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Professorabel

Ruben van Zwieten

Een mens gaat doorgaans een lange weg door het leven. Hij ontkomt er niet aan op 
die weg zich af te vragen: wat doet mij nu gaan op die weg? Hij zal concluderen 

dat die weg buitengewoon moeizaam is. De weg bestaat uit drempels en is veel te 
vaak wegens onderhoud onbegaanbaar. Maar zo nu en dan krijgt de mens scherp 
voor ogen welke stem zijn levensweg bepaald. Toch slaagt hij er niet in om op die 
levensweg dicht bij zijn roeping te blijven. Het zijn de systemen en de bindingen die 
hem opsluiten. Het is de religie die zijn licht onder de korenmaat houdt.

En het is nog erger: de mens zelf maakt die religie. Het is een illusorisch geluksbeeld 
dat hij zichzelf voorhoudt, zegt Marx. En om in zijn lijn door te gaan: de religiositeit 
is daarmee uitdrukking van en tegelijkertijd protest tegen de werkelijke ellende. De 
religie is de verzuchting van de verdrukte mens. Hij maakt zich illusies over wat een 
gelukkig leven zou zijn. Het is de ogenschijnlijke vrijheid om aan alle voorgeschreven 
vakantiereizen mee te doen of de kinderen naar dezelfde ingefluisterde sportkampen 
te laten sturen. Het is de ratrace om mee te doen en voldoende op te vallen. De mens 
heeft de niet verwijtbare hunkering om gezien, gekend en gehoord te worden. Het is 
de wereld waarin hij leeft die hem dat niet geeft. Hij draagt het gemoed van een te 
vaak harteloze wereld.

Religieuze ketenen van deze tijd zijn er te over. Het is belangrijk om ons daar 
als theologen rekenschap van te geven en niet te verdwalen in een eveneens 

zelfgeschapen religie van interessante theologische, filosofische of zuivere tekstuele 
interessante weetjes. Ontbreekt het hem aan de intrinsieke noodzaak, dan moet de 
theoloog zich voldoende met open ogen inlaten met het wel en wee van de moderne 
mens. Hij moet daarbij niet te vervallen in bloedeloos gemoraliseer, maar zich uit 
gedrevenheid door dezelfde stem die hem zelf doet gaan ontfermen over de mens 
met zijn religieuze ellende.

De mens is geen abstract, buiten de wereld hokkend wezen. De mens is de wereld 
van de mens, van de maatschappij, ja, van de gemeente zou ik daar aan toe willen 
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voegen. De mens leeft binnen de gemeente van Christus die de hele wereld is. Alle 
theologie dient dus op de wereld van de gemeente betrokken te zijn. Laat de theoloog 
wakker genoeg zijn om die mens te wijzen en te bevrijden van zijn opium. De religie 
waarmee de mens leeft is de geest van zijn geestloze toestanden. Wat de mens zou 
mogen verwachten van de theoloog is een kritiek van de religie. Opheffing van het 
illusorisch geluk is een vereiste voor werkelijk geluk. Werkelijk geluk dat zichtbaar 
wordt in openbaring.

Een openbaring die ook de theoloog persoonlijk aangaat. Misschien is de stem 
die een theoloog, een predikant als dienaar des woords of een bijzonder hoogleraar 
vanwege de traditie van schriftuitleg van Miskotte en Breukelman heeft te verstaan 
deze: het Woord van haar eigen menselijke interpretatieketenen te ontdoen om het 
zelf vrijuit tot die mens te kunnen laten spreken. Als het Woord haar werk doet, dan 
waait de רּוַח. Als het Woord werkelijk klinkt dan wordt de mens in het hiernumaals 
herinnert aan zijn bevrijding van in den beginne. Geen religieuze ketenen zullen er 
dan heel even niet meer zijn voor hem. Dat is de taak van de theoloog. Een professor 
die de theoloog daarin bekwaamt is professorabel.

Wat zijn nu die ingebeelde bloemen van ketenen die afgerukt moeten worden in 
2012? De mens vandaag moet scoren, hij moet hoger, hij moet verder, hij moet 

gaan voor goud, hij moet meedogenloos zijn voor wie zilver, brons of koper heeft, hij 
moet het helemaal zelf doen, hij moet loskomen van de plekken die uit gebrekkigheid 
aan hem knagen, hij moet zich neerleggen bij en accepteren van kwaad en verderf 
dat hem overkomt, hij moet verdriet een plekje geven, hij moet van hoogtepunt naar 
hoogtepunt leven, hij moet kwetsbaarheid niet tonen, hij moet … Ja, hij moet. Laten 
toch in gods–naam de Schriften opengaan. Laten er toch groepen mensen zijn die 
zich blijvend vergaderen rondom de Bijbelse verhalen. Laten er door een bijzonder 
hoogleraar rabbijnen gevormd worden die als leraren zullen voorgaan in die kringen. 
Het Woord zelf is de kritiek van de religie. Het Woord kan de ingebeelde bloemen 
van de ketenen afrukken. Dit is niet nodig zodat de mens dan sobere bescheiden 
ketenen zal dragen. Nee, en opnieuw Marx: opdat hij zijn ketenen zal afwerpen en 
de levende bloemen zal plukken! Het is de zelfvervreemding van de mens en zijn 
wereld. Een menselijke zelfvervreemding die dagelijks ontmaskerd dient te worden. 
De kritiek van de religie ontnuchtert de mens en laat zijn geesteloze toestand trans-
formeren tot een tot verstand gekomen mens.

Rinse, bewonderenswaardige leermeester en goede vriend, verzand niet in de 
religie van de singulariteit van de Naam, maar rust ons allen professorabel toe om de 
singulariteit van de Naam van de hemel op de aarde te laten horen! Begeestig ons om 
de kritiek van de hemel om te laten zetten naar de kritiek van de aarde!

Daar ga je!


