)
Om het levende Woord 8 (1998) 7-22

Het Onze Vader bij Mattheüs (2)

Frans Breukelman

In de vorige aflevering van Om het Levende Woord werd het eerste
deel van een college van Frans Breukelman over het Onze Vader uit
1975 gepubliceerd. Daarin kwamen de eerste drie beden aan de
orde. Nu volgt het tweede deel over de drie volgende beden. Uitgangspunt is wederom de vraag waarom Mattheüs het Onze Vader
zo vorm heeft gegeven zoals hij heeft gedaan, in vergelijking met
Lucas 11:2-4.

De redactie.

•

Na driemaal een bede over het uwe komt driemaal een bede over
het onze. De eerste bede, Geef ons heden ons dagelijks brood, laat
ik even liggen om naar de tweede bede te gaan: Vergeef ons onze
schulden.
Lucas heeft hier afes hemin tas hamartias hemoon terwijl Mattheüs
heeft afes hemin ta ofei/emata hemoon. Lucas heeft zonden,
Mattheüs heeft schulden. Mattheüs vervolgt dan met oos kai hemeis,
zoals ook wij, en dan niet vergeven (aftomen praesens) maar dfekamen - vergeven hebben (aoristus) en dan niet panti ofei/onti (zoals
Lucas 11:4) maar tois ofei/etais hemoon, onze schuldenaren. De
vijfde bede luidt dus bij Mattheüs: Vergeef ons onze schulden zoals
ook wij vergeven hébben onze schuldenaren.
En nu laat Mattheüs in deze bede louter woorden klinken die afkomstig zijn uit de gelijkenis waarmee hij de gemeenterede in 18:23-35
besluit. Als we kijken naar het blad met die gelijkenis ziet u drie
scènes. I Het Stichwort van die gelijkenis is zoals u weet het woord
"schuld". Het komt voor in drie vormen: ofeiletes (schuldenaar, in
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vers 24), ofeilo (het werkwoord schuldig zijn) en ofei/es (het naam. woord schuld).
En nu laat Mattheüs dat woord ofeiletes uit 18:24 ook in het Onze
Vader klinken, en verder komt het in het evangelie naar Mattheüs
niet voor, behalve op die twee plaatsen.
De eerste scène handelt over een schuldenaar van tienduizend
talenten. Daarin klinken de woorden "als hij niets had om te betalen,
beval zijn heer hem, zijn vrouwen kinderen te verkopen met al wat
hij bezat, opdat er betaald kon worden". Betaald! Ja natuurlijk!
Maar het woord schuld krijg je niet te horen. "En de dienstknecht
viel neder en aanbad hem, zeggende: Meester, veroorloof mij, want
ik kan je alles betalen". Wat natuurlijk niet kan, maar dat krijg je
toch te horen, álles, álles. En dan krijg je splagnistheis, innerlijke
rachamim, innerlijk met erbarmen bewogen: daar komt het uit voort.
Dat is het opus intemum: wat die heer nu doet, dat komt voort uit
dit innerlijk bewogen zijn, van binnen uit, vanuit het innerlijkste van
zijn wezen. Hij moet, hij kan niet anders, van binnen uit, innerlijk
met erbarmen bewogen, splagnistheis. En de heer van de dienstknecht liet hem vrij, die liet hem los, en het geleende vergaf hij
hem.
Vergeven is hier een belangrijk woordje. In vers 21 komt Petrus
naar Jezus toe met de vraag "Hoeveel maal zal mijn broeder tegen
mij zondigen en ik hem vergeven?". En dan in vers 35 aan het slot
van de pericoop klinkt: "Zo zal ook mijn hemelse Vader u doen,
indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft" . Onze
vertalingen hebben dat afienai dan ook met "vergeven" vertaald en
daar gaat het ook in de gelijkenis om. Dan moet je in de gelijkenis
natuurlijk ook vertalen met "vergeven": en het geleende vergaf hij
hem. Dan begrijp je ook onmiddellijk hoe opvallend het is dat het
woord schuld daar niet klinkt. Het woord schuld krijg je uit de
mond van die heer niet te horen. En waarom niet, zullen we wel
zien.
Nu komt de tweede scene. Die knecht, doulos ekeinos, als hij
uitging, trof één - hier gaat het om één van zijn medeknechten, hena
van zijn sundouloi, terwijl het in vers 24 ook om heis, ééntje gaat en nu klinkt niet ofeiletes, schuldenaar, maar het verbum, het verbum in het activum "die hem wat schuldig was". Honderd penningen, nou ja goed. "Schuldig was", inderdaad, maar och .... Maar dan!
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"Grijpende pakt hij hem bij zijn keel"!! Nu, daar hebben we het net
over gehad, die adem des levens, die komt door zijn neusgat ingeblazen - pffff -. En nu is dat een imperfectum de conatu - knap-hè,
vind -je niet: imperfectum de conatu, dat wil zeggen, dat zou je
moeten vertalen met "hem grijpende, trachtte" hij hem te wurgen.
Begrijp je wel, daar was hij eigenlijk op uit, om die keel dicht te
knijpen, zodat hij geen adem meer had. Hij gunt hem de adem des
levens niet in zijn neusgaten. De één gunt de ander niet dat hij overleeft. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik vind dat wat, mensen mensen. Dat
land straks, dat ontluikende groen. Fantastisch om te mogen leven!
Maar je gunt het een ander niet dat hij ook leeft. Je vliegt hem naar
de keel! Dat is wat zich hier afspeelt: "betaal wat je schuldig bent!"
Dus u ziet, het verbum in het activum, apodos ei ti ofe i/e is. Dat ei ti
betekent "wat je schuldig bent".
En nu smeekt ook die sundoulos hem zeggende: Heb geduld met mij
en ik zal je alles betalen. Natuurlijk, ik zal jou alles betalen hoor, ik
zal je betalen wanneer ik kan. Maar hij wilde niet, doch ging heen
en wierp hem in de gevangenis totdat hij het verschuldigde, to
ofeilomenon - nu het verbum in het passivum - terug zou betalen.
