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Hoofdstukk 6 

Hett Ja en Nee dat God spreekt 

§§ 1 INLEIDIN G 

Waarr in de vorige delen Johannes' verhalen met betrekking tot brood, wijn en 
dee wijnstok centraal hebben gestaan, zal in dit deel de aandacht expliciet uit-
gaann naar theologische implicaties hierbij. Gezocht zal worden naar de theolo-
gischee betekenis van de exegetische mogelijkheden die in de voorafgaande 
delenn geboden zijn. In de Inleiding op deze hele studie is reeds opgemerkt dat 
binnenn de theologie "de theoloog als dogmaticus naar de exegetische grondsla-
genn van zijn dogmatiek vraagt en dat hij als biblicus zich rekenschap geeft van 
dee dogmatische consequenties van zijn exegese."' Hier willen we ons reken-
schapp geven van de dogmatische consequenties van onze exegese rond brood, 
wijnn en wijnstok in het evangelie naar Johannes. 
Vann het brood (LECHEM) hebben we gezien dat dit woord - dat in Tenach veelal 
staatt voor voedsel in het algemeen - met name in de Tora de toegespitste bete-
keniss van Egyptisch ellendebrood kent: brood als brood der ellende (Deut 
16:3);; brood waarmee in Egypte onderscheid gemaakt wordt tussen slaaf en 
vrijee (Gen 43:32); brood dat in Egypte overvloedig aanwezig is (Gen 41:54 en 
andere).. Maar tegelijkertijd hebben we moeten zeggen dat deze ellende niet 
onomkeerbaarr en definitief is: het brood der ellende wordt gegeten «opdat je 
gedenktt de dag van je uittrekken uit het land Egypte» (Deut 16:3). In het boek 
Exoduss wordt van 's hemelswege aangezegd dat het volk niet hoeft te leven in 
dee greep van het Egyptisch ellendebrood. Het verlangen naar Egypte - «waar 
wijj  tot verzadiging brood aten» (Ex 16:3) - wordt op een volslagen onver-
wachtee wijze in de kiem gesmoord: het volk wordt door JHWH gespijzigd met 
broodd uit de hemel (Ex 16:4). De door het volk vermeende afhankelijkheid van 
Egyptischh ellendebrood en dus de macht van het brood der ellende, wordt met 
dee gave van dit brood uit de hemel drastisch gerelativeerd. 
Hett is precies dit brood uit de hemel waarvan Jezus spreekt in Johannes 6: «IK 
BENN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald» (Joh 6:51a). Het brood 
wordtt hier gepresenteerd als een predikaat bij de Naam van God; als concrete 
vormm waarin de Naam Zichzelf present stelt (IK BEN). Deze God wil Zich laten 
kennenn als Degene die brood doet afdalen vanuit de hemel met het oog op het 

11 Breukelman, Bijbelse Theologie 1,1, p. 22. 
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levenn van de mens: «wanneer iemand eet van dit brood zal hij leven in eeuwig-
heid»» (Joh 6:51b-c). De concrete gestalte waarin de Naam Zich laat kennen, is 
handelendd subject in het laatste deel van vers 51: «en het brood dat ik zal geven 
iss mijn vlees voor het leven van de wereld» (Joh 6:51d-e). Jezus Christus is 
degenee die brood geeft: hij geeft zijn vlees voor het leven van de wereld. In de 
tekstt wordt vervolgens duidelijk gemaakt dat dit vlees het vlees van de Zoon 
dess Mensen is (Joh 6:53); het vlees van degene die naar menselijke maatstaven 
immerr de vernedering zal ondergaan. Deze vernedering echter blijkt - overeen-
komstigg de Egyptische ellende - geenszins samen te vallen met een onont-
koombaarr noodlot, of voort te komen uit een op zichzelf staande en onomkeer-
baree macht. Vanuit de hemel immers zal precies deze door de mensen verne-
derdee Zoon des Mensen verhoogd worden, doordat en omdat zijn vernedering 
gedragenn zal worden door het lam Gods. Dat is hetgeen geschiedt in Jezus 
Christus:: met zijn afdalen van de hemel geeft hij zijn vlees, ondergaat hij het 
lott van de Zoon des Mensen terwille van het leven van de mens. Deze voor de 
menss heilzame beweging wordt beschreven daar waar het gaat om het brood 
datt Jezus geven zal. In het brood uit de hemel wordt deze beweging reeds aan-
gezegd;; in Jezus Christus breekt deze beweging definitief door. Niet aan de 
Egyptischee ellende, aan de vernedering, aan de dood zal het laatste woord zijn, 
maarr aan het land van belofte (waar gebrek aan brood ongekend is), aan de 
verhogingg en aan het leven. 

