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Eert uw vader en uw moeder

exodus 20:12

Coen Constandse

Met de tien woorden worden kennelijk de belangrijkste bedreigingen voor Israëls 
volksleven aangesproken. Het volk staat nog helemaal naar de slavernij. Het is 

barse orders gewend. ‘Doe dit, maak dat. Verzamel stro. Bak stenen.’ Het hoefde niet 
zelf te denken, alleen maar uit te voeren. Het spannende antwoord ‘we zullen doen 
en we zullen horen’ (Exodus 24:7) is misschien ook nog de instinctieve reactie van de 
slaaf. En misschien is het accommodatie van de Eeuwige dat Hij zich onmiddellijk 
als gebieder toont. Maar Hij geeft vooral verboden. לׁא … לׁא … לׁא. Nee, nee, nee. Dat 
niet en dat niet en dat. De slaaf staat stil en wacht tot dat hij iets te doen krijgt.

De woorden zijn zo bekend dat we ze nauwelijks kunnen horen. We weten het 
al te goed: twee tafels, de eerste de godsdienst, de tweede de ethiek, de medemens, 
de samenleving. Ach ja: een universele morele code. Als zodanig mag de decaloog 
zich in een zekere populariteit verheugen. Maar het is liefde die niets kost. Want met 
name die tweede tafel, de verboden zijn nogal wiedes (en we zijn al afgehaakt als 
ons zoveel minder vanzelfsprekend de begeerte ontzegd wordt). Je zou bijna zeggen: 
als God dan tien woorden had kunnen zeggen, moest hij ze dan verspillen aan het 
moreel evidente?

Van de tien woorden zijn de twee geboden misschien wel het meest intrigerend. Dat 
de heiligheidswet in Leviticus met beide geboden begint onderstreept hun bijzondere 
waarde. De cadans van het לׁא, nee, niet wordt doorbroken. Nu even niet wat je moet 
laten, maar wat je moet doen. En de woorden die volgen liegen er niet om: gedenken, 
heiligen, en vervolgens eren. Die kernwoorden wordt theologisch kracht bijgezet. 
Het sabbatsgebod refereert als motivatie aan Gods scheppen (Exodus) en bevrijden 
(Deuteronomium). In Exodus is God de eerste die de sabbat heiligt; het volk mag 
nadoen, meedoen. Het eren van de ouders krijgt als motivatie een doel mee, een belo-
ning, een effect: het zal goed zijn, op de grond die God jou geeft. De landbelofte aan 
de vaderen klinkt erin door (het ֲאָדָמה in plaats van ֶאֶרץ strookt met het enkelvoud 
van de aanspreekvorm).
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Dit laatste gebod vind ik bij nader toezien steeds raadselachtiger, mede door de 
kortheid. Het laat de hoorder aan zijn lot over. Wat moet hij nu doen? Wat is 

dat, ‘eren’, hoe doe je dat? De heiliging van de sabbat wordt onmiddellijk gespecifi-
ceerd — met verboden. Niet werken, dat is duidelijk. Maar hier wordt je op je ouders 
gewezen. Je wordt voor hen gesteld, en de opdracht is: ga hen eens eren. Hoe, dat is 
aan jou.

Je hoorde bij de sabbat je hele huis en have al langskomen, je kinderen, je personeel, 
je vee. Die mogen allemaal niet werken. Dan volgt het gebod over de ouders. Misschien 
was je ze al vergeten, en moet je even nagaan waar ze überhaupt zijn gebleven. Of je 
had de vaders horen noemen als degenen die het voor hun nakomelingen vergallen. 
Maar was je net bepaald bij al het economisch werkzame, rendabele, nu volgt na de 
sabbat een nieuwe onderbreking daarvan: eer je vader en je moeder.

Ik heb het altijd gehoord als: luister naar je ouders, braaf, gehoorzaam. Later las ik: 
‘eren’ behelst feitelijk sociale zekerheid, aow, zorg voor de ouderen, de zwakken en 
hulpbehoevenden, hen die moeilijk meekomen in de vaart der volkeren. Het zal wel, 
maar als uitleg bevredigt het niet. Het gebod toont de ouderen niet als hulpbehoe-
vend, nee: eerbiedwaardig. En de hoorder moet zich niet charitatief meester maken 
van de situatie en met grote gebaren weldoen, hij moet in de eerste plaats buigen, eer 
bewijzen (ook door zorg en onderhoud). God is dus niet als enige eerbiedwaardig.

