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Over leven in de pastorie

prediker 4:12

Franz–Joseph Hirs

In het studiegroepje van het homotheologen werkverband hebben we lang geleden 
eens bedacht dat het in de triniteit om een trio moest gaan, omdat het paar, het 

duo, een burgerlijke rust uitstraalde, terwijl het trio nooit tot rust kwam. In het duo 
gaat het om evenwicht, om ying en yang, om elkaar aanvullende tegendelen; maar 
in het trio is er nimmer rust. Steeds zou het bewegen. Daarom is het trio een ideaal 
beeld voor de goddelijke dynamiek, dachten we. Een beetje dom, van ons. Want een 
eenpoot valt om, een tweepoot ook; je weet dat een tafel met vier poten vrijwel altijd 
wiebelt. Een driepoot daarentegen staat stabiel op iedere ondergrond. Een beetje dom, 
maar niet heel erg dom. Want feitelijk is het allebei waar: dat trio komt niet in balans 
(dat hadden we wel goed), maar tegelijk staat ’t toch als een huis op rots gebouwd.

Met Barth alleen gaat het niet lukken; maar samen met Miskotte houdt ’t in de 
pastorie lang stand. Maar pas als Tillich zich er doorheen vlecht is de zaak niet snel 
stuk te trekken. Tot nu toe überhaupt niet stuk te trekken.

Het is waarschijnlijk wel met Barth begonnen. Het lopende kerkelijk seizoen begon 
prettig met twee collega’s die in de krant melden dat er bizar slecht gepreekt 

wordt in onze kerk. Dat weten we al jaren en menig predikant zou je om de preken 
mijden — ware het niet het Woord Gods zelve dat in barre toespraken zich een weg 
baant. Hoe dan ook: om slechte preken te voorkomen is geen presentatietechniek, 
geen welsprekendheid, geen alertheid op de waan van de dag, maar degelijke theo-
logie nodig. Vandaar dat het begint bij Barth. Met: ‘Een echte dogmatiek verschijnt 
maar eens in de paar eeuwen: Origines, Thomas, Calvijn en Barth, dan heb je het 
wel zo ongeveer. We moeten op de kd een paar eeuwen teren, … ’ eindigde de brief 
waarin mij werd uitgelegd hoe in de pastorie van de kd te leven en vooral hoe vanuit 
die theologie gepreekt kan worden. Jarenlang heeft de lectuur van de kd dan ook als 
een soort antidepressivum, of bij mooi weer als stimulans, gewerkt in de verkondi-
ging aan de gemeente. Maar gaandeweg bleek Barth toch wel erg zwaar op de maag 
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te liggen. ‘Een eeuw erop teren’ leek soms uit te pakken als: niet goed te verteren. 
Of misschien was gewoon de afstand tussen zijn stof en het leven in de pastorie te 
groot. ‘Iemand die alleen is kan zich niet verdedigen’ — en Barth alleen bleek in mijn 
studeerkamer niet bestand tegen de aanvallen van alle kritische geesten in en om mij 
heen. Te veel zekerheid voor mijn ongeloof.

Het was De blijde wetenschap die bij mij het kwartje in beweging bracht. Men 
zegt: ‘het kwartje is gevallen’; maar ooit leerde ik dat in de theologie gezegd 

moet worden: ‘het kwartje valt’ — nooit een voltooide tijd gebruiken, want dan is het 
niet meer waar. (God heeft de wereld niet geschapen, hij schept de wereld; Christus 
is niet voor onze zonden gestorven, Hij sterft eraan; de Geest is niet vaardig over ons 
geworden, zij wordt dat nu, enz. enz.). Maar vooral ontdekte ik: blijde wetenschap: 
die combinatie van strenge wetenschappelijkheid en volstrekt onwetenschappelijke 
emotie — dat kan niet — en dat is nu juist het punt waar de echte dingen geraakt 
worden. De paradox. Het moet wel komen omdat Miskotte vanuit de pastorie dacht. 