Waarr in de besproken teksten rond het brood dit 'niet de Egyptische vernede-
ringg en dood, maar de verhoging tot het leven in het land' naar voren is geko-
men,, zetten Johannes' verhalen rond de wijn en de wijnstok uitdrukkelijk in met 
dee verhoging tot het leven in het land. Het land van belofte speelt een belang-
rijkee rol in het verhaal van de bruiloft te Kana. De wijn die daar geproefd 
wordt,, hoort blijkens de woorden van de ceremoniemeester thuis op een be-
paaldee plaats. Hij roept immers uit niet te weten vanwaar deze wijn is. Deze 
plaatsgebondenheidd wordt ook aangetroffen in de oudtestamentische TIROS: in 
Tenachh wordt TIROS veelvuldig verbonden met het land dat God geven zal. 
Wanneerr achter de oinos uit Johannes 2 de uit Tenach bekende TIROS gelezen 
wordt,, blijkt het land van Gods koninklijke heerschappij de plaats te zijn van-
waarr deze wijn is. De overvloed van wijn in Johannes 2 kan dan gezien worden 
alss voorsmaak van de overvloed van dit door God beloofde land. Deze wijn, 
geproefdd en tot nu bewaard, waarborgt het leven. Dat daarbij de dood niet ge-
proefdd zal worden, kan enkel via Johannes 8 opgemerkt worden. In Johannes 2 
iss geen ruimte voor woorden aangaande de dood: de onttroonde dood moet hier 
volledigg plaats maken voor het geschonken leven dat - gelijk de wijn - van een 
naarr menselijke maatstaven ongekende kwaliteit is. 
Ookk de wijnstok wordt in Tenach regelmatig verbonden met het land van be-
lofte.. In Johannes 15 wordt deze wijnstok gepresenteerd als predikaat van de 
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Naam:: «IK BEN de (betrouwbare) wijnstok» (Joh 15:1.5). Vanuit de Vader die 
alss landman zorg draagt voor de wijnstok, komt de rebellie tegen Gods belofte 
aann het licht in de woorden aangaande de ranken die in Jezus Christus geen 
vruchtt dragen. Binnen Tenach staat in Numeri 13 de rank die vrucht draagt, 
garantt voor de vrucht van het land. Een rank die in Jezus Christus geen vrucht 
draagtt is derhalve te beschouwen als een aantijging en rebellie tegen het land 
vann belofte. Deze rebellie wordt als mogelijkheid door de landman echter on-
middellijkk opgeheven: elke rank die in Jezus Christus geen vrucht draagt wordt 
doorr de landman zelf (weg)gedragen, en elke rank die vrucht draagt reinigt Hij . 
Lett wel: de rebellie komt enkel ter sprake vanuit de landman en Zijn land van 
belofte.. Op zichzelf staand heeft het kennelijk geen kracht. Van de vruchtdra-
gendee ranken moet blijkens de tekst gezegd worden dat ze - door de landman 
gereinigdd - meer vrucht zullen dragen. De overvloed aan vruchten van het land 
kann de landman klaarblijkelijk niet overvloedig genoeg zijn! Tevens moet van 
dezee ranken gezegd worden dat ze uit zichzelf geenszins vrucht kunnen dragen. 
Inn verbondenheid met Jezus Christus zullen zij vrucht dragen; enkel in Jezus 
Christuss wenkt het perspectief van het overvloedig leven in het land van be-
lofte.. Alles wat buiten hem en zijn Woord meent te hebben kunnen geschieden, 
wordtt ontmaskerd als onecht. Zonder de wijnstok kunnen de ranken niets doen. 
Eenn werkelijkheid los van hem zal in haar chaos slechts als onmogelijke, gru-
welijkee schaduw op de werkelijke geschiedenis in Jezus Christus kunnen liggen 
(Johh 15:5). Maar ook van deze schaduw moet gezegd worden dat ze geen op 
zichzelff  staande waarde heeft. Enkel in het licht van de overvloed van het land 
komtt ze - als ontmaskerde onmogelijkheid - ter sprake. 
Samenvattendd kan gezegd worden dat het brood in Johannes uitdrukking geeft 
aann het halt dat in Jezus Christus van 's hemelswege definitief wordt toegeroe-
penn aan de Egyptische ellende en dood, terwille van het leven in het land van 
belofte.. Zo geven de wijn en wijnstok in het evangelie naar Johannes stem aan 
dee enorme overvloed waardoor dit leven in het land gekenmerkt wordt. Rebel-
liee en chaos worden hiermee ontmaskerd als onecht, onmogelijk en onwerke-
lijk .. Met zijn land van belofte is God daaraan immers voorbijgegaan. 