Dus u ziet, het Stichwort hebben we in de eerste scène slechts één
keer gehoord, namelijk in de inleiding in vers 24 en verder niet.
Maar hier in de tweede scène komt het drie keer voor: in de inleiding (vers 28) en schuldig, schuldig! Hij zet hem gevangen in de
schuld.
In de derde scène hoor je: Als nu zijn medeslaven zagen wat er geschied was elupethesan sfodra, werden zij zeer bedroefd. Daar heb
je weer zo'n correspondentie. In 17:23, als Jezus voor de tweede
keer aankondigt dat hij wordt overgeleverd om gedood te worden,
volgt bij Mattheüs als reactie van de discipelen: elupethesan sfodra.
En dit e/upethesan sfodra, dat in 17:23 vlak aan de gemeenterede
voorafgaat, dat laat hij nu ook in deze gelijkenis aan het slot van de
gemeenterede klinken. Wat bedoelt Mattheüs met die correspondentie? Wel, in die gelijkenis gebeurt iets wat ook in het verhaal als
geheel gebeurt. In het verhaal als geheel gaat het erom dat hij moet
uitwijken, weg uit Jeruzalem om overgeleverd te worden en te
worden gekruisigd. In het verhaal als geheel gaat het om één tegenover Herodes die op tijd ter plaatse is om hem te doden. Het gaat
om één die zonder pardon wordt gegrepen, overgeleverd en gekrui-
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sigd. De richter in het gericht, in de toom.
Datzelfde gebeurt nu ook in de gelijkenis. Daar wordt er één te
gronde gericht. Als Jezus dat van zijn overlevering en dood zegt,
dan is de reactie van de discipelen: en zij werden zeer bedroefd.
Ditzelfde gebeurt nu ook in deze gelijkenis: als de sundouloi,
medeknechten zagen wat er geschied was, werden zij zeer bedroefd
- elupethesan sfodra - en komen bij hun kurios om hem te verklaren
al wat er geschied was. Dat wil zeggen: nu begrijp je pas hoe erg
het is wat hier in de gelijkenis gebeurt. Want die doulos in de
gelijkenis wil zijn sundoulos zetten waar wij elkaar niet meer zetten
kimnen. Omdat daar eens en voorgoed deze kurios zichzelf heeft
gezet, namelijk in het gericht, opdat wij in het gericht van God
zouden worden vrijgesproken. Omdat hij zichzelf daar heeft gezet,
kûnnen wij elkaar daar niet meer zetten: dat kan niet meer. Dat is
een onmogelijkheid geworden. Deze valse knecht met zijn valse
gericht - schuld, schuldig, dat gevangen zetten in de schuld, ik zet
het je betaald - dat kán niet meer. Wij kunnen niet meer zulk een
gericht oefenen over elkaar, elkaar verdoemen, vanwege die Ene die
in ons aller plaats verdoemd werd, en de verdoemde is geweest, en
onze ganse verdoemenis op zich heeft genomen. Daarom zijn wij
niet meer de verdoemden, en kunnen we elkaar ook niet meer
verdoemen. Daarom kán niet meer wat hier in de gelijkenis gebeurt.
Het is een onmogelijkheid. Die samenhang duidt Mattheüs aan door
de correspondentie met de woorden elupethesan sfodra.
In de derde scène volgt daarop: Toen, tote, ja dan is er het tote van
de orge (toom). Toén heeft zijn heer hem tot zich geroepen. En dan
klinken ineens de woorden "al die schuld" (18:32). Wat hoorden we
hem in de eerste scene roepen? Alles, alles zal ik je betalen. En in
de tweede scene? Schuld, schuldig! Goed, laat ik als heer nu maar
samenvatten wat jij tot nu toe hebt gezegd: al die schuld. En die heb
ik gedurende de eerste scene jou vergeven, niet "kwijtgescholden"
zoals het NBG heeft, maar "vergeven". Het gaat om aftenai, om het
vergeven van "al die schuld". Er staat pasan ten ofei/en afeka soi.
Hoort u het?
D~e vorm afeka, "heb ik jou vergeven", afeka soi, precies die vorm
laat Mattheüs nu ook in het Onze Vader klinken: in de woorden oos
kai hemeis afekamen tois ofei/etais hemoon. Dus u begrijpt, diezelfde aoristus moet je dan niet vertalen met vergeven in het prae-
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sens. Ja, de Textus Receptus van Robertus Stefanus en de Statenvertaling hebben aftomen, praesens, het praesens van Lucas. In al onze
vertalingen staat het praesens van Lucas. Maar u begrijpt, Mattheüs
wil vanuit de gelijkenis niet dat praesens hebben, maar die aoristus
"vergeven hebben". En waarom is dat nou van zo groot gewicht?
Laten we even doorlezen naar vers 34. Behoorde jij dan niet je in
die tweede scène te erbarmen over je mededienstknecht, oos kago,
zoals-ook-ik mij in de eerste scène ontfermd heb over jou?! Hoort u
het? oos kago en nu in het Onze Vader: oos kai hemeis, zoals-ookwij. Aha, dus het zijn allemaal woorden uit die gelijkenis die Mattheüs gebruikt om die vijfde bede te formuleren.
We moeten ons natuurlijk afvragen wat hij daar mee bedoelt, als hij
die vijfde bede formuleert met woorden van deze gelijkenis. Hei is
in de gelijkenis om zo te zeggen een kringloop: behoor jij niet te
doen zoals ook ik in die eerste scene gedaan heb? Maar in het Onze
Vader is de relatie omgekeerd. Nu heeft die mens de vrijmoedigheid
om tegen God zijn Vader te zeggen: wilt Gij dan nu ook maar doen
zoals wij gedaan hebben. Wij hebben gedaan zoals Gij gedaan hebt,
en dat geeft ons de vrijmoedigheid om nu tot U te zeggen: wilt Gij
nu aan ons doen, gelijk wij aan hen gedaan hebben. Ontzaglijk
aardig dat God niet zegt: wil jij je mond eens houden, brutale aap,
om zulke dingen tegen mij te zeggen! Jullie moeten mij navolgen en
ik niet jullie. Nee, zo gaat het in de bijbel niet toe. Zo beledigd zich