Ruim vijftien jaar voor hij De blijde wetenschap schreef moest hij het allemaal 
meemaken: ‘Bezoek bij nieuw–ingekomenen (circa 7) als vorige week en de vrijdagen 
in December; dito, dito: Oosterkwartier. “Im Osten nichts neues”. Geen belangstel-
ling, doet er niet meer aan, voelt er niet voor, allang afgeschreven, wil er niets mee te 
maken hebben, geen belangstelling, “schei uit, vent!” of “och u mot wat, het is zoge-
zegd uw vak: ieder komt op voor zijn eigen zaak” — En men hongert naar enig argu-
ment … ’ (30 jan. 1931). En zo gaat het verder: ‘Een huisbezoekdag. … Diep onder de 
indruk van het volkomen gebrek aan persoonlijk geloof.’ (27 feb. 1931) Tot op vandaag: 
‘Huisbezoek aan vijf gezinnen, allen maatschappelijke malaise, nergens een spoor van 
een bijbel, … ’ (3 aug. 1931). In de sindsdien verstreken tachtig jaren (Is een mensen-
leven niet tachtig jaren als wij heel sterk zijn? [Ps. 90]) hebben die woorden niets aan 
actualiteit ingeboet. Integendeel. En zo troost Miskotte zijn collega–predikant, hele-
maal wanneer een groepje grijze dames zich door zijn taal en stijl heen worstelt in een 
trage lectuur van het ‘Bijbels abc’ en plots enthousiast wordt voor het verbaal geweld 
waarmee hij de levende, sprekende God verkondigt.

In The Fire Next Time reflecteert James Baldwin op de tijd dat hij als zogeheten 
‘young preacher’ furore maakte in de ‘storefront–churches’ van zijn jeugd. Hij 
beschrijft de roes én de leegte van zijn kerkelijk leven — in een prachtig staaltje reli-
giekritiek van Barthiaanse snit! — en concludeert: ‘the resulting hysteria lent great 
passion to my sermons — for a while’. Die zin is mij steeds bijgebleven en steeds 
wanneer ik sindsdien hartstochtelijke preken lees of hoor (of houd) — en Barth en 
Miskotte klinken vaak zeer hartstochtelijk — steekt de argwaan de kop op: welke 
leegte wordt hier overschreeuwd? Meer en meer kreeg ik het vermoeden dat de twee 
wel stand hielden binnen de kerk en binnen de gemeente, maar dat zij de vragen die 
van buitenaf op ons worden afgevuurd wel wegblazen, maar niet beantwoorden. God 
spreekt — jawel, maar wie spreekt er als er geen Grote Organisatie is? In de pastorie 
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wordt dat een bedreigende vraag. God doet namelijk niks en die stem van hem is al 
jaren niet gehoord.

Het koord moet uit drie strengen zijn gevlochten, wil het als ‘life line’ de drenkeling 
op het droge helpen. Toen de kerk ons nog de tijd gaf om echt te studeren (in plaats 
van cursusjes te consumeren en punten te verzamelen) waren het de trage en gecom-
pliceerde analyses in Paul Tillichs Systematic Theology die de Bijbelse verkondiging 
van Barth en Miskotte voor mij een voet aan de grond in onze tijd en bij onze vragen 
gaven. De borg in een magisch wereldbeeld, de narrige stamgod van een semitische 
stam, de religieuze wereldbeschouwing verwijzen als ‘wijze van spreken’ niet naar 
onze eigen fantasie, maar wel naar wat ons spreken te boven gaat. Het inzicht dat God 
niet bestaat, maar wel ons bestaan borgt — ‘the power of being’ is ons welgezind — is 
precies die derde streng die het spreken over God mogelijk maakt in een door en door 
geseculariseerde wereld.

Tillichs abstracte analyses over ‘power’ en ‘new being’ vallen niet te verkondigen. 
Ze hebben geen vlees op de botten. Maar nu kan het Bijbelse idioom de beelden 
leveren om — steeds ‘bij wijze van spreken’ — over het geheim van ons bestaan te 
spreken.

Barth en Miskotte als de artiesten, Tillich als de architect, dat drievoudig koord is 
niet stuk te trekken. Dat zal de ‘life line’ zijn van de kerkelijke verkondiging in 

de eeuw die komt. Immers: ‘iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer 
hij aangevallen wordt, maar met z’n tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie 
strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.’