Dee - via brood en wijn op het spoor gekomen - bijbelse spanning tussen het-
geenn waaraan God voorbij is gegaan (Egypte, zijn ellende, chaos en dood) en 
hetgeenn God wil voor de mens (overvloedig leven in het land van belofte) 
wordtt ook aangetroffen in de verkiezingsleer van K. Barth. Binnen de verkie-
zingsleerr komt Barth te spreken van hetgeen God positief wil en hetgeen Hij 
niett wil ; van het Ja en het Nee dat God spreekt. Deze leer van de verkiezing 
maaktt bij Barth deel uit van de Godsleer. Dit brengt met zich mee dat onze 
bijbels-theologischee opmerkingen bij het brood en de wijn betrokken zullen 
wordenn op de leer aangaande God zelf. Over de onvanzelfsprekendheid hiervan 
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willenn wij geen misverstand laten bestaan. Zo bespreekt Thomas van Aquino in 
zijnn Summa Theologiae de sacramenten - waaronder het sacrament van brood 
enn wijn - 'm pars III . In de proloog op dit deel maakt hij duidelijk het nodig te 
achtenn het gehele theologisch werk af te sluiten met een beschouwing aan-
gaandee de Redder zelf en zijn weldaden. Hiertoe spreekt hij in pars III eerst 
aangaandee de Redder zelf, vervolgens over zijn sacramenten waardoor wij heil 
verwerven,, en tenslotte over het onsterfelijk leven. Ook Calvijn brengt in het 
laatstee deel van zijn Institutie de sacramenten ter sprake. In de daaraan vooraf-
gaandee delen zijn de kennis van God de Schepper (deel I), de kennis van God 
dee Verlosser in Christus (deel II) en de wijze waarop Christus' genade wordt 
verkregenn (deel III ) aan de orde gesteld. Het afsluitende deel IV handelt over 
dee uiterlijke middelen waardoor God ons nodigt tot gemeenschap met Christus. 
Dee sacramenten zijn zo in de context van de kerk geplaatst. 
Barthh had het sacrament van brood en wijn willen bespreken in het ethische 
hoofdstukk bij zijn leer van de verzoening (band IV). Zijn kerkelijke dogmatiek 
valtt uiteen in 5 delen: de leer van het Woord Gods (band I); de leer van God 
(bandd II) ; de leer van de schepping (band III) ; de leer van de verzoening (band 
IV) ;; en de leer van de verlossing (band V; nooit verschenen). De Godsleer, de 
scheppingsleer,, de verzoeningsleer en - indien deze zou zijn verschenen - de 
verlossingsleerr kennen alle een laatste hoofdstuk waarin de vraag naar de 
ethiekk gesteld wordt. In het ethische hoofdstuk van de verzoeningsleer ("Sieb-
zehntess Kapitel: Das Gebot Gottes des Versöhners")2 had Barth het sacrament 
vann brood en wijn ter sprake willen brengen. Dit betekent niet dat het a priori 
illegitiemm zou zijn om genoemd sacrament expliciet te verbinden met Barths 
leerr van Gods verkiezing. In de dogmatiek van Barth is de leer van de verzoe-
ningg namelijk gegrondvest in de leer van de verkiezing Gods. De verkiezings-
leerr plaatst hij binnen de leer van God, en zet deze als integrerend bestanddeel 
aann de spits van alle overige leren. Slechts als de verkiezende God kan en wil 
Godd als Schepper, Verzoener en Verlosser gekend worden. 