voelen: wil jij eens met twee woorden spreken en heel summis doen,
want ik ben God, dat moet je niet vergeten. Nee, dat is heidendom.
Goden die zo vreselijk god zijn, en zo opgeblazen: Ik ben god! Dat
zie je toch aan mij af, ah, geweldig. Ach, toe nou toch. Nee! Elkaar
willen ontmoeten, met elkaar willen omgaan, elkaar willen bijstaan,
voor elkaar in de bres springen, dát is goddelijk. Dat is het
goddelijke van God. Niet hoogmoedig zijn maar zich willen
vernederen, zich willen neigen tot in de diepte van zijn mens, tot in
het allerdiepste versmaad, vernederd, met lichaam en ziel. Dat is
goddelijk. Zo te neigen, die beweging, van boven naar beneden, van
de hemel naar de aarde, van God naar zijn mens toe, en daar met
die mens zijn en solidair zijn met hem. Ja ik houd van die mens ja
dat is goddelijk.
' ,
E? dan mag die mens ook zo nu God tegemoet treden en dan mag
dIe mens ook tegen God zeggen: Wilt Gij nu ons doen - en mij
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ook - gelijk wij gedaan hebben. Wij behoorden te doen zoals Gij
gedaan hebt, en we hèbben gedaan zoals Gij gedaan hebt. Maar als
wij nu gedaan hebben zoals Gij gedaan hebt, dan naderen wij tot U
om tot U te zeggen: Wilt Gij nu ook ons weer doen zoals wij
gedaan hebben? Dan gaan we inderdaad niet vanuit het erbarmen de
toom tegemoet, maar dan gaan we vanuit het erbarmen opnieuw het
erbarmen tegemoet. En dat is wat God met ons wil.
Die gelijkenis is niet om ons de schrik op het lijf te jagen, zo van je
moet er maar mee rekenen dat je weliswaar van het erbarmen
vandaan komt maar ik krijg je! Je moet goed begrijpen dat je de
toom Gods tegemoet gaat!
Ja, dat heeft hij weer goed gezegd vanmorgen. Dat verheugt mij, we
hebben nou toch een dominee! Ja het is een enorm redenaar. Hij
heeft helemaal geen papier nodig! Dat vind ik geweldig. Zomaar. En
hij kan 't scherp zeggen, hè, het je aanzeggen!! (gelach van
. toehoorders).
0, 0, toestanden. Maar dan hebben we Mattheüs misverstaan. Mattheüs wilde niet zeggen, met die gelijkenis, met die slotpericoop van
de eschatologische rede: jullie komen weliswaar van het erbarmen
vandaan om dan nu de toom tegemoet te gaan! Nee, dit wordt juist
gezegd om te zeggen: dat is de bedoeling niet! En daarom: doe dit
niet! Want dat is niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat je
van het erbarmen vandaan komt en opnieuw het erbarmen tegemoet
zult gaan. En dat zie je terug in de vijfde bede, daar zie je deze
mens de vrijmoedigheid hebben om tegen God nu notabene te
zeggen: Vergeef Gij onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben
onze schuldenaren.
Nu gaan we naar die zesde bede van het Onze Vader. En wat valt
ons daar op? Kijk, bij de vijfde bede klinkt bijna alles anders bij
Mattheüs. Doordat hij tas amartias hemaan (onze zonden) wijzigt in
ta afeilemata hem aan (onze schulden), doordat hij kai gar (want
ook) verandert in oas kai (zoals ook), en autai (wijzelf) in hemeis
(wij), en aftomen (vergeven) in afekamen (vergeven hebben), en
panti afeilanti (ieder die iets schuldig is) in tais ofeiletais hemaan
(onze schuldenaren). Dus je ziet dat het bijna over ·de gehele linie,
op drie of vier woorden na, anders wordt geformuleerd dan bij
Lucas. Dat is nu in de zesde bede niet het geval. Die bestaat uit
twee gedeelten en het eerste gedeelte is precies zoals bij Lucas. Het
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verschil met Lucas is in dit geval dat Mattheüs er een· heel membrum aan toevoegt. Mattheüs maakt er een antithetisch parallellisme
van:
Leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van den boze.
"Maar verlos ons van den boze" voegt hij hier in. Waarom doet hij
dat en wat bedoelt hij daarmee? Dat is nu de vraag die we tot
besluit moeten beantwoorden en daarin culmineert dan heel het
Onze Vader en onze exegese van het Onze Vader, dat zult u wel
merken.
Nu, dat rusai, verlos ons (Mat 6:13). Van den boze, ho poneiros, of
is het ta poneiron, het boze? In de Griekse kerk heeft men altijd
gezegd het is ho poneiras, de boze, terecht. En in de Latijnse kerk:
libera nos a malo. Daar werd dat malo meestal opgevat als malum,
het kwade, het boze. Hoewel Luther en ook wel de gereformeerde
traditie, denkt u maar aan onze Heidelberger catechismus daar toch
weer een eigen invulling aan geven. 2
Wat bid je dan? Aangezien ik van mezelf zo zwak ben, ja, ja,
werkelijk, zo debiles, wij van onszelf zo wankelend zijn dat we niet,
ne momentu quidem subsistere possimus, dat we zelfs niet een
ogenblikje ons staande weten te houden. Ja, zo is het met ons. En
dat bovendien onze doodsvijand, de infensissime hostes, niet anders
doet dan voortdurend en van alle kanten ons aan te vechten en te
bestoken en te belegeren, te "oppugnare" . Doodsvijand, infensissime
hostes!. Wie dan? De duivel, de wereld, en ons eigen vlees. Met die
drie wordt het boze in alle gestalten samengevat. Zo legt de Heidelberger dat uit en dat is volgens de Latijnse traditie. En dat is op
zichzelf niet onjuist. Toch ook weer wel, als het erom gaat exact het
Onze Vader uit te leggen. Want wel degelijk is hier het masculinum
bedoeld: de boze, namelijk de verzoeker, dat zult u horen.
Maar om nu nog even in te gaan op de Heidelberger Catechismus
want die hebben we straks ook nog nodig.... Aangezien we van

