf minder interessant vind).7
Op indrukwekkende wijze laat Breukelman (die ik in zijn
eigen termen za( weergeven) zien dat voorafgaand aan het
verhaal over de volbrenging van het messiaanse werk
(3: 1-28:20) Matteüs een verhaal wilde plaatsen over de
wording van de persoon die dit werk te volbrengen had:
een verhaal over de 'genesis' van jezus Christus (1: 1 en
18). Direct aan het begin wilde Mattheüs duidelijk maken
dat over jezus Christus alleen binnen het raam van het
Oude Testament gesproken kan worden; namelijk als vervuiling daarvan. Alles van heel de Tenach wordt in de
ouverture in uiterste concentratie bijeengezet.
De 'sefer toledoth adam' ('het boek der verwekkingen
van Adam, de mens') aan het begin van het Oude Testament (Gen. 5: 1) staat model voor de 'biblos geneseoos
lesou Christi' ('boek van de wording van jezus Christus')
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In de genealogie van het eerste deel van de ouverture,
Matteüs 1:2- 16, gaat het om 'verwekken' en 'verwekking'
(niet: 'was de vader van', of 'geboren worden'), want het
gaat om een handeling die een man verrichtte. Aan het slot
vertelt Matteüs dan dat de 'genesis' van jezus Christus niet
geschiedde als daad van de man, maar als daad van God.
Verrassend is daar, in de regel waarop geheel 2- 16 uitloopt,
het passivum: 'uit wie verwekt werd jezus.. .', vs. 16.
In het gehele tweede deel van de ouverture, Matteüs
1: 18-2:23, doet Matteüs niets anders dan de vraag beantwoorden die hij in deze laatste regel van deel één stelde,
namelijk waarom hij niet gewoon zegt dat jozef jezus verwekte, maar dat jezus verwekt wèrd uit Maria - hierom
gaat het in de héle ouverture.
Het is een vormgevingsprindpe van Matteüs: eerst gaan
we telkens lets beslissends tegemoet om er daarna vandaan te komen. Predes in het midden gebeurt telkens iets
beslissends. In 1:18-2:23 gaan we in elk van de drie perikopen telkens iets beslissends in het midden van de perikoop tegemoet om er daarna vandaan te komen. In
1: 18-25 wordt het menselijk handelen van jozef in het
midden - 'Idou' (zie!) - goddelijk onderbroken. Zo ook
wordt in 2: 1- 12 en 2: 13-23 In het midden het voortgaand
goddelijk handelen menselijk onderbroken door Herodes
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die dit probeert te verijdelen.
De volgende structuur merkt Breukelman op in de twee
delen van de ouverture: in t : t 8-25: het goddelijk handelen zoals het begon te geschieden in Davids huis; in 2: t t 2 en 2: t 3-23: het goddelijk handelen zoals het voortging
te geschieden in heel Israël. In het eerste is jozef de centrale figuur; het gaat er om hoe hij met zijn menselijk handelen in het goddelijk handelen werd betrokken om als
een 'rechtvaardige' in gehoorzaamheid daaraan dienstbaar
te zijn. In het tweede staat een ware koning tegenover een
valse koning, Herodes is de centrale figuur. Daarin wordt
verteld hoe hij in het goddelijk handelen werd betrokken
(door het optreden van de magiërs in jeruzalem) en hoe
hij met zijn boosaardige rebellie aan het goddelijk handelen dienstbaar werd gemaakt.
Het goddelijk handelen stuit op dubbele weerstand,
eerst in huis van David door wat jozef (met goede bedoelingen) heimelijk wilde doen, en daarna in geheel Israël
door wat Herodes (met kwade bedoelingen) heimelijk
wilde verrichten.
Door zes keer 'idou' (zie!) wordt onze aandacht gericht
op wat als goddelijk handelen verrassenderwijs 'ex ouranou' geschiedt: het is God die handelt, door in beide stukken zijn bode aan jozef te doen verschijnen in de droom.