"DaBB Gott den Menschen wahlt, ihn fur sich bestimmt, nachdem er 
zuerstt sich selbst fïir ihn bestimmt hat, wie es in dem Weg der bibli-
schenn Geschichte von Israel über Jesus Christus zur Kirche sichtbar 
wird,, das ist offenbar nicht ein Moment des prophetisch-apostoli-
schenn Zeugnisses neben anderen, sondern das ist, eingeschlossen in 
dass Zeugnis von Gott selbst, die Substanz und die Basis aller anderen 
Momentee dieses Zeugnisses."3 

22 Onvoltooide fragmenten van dit hoofdstuk uit de nalatenschap van Barth zijn gepubliceerd in 
'Dass christliche Leben', Gesamtausgabe II Akademische Werke 1959-1961, Zurich 1976. 

33 Barth, KD 11,2, S. 98. 
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Ookk in de ethische hoofdstukken waarmee Barth de Godsleer, de scheppings-
leer,, en de verzoeningsleer afsluit komt deze verhouding tot uitdrukking. Waar 
dee Godsleer besloten wordt met een hoofdstuk betreffende ethiek die in zekere 
zinn algemeen genoemd zou mogen worden, spreekt Barth in de scheppingsleer 
enn verzoeningsleer van een speciale ethiek. Ook hier geldt dat deze speciale 
ethiekk niet los verstaan kan worden van de zogenaamde algemene ethiek. Nu is 
hett begrip ethiek - en zeker het begrip algemene ethiek - voor vele misverstan-
denn vatbaar. Uitdrukkelijk verwerpt Barth iedere vorm van ethiek die de indruk 
wektt dat de mens ook maar bij machte zou zijn vanuit zichzelf een antwoord te 
kunnenn geven op de vraag naar goed en kwaad: 

"Vonn einer theologischen Ethik, die das ethische Problem in diesem 
Sinn,, als freie Frage nach Gut und Böse aufnehmen wollte, könnten 
wirr sagen, dafl sie eben damit ihr eigenes Thema, ihr eigenes Problem 
schonn bei dem ersten Schritt harte fallen lassen. (...) Denn die Frage 
nachh Gut und Böse ist im RatschluB Gottes, sie ist durch das Kreuz 
undd die Auferstehung Jesu Christi entschieden und erledigt ein fur 
allemal.. Theologische Ethik kann auf diese gefallene Entscheidung 
nichtt zurückkommen. Sie kann sie nur annehmen als tatsachlich und 
wirksamm gefallene Entscheidung. Sie kann sie nur bezeugen, feststel-
lenn und nachzeichnen."4 

Hett ethisch probleem van de kerkelijke dogmatiek kan er daarom enkel in be-
staann of en in hoeverre de menselijke daad een lofprijzing is op hetgeen God 
verkiestt in Jezus Christus. Precies vanwege het getuigende karakter van de 
theologischee ethiek laat Barth het sacrament van brood en wijn - net als de 
doopp - behoren tot de in het bijzondere licht van Gods verzoenende handelen te 
ontvouwenn ethiek.5 

Eenn en ander leert dat binnen de dogmatiek van Barth de leer van de verzoe-
ningg haar grond vindt in de leer van de verkiezing, en dat derhalve ook het bin-
nenn de verzoeningsleer te bespreken sacrament van brood en wijn niet los ge-
zienn kan, mag en wil worden van Gods verkiezing. Derhalve zal de eerder in 
dezee studie beschreven bijbelse spanning tussen hetgeen waaraan God is voor-
bijj  gegaan en hetgeen God wil voor de mens, verbonden worden met het in de 
verkiezingsleerr klinkende Ja en Nee dat God spreekt. Op deze wijze zal het 
sacramentt van brood en wijn expliciet betrokken worden op de tot de Godsleer 
behorendee leer van de verkiezing. Daarbij zal vanuit de verkiezingsleer tevens 
aandachtt geschonken worden aan het uitdrukkelijk Ja dat God de Schepper 
spreekt,, en aan Gods Ja en Nee dat binnen de voorzienigheidsleer stem geeft 
aann de zorg die God heeft voor het geschapene dat Hij van eeuwigheid af ge-

44 A.w. S. 594-595. 

55 Vgl. Barth, 'Das christliche Leben', S. 71-72. 
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wildd heeft. Alvorens te komen tot een expliciete verbinding van de geformu-
leerdee bijbelse spanning met dogmatische begrippen, zal in onderstaande para-
grafenn onder het oogpunt van het Ja en Nee dat God spreekt, een overzicht ge-
schetstt worden van betreffende paragrafen uit de Kirchliche Dogmatik. 