2

Breukelman heeft hier naast zich liggen zondag 52 uit de Heidelbergse catechismus in het Latijn (vraag 127). De betreffende vraag handelt over de zesde bede
van het Onze Vader. Zie voor de Latijnse tekst bijvoorbeeld J.N. Bakhuizen van
den Brink, De Nederlandse Belijdenisgeschriften, Amsterdam: Bolland, 1976 (2e
dr.) .
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onszelf zo zwa~ zijn dat we geen ogenblikje ons weten staande te
houden, en onze doodsvijanden niet ophouden gedurig ons aan te
vechten: tu nos sustenses! "Houd Gij ons dan toch overeind door de
kracht uws heiligen geestes" opdat we altijd resistere, weerstand
bieden. Wij zijn het verzet. We leven in het verzet. De ecclesia is
één permanente ondergrondse.
Wat nu in Vietnam gebeurt, en die rot-Amerikanen liegen het en
onze hele westerse pers liegt het, het is niet waar van dat communistisch geweld. Die mensen ademen op. Maar goed, nou kunnen ze
bovenkomen, nou kunnen ze ademen, nou ja: ik wil het communisme niet idealiseren hoor, ik weet wel beter. Nee, daar gaat het niet
om. Maar wij weten ook van in het verzet zijn, ondergrondse. De
ecclesia temidden van de goyim is eigenlijk zo'n verzetsbeweging,
permanent, ondergronds. Leven in het verzet, altijd en sterk en
krachtig. Weerstand bieden, altijd, totdat we eindelijk, eindelijk, en
daar hunkeren we naar, ten enen male victoriam obtineamus, de
overwinning zullen hebben, en de vrijheid zullen kunnen vieren,
uitbundig, en alles zal jubelen. Dat is kostelijk, ik vind het heerlijk
hoor, die Heidelberger Catechismus. Als ik het ook niet meer weet,
ga ik altijd maar weer een paar zondagen van de Heidelberger Catechismus voor mezelf prevelen. Ik weet wel, het is niet allemaal
helemaal in orde, maar die catechese, dat is mieters. Dan heb je toch
houvast in de aanvechting.
Maar goed, het is toch te veel malum, hét boze. Ik wil u laten horen
dat het toch niet gaat om to poneiron maar om ho poneiros, dé
boze. Daarvoor gaan we naar Mattheüs 27:38-44. Dan is het nodig
eerst even in te gaan op de verzoekingsgeschiedenis in Mattheüs
4: 1-11. U weet, die bestaat uit drie momenten. Hij werd opgevoerd
naar de woestijn om verzocht te worden door de diabolos. Verzocht,
peirazein. En dan komt de verzoeking. Dan suggereert de verzoeker:
als jij nu de Zoon van God bent, en de Almachtige je vader, want
dat is dan toch zo, de Almachtige is je vader, dan hoef jij toch hier
geen honger te lijden? Wat is dat nu voor gekkigheid? Zeg tegen de
stenen dat ze broden worden. Dat moet toch kunnen? Als de Almachtige je vader is, dan hoef jij geen honger te lijden en dan hoeft
er überhaupt niemand honger te lijden. Dan zullen we allemaal alles
hebben zonder dat het iemand iets kost, precies. Dat is nu net de
grote suggestie, de grote duivelse suggestie, en dat zal nu via
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natuurwetenschap en techniek nog aardig lukken ook: dat we alles
zullen hebben. Maar, begrijp je, we gaan eraan kapot. Want zo
goedkoop leven, dat we allemaal alles hebben zonder dat het iemand
iets kost, dat betekent: ik heb ook jou niet meer nodig. Ik heb
niemand meer nodig, en ik heb alles. Dat is de grote duivelse
suggestie.
God wil ons niet zo goedkoop laten leven. Hij wil het zichzelf alles
laten kosten. Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft
hem voor ons allen overgegeven. Die zal u met hem ook alle dingen
schenken, en zonder hem niets. Met hem alles en zonder hem niets,
dat is het natuurlijk. Deze duivelse suggestie is: jongens, dat we
allemaal alles zouden hebben zonder dat het iemand iets kost. Zeg
tegen deze stenen dat ze broden worden, een reuze stunt! En dan zal
men zeggen: ja, nu geloven we in God. Nu kun je toch zien dat er
een God is. Zulke kunststukjes, de Almachtige, weet je wel. Maar
gij zult de Here uw God niet verzoeken (4:7). Zulke experimenten
zul je niet met God moeten uithalen. Zo ga je met God niet om.
Toen nam de duivel hem mee - en dan krijg je de tweede verzoeking bij Mattheüs - en dat is Jeruzalem. De volgorde bij Mattheüs is
anders dan bij Lucas. Bij Mattheüs is het eerst honger in de woestijn, en dan als tweede: Jeruzalem, op de tinne des tempels.) En
over de bijbel citeren gesproken. Dan staat er: werp je neer, man.
Want er staat toch immers geschreven: Hij zal zijn engelen gebieden
en ze zullen je op de handen dragen opdat je je voet aan geen steen
zult stoten (Ps 91:11-12). Kortom, ga jij naar Jeruzalem om te
worden ~vergeleverd en gekruisigd? Ben jij nou helemaal mal? Dat
is de bedoeling niet! Dat is Gods wil niet. Indien gij Gods zoon zijt,
doe dan dat andere, die enorme stunt, en dan zullen ze geloven. Ja
natuurlijk: dan zie je het. Dan zal het gedemonstreerd worden, dat
ons niets, geen kwaad, zal wedervaren. Heel psalm 91 zal dan - we
hebben er altijd al een beetje moeite mee gehad - maar die psalm
zal dan lang gezongen kunnen worden, dankzij de duivel.
De duivel zegt: dan pas zullen jullie pas écht die psalm goed kunnen
zingen. Want eigenlijk kunnen jullie tot nu toe die psalm maar