Zoals in de eerste perikoop het menselijk handelen van
jozef in het midden goddelijk wordt onderbroken, wordt
in de andere twee het voortgaand goddelijk handelen in
het midden menselijk onderbroken. Maar wat begonnen is
te gebeuren, is in zijn voortgang niet te stuiten: in plaats
van het te verijdelen, wordt Herodes met zijn rebellie aan
die voortgang dienstbaar gemaakt.
Tot zover de hoofdlijnen van zijn interpretatie. Nauwgezet
en uiterst zorgvuldig (met zijn bekende bijna noodlottige
perfectionisme) heeft Breukelman vanuit de tekst de
compositie van Matteüs t -2 weergegeven binnen de context van de hele Schrift. Zo maakt hij in alle toonaarden duidelijk dat het hierin gaat om 'het goddelijk handelen dat
verrassenderwijs "ex ouranou" geschiedt in de wording
van jezus Christus'. Deze beweging en dit handelen van
Godswege zet zich voort in het gehele evangelie.
Met deze condusie stopt Breukelman zijn bijbels
theologische uiteenzetting. Maar juist nu wordt het spannend. Nu geconstateerd is dat God handelt en mensen zich
hiertegen verzetten, komt het er op aan te verstaan wàt dit
betekent en h6e dit proces in zijn werk gaat. Het mag niet
blijven met constateringen in een theologisch jargon dat
slechts toegankelijk is voor een groep ingewijden. De tekst
heeft een 'lichaam' gekregen, maar nog geen 'ziel'.
Het is opvallend hoe Breukelman alle uitspraken over
God en zijn of haar handelen zeer omzichtig formuleert,
soms in een andere taal, soms in klassiek theologisch-dogmatische begrippen. Ik heb daar enerzijds grote waardering
voor, omdat hij zo het mysterie van God en mens respecteert, anderzijds sta ik met lege handen als ik me afvraag
hoe dat dan zit en wat wij daar nu mee kunnen. In het
begrip 'verwekken' zit grote dynamiek, maar ik mis de aansluiting erop. Het verzet van Herodes is vreselijk, wat wil
dat ons zeggen? je loopt het gevaar dat het grote gebeuren van het handelen Gods, zoals dat begonnen is in Israël
en voortgezet in jezus, geen relatie krijgt met ons handelen. Kort gezegd: om dit proces van communicatie van
God met mensen te beschrijven en zodanig inzichtelijk te
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maken dat ons een weg (in de zin van Tenach) gewezen
wordt en de inspiratie om die te begaan, ontbreekt het
Breukelman eenvoudigweg aan 'taal' . Hij heeft er nauwelijks woorden voor. Kijk maar eens naar de ronduit onbeholpen manier waarop hij over de magiërs en de ster spreekt.
'De magiërs en de ster horen bijelkaar, zoals jozef en de
engel in het eerste deel zijn zij in het tweede in dienst
gesteld van het goddelijk handelen. De ster ging voor hen
uit precies boven de plaats van de geboorte. Een ster, die
zoiets doet, is wel een zeer wonderlijke ster! Nog nooit had
een ster zo iets gedaan en ook nooit meer zal een ster zo
iets doen. Mattheüs laat ons horen, hoe die ster deed wat
jeruzalem had moeten doen. Het mocht niet aan Israël
voorbij gaan:
Zo heb ik absoluut geen deel en boodschap aan dit
gebeuren.
Over Drewermanns uitspraken over de betekenis van
engelen valt bijna iedereen, maar Breukelman kan rustig
hetzelfde zeggen en er is geen haan die ernaar kraait. Nee,
denk ik, dat is logisch, want hij d6et er verder niets mee,
terwijl Drewermann daar een groot deel van zijn theologie
op bouwt (straks daarover meer). Dat Breukelman verder
niets 'doet' met de engelen is een groot manco, zeker
omdat hij condudeert dat ze op de wezenlijke momenten
van de ouverture een rol van doorslaggevende betekenis
spelen.