§22 DE VERKIEZINGSLEER EN HET JA EN NEE DAT GOD SPREEKT 

Allereerstt dient nogmaals opgemerkt te worden dat de verkiezingsleer bij Barth 
deell  uitmaakt van de Godsleer. In en krachtens de eeuwige verkiezing wil God 
niett zonder het volk van Zijn mensen zijn. God wil geen ander zijn en is dus 
geenn andere God dan deze verkiezende Verbondsgod. Door de mens te kiezen 
bestemtt Hij niet alleen de mens ertoe mens voor God te zijn, maar bestemt Hij 
Zichzelff  ertoe God voor de mens te zijn. Daarom behoort de verkiezingsleer tot 
dee leer aangaande God zelf. 
Inn de Leitsatz boven §32 noemt Barth de verkiezingsleer het summa van het 
evangelie,, omdat deze het beste is wat ooit gezegd en gehoord kan worden: 
namelijkk dat God de mens kiest en dus ook voor hem de in vrijheid liefheb-
bendee is. Omdat Jezus Christus de verkiezende God en de verkozen mens in 
éénn is, zet de verkiezingsleer van Barth in met de verkiezing van Jezus Christus 
(§33).. Vanuit de verkiezing van Jezus Christus brengt hij in §34 de verkiezing 
vann de ene gemeente Gods als omgeving van de Naam ter sprake, en zal pas op 
dee derde plaats de verkiezing van de enkeling aan de orde gesteld worden 
(§35). . 

DeDe verkiezing van Jezus Christus 
Hett dogma van de predestinatie is in één zin samen te vatten: de goddelijke 
predestinatiee is de verkiezing van Jezus Christus. In de verkiezing van Jezus 
Christuss wil God Zichzelf geven ten gunste van de door Hem geschapen en van 
Hemm afgevallen mens. Deze wil Gods bevat een Ja en een Nee; verkiezing én 
verwerping;; leven én dood. Om met de negatieve zijde te beginnen: door de 
gemeenschapp met de mens te kiezen koos God voor Zichzelf onze verwerping. 
Hijj  droeg en verdroeg deze tot de meest bittere consequentie. En willen we 
omgekeerdd weten wat de verwerping is dan moeten we onze blik richten op 
hetgeenn God voor Zichzelf verkoos door in Zijn zoon voor Zichzelf de gemeen-
schapp met de mensen te verkiezen. Precies in hetgeen God van eeuwigheid af 
voorr ons wilde lijden, hebben we de negatieve zijde van de goddelijke voorbe-
stemmingg te aanschouwen. De predestinatie is zo, inzoverre daarin ook een Nee 
iss uitgesproken, in geen geval een Nee dat de mensen treft. De verwerping en 
doodd laat Hij de Zijne zijn. 
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Dee andere zijde van deze werkelijkheid wordt gevormd door het Ja dat God 
spreekt.. In de verkiezing van Jezus Christus koos God niet alleen voor Zichzelf 
dee gemeenschap met de mens, maar koos Hij ook voor de mens de gemeen-
schapp met Hemzelf. Hij koos dus niet alleen Zijn eigen prijsgave tot verwer-
ping,, maar ook de wonderbaarlijke verhoging van de mens tot partner in Zijn 
verbond.. Zo is de mens de uiterlijke aanleiding en Gegenstand 6 van het over-
stromenn van de goddelijke heerlijkheid. Gods goedheid en weldaad is gericht 
opp de mens. Hier hebben we dus te maken met de positieve inhoud van de pre-
destinatieleer,, met haar Ja, met haar zin en doel. God predestineerde de mens 
tott getuige van Zijn heerlijkheid, en dus tot zaligheid en eeuwig leven.7 Voor 
Godd brengt dit echter een gevaar met zich mee. Doordat God besluit tot het 
overstromenn van Zijn heerlijkheid, besluit Hij er noodwendig ook toe dat Zijn 
heerlijkheidd - die in Hemzelf niet onderhevig is aan aanvechting en verstoring -
nuu in het bereik van de tegenstelling treedt: in het bereik waar licht en duister-
niss zich scheiden; waar dat wat God wil , zich onderscheidt van hetgeen Hij niet 
wil ;; waar voor hetgeen Hij niet wil , precies door de existentie van hetgeen Hij 
wil ,, een zekere mogelijkheid en werkelijkheid tot existeren wordt ingeruimd en 
verschaft;; waar hetgeen Hij niet wil als een op zijn manier zelfstandige macht 
tenn tonele verschijnen kan en verschijnt. Het zal echter alleen de bestaansmo-
gelijkheidd van het onmogelijke kunnen hebben; slechts de bestaanswerkelijk-
heidd van het onwerkelijke; de zelfstandige macht van de onmacht. Maar dit zal 
hett hebben. Hoe zou God ertoe kunnen besluiten de mensen te kiezen tot getui-
genn van Zijn overstromende heerlijkheid zonder ook hun schaduw te kiezen? 
Godss heerlijkheid en de verduistering daarvan zijn echter op geheel verschil-
lendd niveau en in een gans verscheiden zin Gods wil . Wat God positief wil en 
kiestt is alléén het overstromen van Zijn heerlijkheid. Ook met het 'toelaten' van 
hett boze wil Hij niets anders. Het goddelijk willen van het boze heeft dus geen 
eigen,, zelfstandige grond in God. Het is niet iets als een zelfstandig licht in 
God.. God wil het boze alleen maar omdat Hij het ene licht van Zijn heerlijk-
heidd niet voor Zichzelf wil houden, maar ook buiten Zichzelf wil laten schij-
nen,, omdat Hij juist de mens tot getuige daarvan bestemmen wil . De enige zelf-
standigheidd en waarde die het boze toegedacht kan worden is de zelfstandig-
heidd en de waarde van het Nichtige, dat het zijn in de ruimte van de schepping 
noodzakelijkk tegenwerkt, maar dat in zijn tegenwerking geen zin heeft. Kan de 
werkelijkee voorbestemming van de mens - namelijk die tot getuige van de god-
delijkee heerlijkheid en dus tot zaligheid en eeuwig leven - niet anders gereali-
seerdd worden dan aan de rand van de afgrond van zijn voorbestemming ten 