3

Breukelman citeert MattheUs 4:5 hier volgens de Statenvertaling, waar sprake is
van de "tinne des tempels".
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moeilijk zingen, want het klopt namelijk niet. 4 Je ziet dat natuurlijk
_ wel als de dominee het opgeeft, en dan zing je het ook en uit volle
borst - als dat zo lekker zingt zo'n psalm die je goed kent - , maar
het is een beetje raar want in een situatie van rouw weet je wel
beter. En maar psalm 91 zingen, maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. En de duivel weet dat ook bliksems goed en die zegt: dat
moet toch eindelijk eens stoppen met psalm 91! Dus indien jij Gods
Zoon zijt en de Almachtige je vader....
En dan de derde verzoeking. Dat is niet in de tempel in een stip des
tijds, maar ruim in de lucht op een zeer hoge berg. En nu horen we
niet "Indien gij gods zoon zijt" want dat is nu wel uitgemaakt. Maar
een laatste krampachtige poging: dit alles zal ik geven, indien je
voor mij neerbuigt: dan zullen alle koninkrijken der aarde voor jou
zijn. Dat zien we nu al gebeuren, dat wordt één rijk, een mondiaal
rijk. En het rijk der hemelen, het koninkrijk Gods dat is eigenlijk
niet anders dan al die koninkrijken in één pot. Dán zullen we
parades meemaken, begrijp je! Whoem, Whoem, dan zal je het
hebben, jongens. Nou dan is het compleet een hel: het is toch al
vaak een hel geweest, maar als dat allemaal tot mondiale eenheid
wordt gebracht! Maar u begrijpt, het rijk der hemelen wat er komen
wil en komen zal, dat is niet de samenvatting van alles wat er is
geweest maar het is er de radicale ophéffing van. En alle basileiai
(koninkrijken) komen in de crisis, in de radicale crisis. En dat staat
in die derde verzoeking. Maar ga weg, satan! Want de HERE uw
God alleen zult gij aanbidden en hem dienen (4: 10). Nu goed, let
wel: indien gij Gods zoon zijt (4:3) ...indien gij Gods zoon zijt (4:6).
En waar eindigt de verzoekingsgeschiedenis bij Mattheüs mee? Met
lole afiesin auton (4: 11). Dat zijn precies dezelfde woorden als in de
pericoop over Johannes de Doper (3 : 15). En ook hier, in Mattheüs
4: 11 staat "toen liet hij hem zijn gang gaan". Ga dan je gang maar,
ga dan deze weg maar tot je wordt overgeleverd om gekruisigd te
worden. De duivel met de beste bedoelingen heeft dus gezegd: voor
mij hoeft het niet hoor! En het hoeft überhaupt niet, en ik suggereer
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Psalm 91:9- 11: Want Gij, 0 Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij
tot uw schutse gesteld: geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent
naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op
al uw wegen.
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je: je vergist je, dit is de wil van God niet.
- Maar het is de wil van God wel.
- Haal toch zulke dwaasheden niet in je hoofd, man. Dat dát de daad
aller daden Gods zou zijn, dat is toch waanzin!
Je ziet: hier wordt het uitgevochten, hier wordt uitgevochten quis sit
en quid sit. En quod silo Dus je moet het over quis sit en quid si! en
quod sit natuurlijk niet hebben buiten dit concrete gebeuren om.
Maar hier valt de beslissing over met wie wij te maken hebben, over
wie hij is (quis sit) en wat hij is en wat hem bezielt (quid sit). En
natuurlijk ook over quod si!, waarom hij moet zijn die hij is. Dat
wordt uitgevochten op het kruis, wie God is, waarachtig god, vere
deus. En dan zullen we ook weten wie de mens is, waarachtig mens,
vere homo. Dat is hier aan de orde en dat wordt hier uitgevochten
en dat wordt hier geopenbaard.
U weet, telkens is er weer één die zegt dat het geen zin heeft. We
hebben Petrus, en de duivel, telkens weer die momenten van weerstand aangaande de gang naar het kruis. s
In de oude bundel stond: Gij 0 Jezus hebt gedragen lasteringen, spot
en hoon. Deze pericoop is de pericoop over de lasteringen, spot en
hoon, blasfemein, empaizein en oneidizein. En nou komt Schulte
Nordholt en wat heeft die ervan gemaakt? Het is gezang 182 in de
nieuwe bundel. Die heeft er helemaal geen erg in gehad, hoe bestaat
het! Ik zal even laten horen wat er in de nieuwe bundel van die
strofe geworden is. Want natuurlijk, als ik over deze pericoop preekte dan liet je dat zingen. Maar nu had ik het erg moeilijk met Goede
Vrijdag want Schulte Nordholt heeft van die strofe gemaakt: Gij die
alles hebt gedragen, al de haat en al de hoon. Ja, de jongens kunnen
wel dichten! Het is wel mooi dat dichterlijke maar de pericoop waar
de dichter Homburg aan dacht: Gij 0 Jezus hebt gedragen lastering,
spot en hoon: die drie begrippen uit deze pericoop, daar heeft
Schulte Nordholt geen erg in gehad.6
Maar u begrijpt, Homburg denkt aan deze pericoop bij het dichten
van dit lied. En Schulte Nordholt had bij de Nederlandse bewerking
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Hier zit een omslag in het betoog. Vanaf hier behandelt Frans Breukelman
Mattheüs 27 :38-44.