Maar hier wordt ook Gods volk aangesproken. Hoe weinig realiseren we ons 
dat ‘volkse’ karakter van deze teksten, hoeveel ontgaat ons nog van hun strekking? 
Kunnen wij christenen, zo geestelijk als het ons is komen aanwaaien, dat wel ooit 
leren en waarderen? De hoorders van de decaloog behoorden door afstamming tot 
het verbondsvolk. En iedere familie zou een eigen, onvervreemdbare plek krijgen 
in het land. De lijn met God liep via vlees en bloed, zaad en land. De verwekkingen 
en geslachtsregisters zijn daarom geen willekeurige antieke literaire ornamenten. Zo 
geschiedt het Woord! In het voortplanten en verwekken. Het Woord kruipt gevaar-
lijk ver de natuur in, met haar vruchtbaarheid, het bloed, de bodem. Wees vruchtbaar 
en wordt talrijk. Maar: onderwijs het Woord je kinderen!

Zo komt het Woord van God in eerste instantie tot je: van je vader en je moeder. 
Dus ook vermengd met traditie en verbonden met de vorige generatie, hun taal en 
levensvormen. Natuurlijk: het leven gaat door en generatieconflicten zijn onvermijde-
lijk, maar die ouden, je moeder, je vader — zij zijn jouw link met God. Ook die proble-
matische associatie van de Eeuwige met vader (en moeder) lijkt bijna bewust te worden 
opgezocht. Zij belichamen de verbinding met de Eeuwige. Zij belichamen Abraham, 
zijn gelaat krijgt hun trekken. Kind van Abraham zijn de hoorders van de decaloog 
stomweg door kind van hen te zijn. En als je hen niet op handen draagt en een plaats 
geeft op die beloofde grond, dan geldt de belofte niet en verspeel je het land.

Eigenlijk is het geen vraag of dit gebod ons heidenchristenen wel direct aangaat, 
en datzelfde geldt voor het sabbatsgebod. We kunnen er natuurlijk wel wat mee, we 
kunnen er iets van maken. Er zit ontegenzeggelijk moreel goeds in verpakt. Zorg 
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voor ouden van dagen, allemaal tot uw dienst. Maar laat het gebod altijd herinneren 
aan het verbond met het volk, aan die heel eigen geschiedenis met de Eeuwige. En 
laten we verder al onze moeders en vaders eren zoveel als we kunnen!

Zo wil ik graag dit gebod betrekken op Rinse als een van mijn theologische 
opvoeders. Luco van den Brom geldt uiteraard als mijn ‘Doktorvater’, maar 

zelf beschouw ik mijn verwekking tot doctor theologiae als vrucht van een drieledig 
co–ouderschap. Zo reken ik Rinse tot mijn ‘Doktorväter’, en in de lijn van deze over-
weging wellicht met het meeste recht. Als Bijbels–theoloog onderkent hij immers de 
cruciale plaats van de verwekkingen en geslachtsregisters. Als dogmenhistoricus kent 
hij de theologische stambomen, de verwantschappen en de vetes. Hij eert de voorva-
ders door ze in hun tijd en de wereld van toen te begrijpen, hetgeen leidt tot begrip, in 
de tweevoudige betekenis van dat woord. En als dogmaticus acht hij het een eer kind 
te zijn, nakomeling van verscheidene theologische en intellectuele vaders of families. 
Als het jonge kind kan hij spelen in de theologie en de vanzelfsprekenheden verwon-
derd bevragen. Maar heeft hij dat jeugdige gehouden, hij bereikte toch onmiskenbaar 
allang en misschien wel als geen ander theoloog de jaren des onderscheids. Zonder 
dat aan de loyaliteit van de zoon getwijfeld hoeft te worden kan hij afwijken van de 
familietraditie en nieuwe wegen inslaan, en op zijn beurt vader zijn.

Rinse belichaamde voor mij de verbinding met de gans andere wereld van 
Marquardt: Barth, Marx, Tambach, Frankfurter Schule, socialisme, politieke theo-
logie. Kwam ik daar, braaf midden–orthodox opgevoed, met mijn Angelsaksische, 
Utrechtse en betrekkelijk ahistorische en onmaatschappelijke theologische opleiding 
de teksten van zijn oudere broer ‘Friedel’ lezen! Hij zal meermaals zijn ogen uitge-
wreven hebben en zijn hoofd geschud boven mijn teksten over Marquardt. Had ik 
dezelfde teksten gelezen? Ja dat had ik. Ik leerde ze van Rinse veel beter lezen — en hij 
zag hoe het misschien ook gelezen kon worden, hoe Marquardts teksten ook zouden 
kunnen werken.

Met deze overweging, maar eigenlijk met al mijn theologiseren — het kind hunkert 
toch altijd naar de waardering van zijn vader? — hoop ik ook hem te eren. Een medi-
tatie, bij wijze van buiging.