66 Met Miskotte laten we het Duitse woord 'Gegenstand' onvertaald: "wie vindt een evenwaar-
digee vervanger voor het prachtige woord 'Gegenstand'?" (Als de goden zwijgen, p. 95) 

77 Eeuwig leven is voor Barth een kwalitatief begrip: "Denn das ist das ewige Leben des Men-
schen:: sein Leben als Zeuge der überströmenden Herrlichkeit Gottes." (K.D 11,2, S. 185) 
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boze,, dan kan deze laatste werkelijk de afgrond van het Nee zijn dat door het Ja 
vann de goddelijke predestinatie stellig zichtbaar en in zoverre tot een eigen 
vreselijkk leven gewekt wordt, om toch precies door dit Ja direct weerlegd en 
overwonnenn te worden. God bestemt niet op gelijke wijze, symmetrisch, het 
goedee en het boze, het leven en de dood, Zijn eigen heerlijkheid en de verduis-
teringg daarvan tot het doel van de mens. De dubbelheid is geen tweeheid waar-
bijj  leven en dood van gelijk gewicht zijn. In Jezus Christus kunnen we het boze 
slechtss als overwonnen, als wijkend en vluchtend, als opgeheven in de posi-
tievee wil van de overstromende heerlijkheid aanschouwen en erkennen. Precies 
dat,, wat het in Jezus Christus is, is het in den beginne bij God. God heeft de 
uiteenzettingg met het boze voor Zichzelf voorbehouden; voor de mens blijf t 
slechtss de mogelijkheid Gods heerlijkheid aan te nemen. Ondubbelzinnig, zon-
derr voorbehoud heeft God de mens verkozen om drager van de afglans van Zijn 
heerlijkheidd te zijn. Dat is hetgeen in Jezus Christus erkenbaar en aanschouwe-
lij kk is met betrekking tot de mens. 

DeDe verkiezing van de gemeente 
Inn de verkiezing van Jezus Christus bestaat ook een 'andere' verkiezing: de ver-
kiezingg van de gemeente. Aangezien de verkiezing van de gemeente ingesloten 
iss in de verkiezing van Jezus Christus, zullen we ook in haar verkiezing op een 
dubbelee (en precies in haar dubbelheid ene!) richting van de eeuwige wil Gods 
stoten.. Jezus Christus is de gekruisigde Messias van Israël én de opgestane 
Heerr der kerk. Aan deze eenheid en dubbelheid van Jezus Christus zelf beant-
woordtt nu de gemeente Gods en haar verkiezing. Zij existeert naar Gods eeu-
wigee besluit als het volk Israël en tegelijkertijd als de kerk uit joden en heide-
nen.. Precies in haar dubbele bestaansvorm spiegelt en herhaalt zich deze dub-
belee bestemming van Jezus Christus zelf. Ook de gemeente is als Israël en kerk 
onoplosbaarr één. Ook de gemeente is als de ene onophefbaar beide: Israël en 
kerk.. Precies als kerk is ze Israël, en precies als Israël is ze kerk. Van belang is 
hierbijj  op te merken dat de begrippen Israël en kerk bij Barth allereerst theolo-
gischee begrippen zijn. Uitvoerig Iaat L. Lagendijk in zijn dissertatie zien tot 
welkee misverstanden en beschuldigingen het komen kan wanneer beide begrip-
penn op de eerste plaats als historische grootheden geïnterpreteerd worden.8 