Breukelman zegt: 'De engel verschijnt jozef, de
rechtvaardige (die wil dat zijn menselijk handelen overeenkomstig de Tora met het goddelijk handelen overeen
zal stemmen), drie maal om hem te zeggen wat hij moet
doen om ,in gehoorzaamheid aan het goddelijk bevel met
zijn menselijk handelen aan het goddelijk handelen dienstbaar te zijn. Heel het gebeuren is een gebeuren "van
Godswege"; dat blijkt ook uit het feit dat Mattheüs vijf
keer "kat'onar" ("in een droom") vermeldt. Het is een
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typisch oud-testamentische voorstelling: een verschijningsvorm van de godheid. Net als in OT is de droom een
openbaringsmedium: God zelf spreekt daarin.'
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droom is, wie zelf als mens van het wachten en de hartstocht leeft, kan het kind aanbidden. Ook dat leeft in de
mens - maar het is vreemd aan het 'hofvan Herodes',
waar het ik gevangen is in de bankring van de angst.

Bewustzijn
Kortom, waar Breukelman op grond van rorgvuldige lezing
conclusies trekt en daarmee eindigt, begint Drewermann en
onderwekt wat er op dit raakpunt van God en mens
gebeurt, om toegang tot de innerlijke dynamiek van de tekst
en ro tot het 'geschieden van het Woord' te verschaffen.
HIJ begint zijn bespreking van Matteüs 1-2 met te
constateren: 'De wereld, waarvan wij geloven dat wij haar
kennen, kent geen aanbiddende magiërs of de weg wijzende sterren; ze heeft geen ruimte voor engelen, die in
de droom verschijnen ... Alleen een koning als Herodes
past in de wereld van de ons bekende werkelijkheid, al het
andere uit dit verhaal wordt niet alleen door de Schrift,
engelverschijningen en dromen begeleid en in gang
gebracht, het is ook op zichzelf blijkbaar deel van een
ander werkelijkheidsniveau. '
Slechts in deze andere, bijna onwerkelijke werkelijkheid zijn
wij volgens hem in staat de woorden van een engel te vernemen en een ster in het donker te volgen: op het niveau
van de innerlijke waarneming, van de droom, het gevoel.
Zo'n optreden van een engel betekent dat iemand zich
bewust wordt van de geheime leiding van zijn eigen
wezen. De 'engel' is in het wereldbeeld van de Antieken
het wezensbeeld, de oergestalte van de eigen persoon, die
vorm van bestaan, als die van de enkeling geschapen is. In
het beeld van de 'engel' spreekt, theologisch uitgedrukt,
God in de gestalte van het eigen wezen van de mens; de
'engel' is het 'E.xistenzgewissen des Oaseins', het grondbeeld, met het oog waarop God de mens gevormd heeft.
Slechts in de diepte van de ziel, nooit in wakende toestand,
maar in de dromen van het onbewuste, treedt deze
gestalte van het eigen wezen de mens tegemoet en maant,
waarschuwt, interpreteert, wijst terecht.
Met nadruk wijst hij erop dat dit niets te maken heeft
met willekeur, maar dat het gaat om richting wijzen,
gehoorzaamheid. Openbaring vindt plaats in de droom,
een zinduiding en verklaring van het anders niet aanvaardbare, een goddelijk bevel, om het op zichzelf zo vreemde
van het eigen hart als het eigene te herkennen en volledig
te gehoorzamen (wat het juiste woord is voor de juiste
instelling ten opzichte van het onbewuste voor Drewermann). Wat God in ieders hart heeft gelegd, wil Hij tot verlossing brengen. Daarom is het in die verhalen zo belangrijk dat het bewustzijn de boodschap van de engel in de
droom werkelijk aanneemt.
Eerst in Jozef, later ook in 'koning Herodes' ziet men die
belichaming van die krachten van het ik, die in het bewustzijn nog altijd weigeren het 'goddelijk kind' te erkennen.
In hem balt zich alles samen wat het 'kind' in de weg staat;
die kant van het 'ik' wordt in hem belichaamd die 'koning'
is en blijven wil en slechts vreest zijn heerschappij in zijn
eigen 'stad', gebied van zijn heerschappij, te verliezen.