6

E.e. Homburg is de oorspronkelijk Duitstalige dichter van het lied.
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natuurlijk, evenals de dichter zelf, aan deze pericoop moeten denken. Hoe bestaat het dat hij dat vergeten is!
Het gaat om laster spot en hoon bij de gang naar het kruis. En hoe
luidt nu de laster? De laster spreekt hem aan direct in de tweede
persoon enkelvoud. Ha, ha, jij die de tempel afbreekt en in drie
dagen opbouwt, red jij jezelf, indien je Gods zQon bent! En kom af
van het kruis! Zo luidt de laster in de tweede persoon enkelvoud,
direct hemzelf uitdagend en aansprekend.
Kijken we even naar de tekst van Mattheüs 27:40 vergeleken met
die van Marcus. Wat heeft Marcus? soozon seauton katabas apo tou
staurou. Red uzelf, afkomend van het kruis. Dat participium katabas - duidt dus aan hoe hij zichzelf redt, nl. door van het kruis
afte komen.
En wat doet nu Mattheüs? Die wil hier de woorden ei uios ei tou
theo (als gij Gods zoon zijt) van de verzoekingsgeschiedenis laten
klinken. En dan begrijpt u wel: in de laster krijg je te maken met de
uiterste toespitsing van de verzoeking. Om die weg dan toch niet te
gaan. Dat dit niet de wil des Vaders is, en dat niet zo alle gerechtigheid zou moeten worden vervuld. Dat het niet zo moet worden
vervuld, de grote verzoeking. Niet zo of toch wel zo? Dat wordt
hier uitgevochten. Dit element van de verzoeking, dat ei uios ei tou
theo wou Mattheüs er hier in hebben. Hij had deze woorden op drie
manieren kunnen inpassen in de woorden van Marcus. Maar wat
doet hij? Hij zet het niet aan het begin of aan het slot maar er
midden tussenin. Dus dan krijg je soozon seauton ei uios ei tou theo
en ja dan moet natuurlijk het participium vanwege syntactische
redenen gewijzigd worden - maar dat is alleen maar winst - in een
tweede imperatief. Dus katabas apo tou staurou wordt gewijzigd in
kai katabethi apo tou staurou. En dan krijg je: Red uzelf (imp),
indien gij gods zoon zijt, en kom af van het kruis (imp). En dat is
laster, en laster is het uiterste van de verzoeking.
En nu komt na de laster de spot, het empaizein. U weet wat er met
dat empaizein aan de hand is. De wijzen zijn gekomen om te aanbidden, en ook Herodes wil hem aanbidden (Mat 2:2 vv). Maar als
Herodes zag dat hij bespot werd... (2: 16). Ja, ja. Hem, de ware
ko'ning aanbidden, dat is deze valse koning bespotten. En met de
valse koning heulen, dat betekent de ware koning bespotten. De
ware koning aanbidden, wat die magoi gekomen waren te doen, dat
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betekende de valse koning bespotten en zo heeft Herodes dat ook
ingezien. Dat kan niet anders.
Die magoi hebben natuurlijk niet gedacht: Jongens, nou gaan we
naar Jeruzalem en dan zullen we hem aanbidden maar dan zullen we
meteen eventjes Herodes bespotten, stenen gooien door de paleisruiten, en bij het koninklijk paleis er een plasje tegenaan doen en zo,
allerlei troep ervan maken. Welnee, die magoi hebben maar één ding
gewild: de ware koning aanbidden, maar dat hield onvermijdelijk
tevens in, zonder dat ze dat zelf wilden, de valse koning bespotten.
En dan moet je dat ook met "bespotten" vertalen natuurlijk, wat de
vertalingen helaas niet doen. Maar met deze man Herodes, met dit
geweld heulen, samenspannen, dat betekent de ware koning bespotten.
En spot spreekt nu in de derde persoon enkelvoud, dus niet "jij"
maar "hij". En wat doet de spot? De spot levert commentaar op de
laster. En de drie momenten van de laster worden nu becommentarieerd: a) soozon seauton (red uzelf), b) ei uios ei tou theou (als
gij Gods zoon zijt), c) kai katabethi apo tou staurou (en kom af van
het kruis).
Allereerst soozon seauton. Het commentaar van de spot luidt, in de
derde persoon enkelvoud: ja, dat is waar. Dat is waar: anderen heeft
hij gered maar zichzelf redden kan hij niet! Nee, dat kan hij inderdaad niet: hoe zou hij anderen kunnen redden als hij zichzelf redt. Je
zult zijn naam roepen: Jezus, want hij zal zijn volk redden van hun
zonde. En hier doet hij het, zijn volk redden. Dan kán hij zichzelf
niet redden want hij is bezig anderen te redden.
Dat is het eerste dat soozon seauton. En wat doet Mattheüs d~ama?
Dan gaat hij eerst commentaar leveren op die tweede imperatief, het
kai katabethi apo tou staurou. Hij is de koning Israëls, nou laat hij
dan afkomen van het kruis. Dan zullen we in hem geloven. Deze
stunt, deze demonstratie van de macht Gods, dat het waar is wat
psalm 91 zegt: laat dat nou gedemonstreerd worden en we zullen in
hem geloven. Anders geloven we niet maar we geloven wel, als hij
afkomt van het kruis. Maar de spot die de laster becommentarieert
zegt toch eigenlijk precies hoe het is en wie hij is. Juist ómdat hij
de koning Israels is, inderdaad is, komt hij niet van het kruis af
maar blijkt hij aan het kruis hangen. U begrijpt, wie zijn volk zal
redden van hun zonden: Jezus die zijn volk redt tot in de allerdiep-
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ste versmaadheid en hel. Jezus, God-met-ons, reddend present in
onze reddeloze verlorenheid. Als hij van het kruis afkomt zijn we
verloren, als hij blijft hangen aan het kruis zijn wij gered.
Hier krijg je dus dat de spot die de laster becommentariëert, zegt:
hij is de koning Israels, laat hij afkomen van het kruis. Nee. Omdat
hij de koning is, komt hij niet af en is hij juist zo de geloofwaardige, zo en niet anders.
En wat Mattheüs er bij de laster binnenin heeft gezet, ei uios ei tou
theou, dat laat hij nu de spot aan het slot becommentarieren. U ziet,