Binnenn de ene gemeente Gods weerspiegelt Israël het Nee dat God spreekt, en 
weerspiegeltt de kerk het Ja dat God spreekt. In een drietal punten werkt Barth 
ditt uit, zich hierbij baserend op Romeinen 9-11. Dat Israël Gods Nee weerspie-

88 L. Lagendijk. De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik 11,2 
§344 «De Verkiezing van de Gemeente», Gorinchem 1994, Reeds in zijn inleiding waarschuwt 
Lagendijkk uitdrukkelijk voor deze valkuil, door van Barth te schrijven: "bij hem valt de iden-
titeitt van Israël niet samen met zijn volksbestaan. (...) Hij interpreteert 'Israël' en 'kerk' vooral 
alss theologische begrippen en verbindt er meestal geen historische consequenties aan." (p. 16) 
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geltt betekent op de eerste plaats dat Israels bijzondere dienst binnen de ene 
gemeentee erin bestaat de spiegel van het gericht te zijn waaraan God de mens 
onttrokkenn heeft en dat Hij in Jezus Christus zelf ondergaat. Zo maakt de israè-
Htischee gestalte van de gemeente Gods zichtbaar wat God voor Zichzelf ver-
kiestt door de gemeenschap met de mens te kiezen. De dienst waartoe binnen de 
enee gemeente de kerk bestemd is, bestaat er in de spiegel te zijn van het erbar-
menn waarin God Zijn heerlijkheid tot de mensen richt. Zo maakt de kerkelijke 
gestaltee zichtbaar wat God voor de mens verkiest. De kerk is de drager van de 
positievee boodschap van God aan de wereld, waarin de negatieve ondergeschikt 
inbegrepenn is. 
Dee kerkelijke gestalte van de gemeente verhoudt zich tot haar israëlitische ge-
staltee gelijk Jezus' opwekking tot zijn kruisiging; gelijk Gods erbarmen tot 
Godss gericht. Dit betekent dat de kerk ouder is dan haar met Pinksteren begin-
nendee verzameling uit joden en heidenen. Ze wordt daar openbaar, nadat ze 
verborgenn reeds in Israël geleefd had. In dit verband spreekt Barth van de pre-
existentiee van de kerk in Israël. In de kleine letters maakt hij met behulp van 
Romeinenn 9:6ff duidelijk dat God, getuige de Schrift, van den beginne af aan 
heeftt gekozen, heeft onderscheiden en gescheiden binnen Israël: tussen Isaak 
enn Ismaël, Ezau en Jakob. Hiermee heeft God de kerk en Israël gescheiden. In 
hett kader van deze studie is hierbij de passage interessant waarin Barth in na-
volgingg van Paulus komt te spreken van het weerspannige Israël. In Romeinen 
9:177 verschijnt namelijk de farao als representant van dit weerspannig Israël 
tenn tonele: het weerspannige Israël blijkt zo te staan waar farao staat! En farao 
wordtt hier geplaatst aan de zijde van het gericht, op de plek van hetgeen God 
niett gewild heeft. Hij functioneert derhalve als spiegel van het Nee dat God 
spreekt.. Ook hier geldt dat dit Nee niet te verabsoluteren en uit te spelen is 
tegenn het goddelijk Ja: farao wordt geroepen door Mozes en kan enkel functio-
nerenn ten dienste van het door Mozes betuigde erbarmen. 
Datt Israël Gods Nee weerspiegelt betekent op de tweede plaats dat Israels bij-
zonderee dienst binnen de ene gemeente bestaat in het horen van de goddelijke 
belofte.. Binnen de ene gemeente bestaat de dienst van de kerk erin aan de ge-
hoordee belofte geloof te schenken. De kerk is daar waar de belofte - onder jo-
denn en heidenen - geloof vindt doordat ze zichzelf geloof verschaft. 
Datt Israël Gods Nee weerspiegelt betekent tenslotte dat Israels bijzondere 
dienstt binnen de ene gemeente bestaat in de lofprijzing op Gods erbarmen in 
hett voorbijgaan, in de dood, in het uit de weg ruimen van het oude: van de God 
wederstrevendee mens. Israël herinnert er dan kritisch aan dat - in en met het 
voorbijgaann waaraan God Zichzelf in Zijn zoon onderworpen heeft - de tegen 
Godd rebellerende mens is voorbijgegaan. Zo maakt de gemeente Gods in haar 
israëlitischee gestalte zichtbaar wat God voor Zichzelf verkiest door de gemeen-
schapp met de mens te kiezen. In het lot van dit volk, in haar steeds opnieuw 
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herhaaldee prijsgave, uitroeiing en verwoesting, in de onmacht, plaag en ziekte 
vann deze zeldzame Godsknecht onder de volkeren, spiegelt zich het radicalisme 
waarinn God zelf Zijn erbarmen met de mensen waar maakt. De dienst van de 
kerkk als de volkomen gestalte van de ene gemeente Gods bestaat erin, om in 
gelooff  in het gehoorde Woord, om in het aannemen van het goddelijk erbarmen 
dee komende nieuwe mens en zijn eeuwig leven te betuigen. De kerkelijke ge-
staltee van de ene gemeente maakt de draagwijdte zichtbaar van hetgeen God 
voorr de mens wil , door de mens in Zijn eeuwige genadekeus te verkiezen tot 
gemeenschapp met Hemzelf.9 

