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Niet zonder Chobab

numeri 10:31

Ad van Nieuwpoort

Wie kent Chobab? Je leest zomaar over hem heen. Even verschijnt hij om vervol-
gens nooit meer terug te komen. Op die ene plaats in het boek Richteren na, 

horen wij nooit meer van hem. En toch duikt hij op een markant moment in het 
boek Numeri op. Juist op het moment dat de kinderen van Israël klaar staan om op 
te breken, komt hij tevoorschijn. Hij wordt geïntroduceerd als de zwager van Mozes, 
de zoon van Reüel, de Midjaniet. En om te weten wie deze Reüel is, moeten we naar 
de bron van Exodus 2 waar Mozes wordt genodigd om zijn gast te worden en van 
hem zijn dochter Sippora krijgt die hem Gersjom (ֵּגר = ‘vreemdeling’) baart. Een 
Egyptenaar bij een Midjaniet roept daar al allerlei vragen op. Maar in Numeri moet 
Chobab vooral de rol spelen van de vreemdeling uit de volken. Als al die namen 
van de kinderen van Israël hebben geklonken, klinkt de naam van Chobab. En heel 
nadrukkelijk spreekt Mozes hem aan. Hij moet mee de woestijn in. Zonder hem wil 
Mozes niet gaan. Hoezeer zich ook een wolk verheft boven de Woning van het getui-
genis, Chobab is door Mozes een beslissende rol toebedeeld. Mozes gaat zelfs zo ver 
dat hij hem ‘onze ogen’ noemt.

Die Chobab laat mij maar niet los. Misschien is hij wel degene die de impasse 
waarin kerk en theologie zich bevinden zou kunnen doorbreken. Hoezeer is de kerk 
niet vooral bezig met kerk en de theologie met de theologie? Vandaag zie je op veel 
plaatsen hoe krimpende kerken en kleiner wordende theologische faculteiten in 
toenemende mate eilanden lijken te worden. Niet alleen in vorm en aantal, maar 
ook in inhoud. Het land van de theologie is een klein wereldje geworden dat dreigt 
vast te lopen in het aanleveren van een paar voetnoten bij wat eerdere theologen ooit 
gezegd hebben. En je merkt aan alles: het gaat niet meer. Een noodkreet van begin-
nende predikanten kan je niet zomaar negeren. En als docenten van het Seminarie 
gaan roepen dat de preek tekort schiet, zouden zij misschien vooral bij zichzelf te 
rade moeten gaan. Op het Seminarium Hydepark klinkt al decennia tot op de dag 
van vandaag een dringende roep om inhoud. Er is geen behoefte om eindeloos aan 
zielen te peuteren maar de studenten en beginnende predikanten smachten naar een 
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gesprek over de meest basale theologische vragen. Want men heeft wel veel geleerd 
op de opleiding, maar vaak zit men op zaterdag met de handen in het haar omdat de 
vraag waarover het in de Bijbelse verkondiging zou kunnen gaan, te zeer als bekend 
werd verondersteld. Men is wel op de hoogte van allerlei missionaire modellen, maar 
heeft Chobab nog nooit ontmoet.

En daarom moet Chobab op de proppen komen. Niet als doel van een of ander 
mooi missionair project, maar om ons te bevragen. Je hebt het nou de hele tijd 

wel over ‘God’, maar wie is dat eigenlijk? Hoezo geloof je daar in? Wat is precies het 
verschil tussen jouw religieuze zondagsschoolervaring en die rare jhwh die we in de 
verhalen van Mozes zien optreden? En wat is ‘geloven’ eigenlijk? Is dat een soort hand-
tekening onder een aantal hoogst onwaarschijnlijke waarheden die je op zondag kunt 
bezingen maar waar je op maandag geen soep van koken kunt? Hoe zit dat eigenlijk 
met ‘de waarheid’? Heeft jouw kerk de waarheid in pacht? Hoe moet je dat zien? En 
vertel eens, wat betekent dat eigenlijk: uit de doden opstaan? En we schrikken terug 
en hebben de neiging om maar snel het Christelijk Geloof van Berkhof erbij te pakken. 
Dat hadden we toch ooit geleerd, lang geleden? Of we doen het maar met het dunne 
alfacursusje. Maar ik vrees dat Chobab ook daar niet op zit te wachten. We redden 
het niet met de uit ons hoofd geleerde theologietjes. Dat gaat niet meer. Chobab klopt 
op onze deur en wil weten waarin dat Bijbelse verhaal nu echt het verschil maakt. Hij 
zit niet te wachten op feitjes, hij wacht op een verhaal waarin hij misschien zelf nog 
wel eens voor zou kunnen komen.

En daarom hebben we vandaag Chobab zo nodig. Hij kan ons helpen om van ons 
eilandje af te komen. Want zijn vragen zouden onze vragen moeten zijn. Chobab is 
misschien wel, zoals vele andere heidenen in de bijbel (denk aan de mannen in het 
schip bij Jona of aan de hoer Rachab) meer in staat ons te wijzen op datgene waarover 
het zou kunnen gaan, dan wijzelf met onze vastgelopen theologische traditie. Chobab 
kent geen scholen. Hij verliest zich niet in discussies over de Amsterdamse School of 
de Utrechtse School. Chobab weet niet wat Barthianen zijn. Dat interesseert hem niet. 
Daar is namelijk geen tijd meer voor. Hij verbiedt het ons elkaar nog langer in hokjes 
te duwen om daarmee maar van de discussies af te zijn. Chobab smacht in deze tijd 
van ‘Sprachnot’ (Rosenstock) naar een verhaal dat ertoe doet. In alle sectoren van 
onze samenleving is die roep te horen. In de zorg weet men nauwelijks meer waar-
over het gaat. In het onderwijs gaat het voortdurend over zaken waar het nu net niet 
over zou moeten gaan. In de politiek is het al niet anders. En dan hebben we het nog 
niet eens over het bedrijfsleven.

Chobab stelt ons de goede vragen. En laten we nu niet de pretentie hebben daarop 
de juiste antwoorden in huis te hebben. Maar deze vragen werpen ons vandaag wel 
terug op de bronnen van het Bijbels getuigenis. Waar moeten wij anders zijn om te 
ontdekken waar het over zou kunnen gaan dan daar? We worden net als in de Refor-
matie op de Bijbel teruggeworpen. Miskotte zou zeggen: Geen tijd te verliezen! Daar 
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in die bijbelse teksten zouden wij de schatten moeten kunnen herontdekken. Maar 
daarbij hebben we goede mensen nodig die ons een schep aanreiken en ons leren hoe 
we moeten graven. Want die Bijbel is een complex boek. Niet eens omdat die Bijbel 
zelf complex is, maar misschien wel omdat wij als lezers complexe mensen zijn. 

Om de eenvoud van de naam op het spoor te komen is er wel veel nodig. Goddank 
hebben we Rinse Reeling Brouwer in de buurt die in één oogopslag heel de inter-

pretatiegeschiedenis voor ons overziet. Maar die ook van zijn en mijn leermeester 
Frans Breukelman heeft leren graven. Niet alleen in de systematische theologie, maar 
vooral en allereerst in het getuigenis van Mozes, de Profeten en de Apostelen. Hij 
is als geen ander in staat om ons verder te helpen. Daartoe wens ik hem alle lef en 
vrijmoedigheid die nodig is. Daag ons uit, Rinse! We hebben geen tijd te verliezen! 
Schud de kerk en de theologie wakker en laten we optrekken achter Chobab aan! Het 
is nu of nooit.