Dramatische tegenstellingen omdat nu in de werkelijkheid
de conflicten tussen bewust en onbewust open uitbreken.
Naast een Herodes, waarin een ik leeft dat zich niet laat
onttronen en dat moet strijden om zichzelf te handhaven,
heb je de 'magiërs' : slechts wie de boodschap van een
'ster' kan vernemen, wie zelf een kind van de nacht en de
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Het meest raadselachtige is voor Drewermann, hoe het
mogelijk is dat mensen de gehele waarheid van hun leven
kennen, en dan toch met opzet precies het tegendeel
daarvan doen. De Hguur van 'Herodes' geeft hier antwoord op: wanneer het hele bestaan slechts daaruit leeft,
wat eigenlijk het leven verstikt, wanneer men uit angst
voor de werkelijkheid zich met het eigen schijn- of onleven zo ver identiHceert, dat men zich door de waarheid
vernietigd voelt, dan zal men zich juist tegen deze dodelijke waarheid met alle middelen proberen te verweren;
juist omdat men weet hoe weinig men echt leeft, zal men
dit onleven met alle krachten verdedigen. Het is innerlijk
echt niet mogelijk met de 'nieuw geboren koning' contact
op te nemen, ronder tegelijk alles door de dreigende
interventie van 'Herodes' in gevaar te brengen. Het schijnt
inderdaad uitgesloten zich met verstand en wil te weren
tegen de ongebroken machtsaanspraak van het konings-ik.
Daartoe is steeds opnieuw nodig de verschijning van een
'engel'.
Dè vraag voor Drewermann is dan ook: hoe kan het tot
zo'n nieuw levensbegin komen? Hoe kan er iets in ons
'verwekt' worden? Geen mens weet dat. Dit kind komt op
wonderlijke wijze in de wereld: 'maagdelijk' - het gaat om
iets dat wij niet kunnen 'erzeugen', maken, dat in ons
groeit, en toch zijn wij het niet die het geschapen hebben.
'Vanzelf groeit het 'onmogelijke' in ons verder. Als dit
symbool ter wereld komt, zal ons bewustzijn steeds als
'Jozef (man, verstand en rede) handelen, die uit angst
voor de schande zijn verloofde wil verlaten.
In dat beeld van het kind leeft alles wat men wezenlijk
zou willen: vrij zijn en spelen, rijpen en dromen, er mogen
zijn en durven vertrouwen - maar juist daarvan schrikt men
terug. Kennelijk is hier een houding die niet uit levensangst en een gevoel van principiële 'Unberechtigkeit'
steeds 'volwassen' moet zijn, maar die zich toestaat onaf,
niet-volmaakt, spontaan en speels, 'zweckfrei' en
onberekenend te zijn.
Steeds is het weer het beeld van de droom en de stem
van het onbewuste verstand van onze ziel waardoor wij
Gods stem horen. In een leven waarin we het altijd slechts
zelf hebben moeten maken, kan God ons slechts bereiken
in de lagen van het niet-maakbare, van de slaap en de
rust, van het onbewuste zijn. Alles wat God in ons zeggen
wil, is dat wij vanzelf iets mogen laten groeien. God is de
stem van zo'n absolute genade, door wie wijzelf aanvaard
en toegelaten zijn. Voor God mogen we riskeren wat in
het ghetto van alle rollen en verwachtingen van mensen
niet mogelijk Is: gewoon zijn, niet klaar maar 'wordend
worden'; het 'kind' in ons adopteren; voortaan hoort iets
bij ons dat wij niet zelf voortgebracht hebben, dat er
gewoon is en juist zo helemaal en alleen slechts van God
stamt. Doordat wij ons geven aan dit 'kind', worden wij
mens. Het beeld van het kind is voor ons de toestemming
eindelijk te mogen beginnen en van binnenuit te leven.
Zo trekt Drewermann dit verhaal door naar onze wereld
en ons innerlijk. Het 'lichaam' krijgt zo een 'ziel'. Het is en
blijft een waagstuk, maar niet geschoten is altijd mis.