dat is een invoeging van Mattheüs en een invoeging die correspondeert met de zesde bede van het Onze Vader. Het zijn de woorden rusasthoo nun ei the/ei auton: dat hij - God - hem nu verlosse,
indien hij hem welgezind is (27:43). Dat is het woord ruesthai en
dat is een ander woord dan soizein. Dat komt zometeen voor in
27:49 wanneer er staat: hij roept Elia, eens zien of die komt om
hem te redden. Maar er komt geen Elia, hij kan zichzelf niet redden,
en er komt ook niemand om hem te redden want hij is bezig ons te
redden.
En zo in dit redden is hij God-met-ons tot in dood en graf en tot in
alle .diepte en versmading en angst en hel. De richter die zichzelf
voor ons in het gericht stelt, het grondeloze erbarmen dat ons aan
alle kanten omringt. Hier in 27:43 klinkt een ander woord, namelijk
ruesthai. De concordantie geeft aan dat dat werkwoord bij Matthëus
slechts voorkomt op twee plaatsen, namelijk hier (27:43) en in de
zesde bede van het Onze Vader. De spot wijst er tenslotte op - als
argument voor God om hem te verlossen - dat hij heeft gezegd: Ik
ben Gods zoon (27:43)!
En wat heeft dat nu te betekenen? Hier wordt dat wat Mattheüs er
bij de laster middenin gezet heeft, de kern, tenslotte becommentarieerd. Hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon, nou hij heeft toch
toegang tot God als de zoon, laat hem die hem nou verlossen!
En God hééft hem verlost. Van den boze, van de boze die het zo wil
regelen dat het niet zo hoeft. Hij is blijven hangen, hij heeft volhard, hij is niet afgekomen. En wij gaan niet verloren, wij zijn
gered. Hij heeft volgehouden tot het uiterste, in de uiterste verzoeking standgehouden. En God heeft hem verlost en hij is niet afgekomen, en hij heeft niet zichzelf gered. Want wij moesten worden
gered, en wij moesten niet verloren gaan. En nu begrijp je, dit is het
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allerinnerlijkste van wie hij is als soter (redder). Ze willen allemaal
suggereren dat dit de weg niet is, en ze willen allemaal suggere~en
dat dit de wil des Vaders niet is, tot het uiterste toe. De verzoekmg
spitst zich hier toe tot het alleruiterste, namelijk als de verzoeker nu
nog één keer schreewt uit al die lastermonden: red je zelf! Ei uios ~~
tou theou! Krijg je dat ei weer! Opdat hij hem nu verlosse, als hlJ
hem welgezind is.
En nu krijg je in het Onze Vader hier aandeel aan, aan dit gevecht.
In het Onze Vader worden we daarin betrokken en geeft Jezus het
ons om te mogen bidden: leid ons niet in die verzoeking waar we
zouden bezwijken en tegen de vlakte gaan, en door de knieën. Leid
ons niet in die verzoeking!
Er wordt in die bede natuurlijk niet gebeden: laat mij niets overkomen, laat het mij altijd goed mogen gaan, prettig, lekker. Geen
tranen, geen teleurstellingen, geen angst en geen pijn: laat mij dit
alles bespaard blijven en rijke zegen toevallen. Nee natuurlijk niet:
dat is niet de bedoeling van het gebed. Maar wat bidden we dan als
we bidden: leid ons niet in verzoeking? Leid ons niet in de verzoeking, dat is: dat we niet meer zouden standhouden in het gelpof, in
een waarachtige geloof en in de vaste hoop en in de vurige liefde en
dat we ook deserteren. Leid ons niet in deze verzoeking, dat wij
heimelijk meedoen met de laster, spot en hoon, en eigenlijk iets in
ons hart gaat meeschreeuwen: man, red toch jezelf! Indien jij Gods
zoon bent, kom af van het kruis. Dat wij aanstoot nemen en ons
stoten aan het woord des kruises, dat niet het woord des koninkrijks
als woord des kruises ons tot aanstoot en tot dwaasheid wordt. Leid
ons niet in deze verzoeking dat wij ons van hem zouden afwenden
en niet langer bij hem zouden willen blijven en het van hem niet
meer langer willen verwachten, en überhaupt hem niet meer zullen
verwachten. Dat het voor ons een belachelijke zaak wordt, dit van
Jezus en zijn kruis. Leid ons niet in deze verzoeking die de zijne is
en daarom ook de onze. Maar verlos ons van den boze, opdat wij in
een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde altijd sterke
weerstand bieden en standhouden en uiteindelijk de overwinning
mogen behalen. Gelijk hij in het uiterste van de verzoeking altijd zo
heeft standgehouden en niet is afgekomen opdat wij gered zouden
zijn, eeuwiglijk, ook wij nu niet in die verzoeking zouden worden
geleid waardoor we aan de duivelse suggesties toegevend, heimelijk
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mee zouden doen. met de laster, spot en hoon. Maar verlos ons van
den boze, opdat we tot het einde, ook als de liefde van velen zal
bekoelen omdat de anomia, het tegendeel van de gerechtigheid
overvloedig zal worden op de ganse aarde, dat we dan nog, tóch tot
het einde toe mogen standhouden in deze geestelijke strijd, deze
certamen spirituale. 7 Houdt gij ons dan overeind, opdat we door de
kracht van de heilige geest altijd in het verzet blijven zoals hij in het
verzet is geweest en niet zullen toegeven en sterke weerstand
bieden.
Dus u begrijpt dat deze zesde bede van het Onze vader, waar het
hele gebed in culmineert, alleen verstaan wil worden vanuit deze
pericoop, en dat daarom Mattheüs eraan toegevoegd heeft "maar
~erlos ons van den boze" met dat woord ruesthai dat in zijn evangelie alleen voorkomt op die twee plaatsen en verder niet. Dan heb je
stilistisch bovendien nog een proportionering tussen de laatste twee
beden die · beide uit twee delen bestaan. Ik heb dus in allerijl gepoogd te laten zien waarom het Onze Vader bij Mattheüs luidt zoals
het luidt vanuit het geheel van het euaggelion fes basileias.

Bezorgd door Richtsje Abma

Der biblische Wirklichkeitsbegriff
Voordracht bij de presentatie van Debharim
Wouter Klauwen

op vrijdag 5 juni werd in Amsterdam een nieuw deel uit de
nalatenschap van Frans Breukelman gepresenteerd: Debharim, der
Biblische Wirklichkeitsbegriff. Onderstaande artikelen van Wouter
Klouwen en Ben Hemelsoet werden bij die gelegenheid als lezing
uitgesproken.
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Verwijzing naar MattheUs 24: 12 en naar zondag 52 van de Heidelberger
catechismus.

Het is vandaag een heuglijke dag, want er ligt hier een boek, dat
van eminent belang is voor de theologie. Het is een 'sleutelboek' .
En wel in tweevoudig opzicht. Het is allereerst een 'sleutelboek' in
het oeuvre van Frans Breukelman zelf. Een spil. Èn het is een
'sleutelboek' voor de theologie in het algemeen! Dat lijkt veel
gezegd, en dat is het ook, maar zo is het. In een heel kort bestek wil
ik iets zeggen over de betekenis van dit boek, niet alleen binnen het
oeuvre van Breukelman, maar vooral voor de theologie als zodanig.
Om te beginnen: de plaats van dit boek binnen het geheel van het
werk van Frans Breukelman. Slechts kort wil ik hier iets over
zeggen, want ik denk dat anderen daar meer over zouden kunnen
zeggen, en dat moet ter zijner tijd dan ook zeker gebeuren. Maar
toch dit: dit werk kenmerkt zich door een enorme synergie tussen
exegese en dogmatiek: het is bijbelse theologie! Hier komen alle
lijnen samen, die Breukelman in zijn afzonderlijke werken heeft
uitgezet: die van de exegetische studies over Genesis en Mattheüs en
die van de dogmatische studies over ondermeer Calvijn en de 17 e
eeuwse gereformeerde orthodoxie. Dat komt hier samen, en het
vindt zijn verbindend element in de gedachte, dat de bijbelse
verkondiging en de reflectie daarop elkaar wederzijds kleuren. En