DeDe verkiezing van de enkeling 
Vanuitt en in uitdrukkelijke samenhang met de verkiezing van Jezus Christus en 
dee verkiezing van de gemeente stelt Barth in §35 tenslotte de verkiezing van de 
enkelingg aan de orde. Van eeuwigheid af heeft God besloten de mens niet in 
afzonderingg van Hem, maar in gemeenschap met Hem te zien. De mens kan 
dezee beslissing met geen mogelijkheid teniet doen of ombuigen, maar hij kan 
hiertegenn wel rebelleren. Deze zich van God afzonderende mens is de mens die 
kiestt voor het in zich Nichtige. Hij begeert en onderneemt het in het lege te 
treden.. Deze keuze voor het Nichtige is echter weerlegd en genegeerd door 
hetgeenn God in de verkiezing van Jezus Christus van eeuwigheid over de mens 
beslotenn heeft. Tot deze rebellerende mens richt zich het getuigenis van de ge-
meente.. De gemeente zegt hem dat hij rebelleert, en dat hij vergeefs rebelleert. 
Dee gemeente erkent en betuigt de door Jezus Christus buiten werking gestelde 
dreigingg van de menselijke verwerping en de in werking gestelde belofte van de 
menselijkee verkiezing. 

Omdatt Jezus Christus dé verworpene en dé verkozene is, staan verworpenen en 
verkozenenn niet tegenover elkaar maar met elkaar. Steeds zijn de verkozenen 
degenenn die het positieve te betuigen hebben: het telos van de goddelijke wil, 
Godss barmhartigheid. En steeds moeten de verworpenen aan hun zijde gaan om 
hett negatieve te betuigen: dat wat God niet wil . Maar steeds is het de ene wil 
vann God waarvan ze beiden getuigen: steeds betuigen beiden het verbond dat 
beidenn omspant; het verbond dat door de trouw van de verkozenen niet ge-
grondvestt wordt en dat door de ontrouw van de verworpenen niet te vernietigen 
is.io o 

99 In de kleine letters bij dit punt komt opnieuw de farao ter sprake, als een van de verstokten op 
wiee het indirecte licht van de genade valt. 

100 Als klassiek voorbeeld dat hierbij immer voor ogen gehouden dient te worden noemt Barth 
hett verhaal van Kain en Abel (Gen 4), waarin God wel kijkt naar het offer van Abel, maar 
niett naar het offer van Kain. Het verschil tussen de offers van de beide broers bestaat kenne-
lij kk in een onderscheiding van God uit tegenover beiden. Kain is niet verkozen, maar is niet 
vann God verlaten. Hij staat onder de bescherming ten leven! 
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Alleenn de verkozene kent de verworpene, en wel in zijn oerbeeld Jezus Chris-
tus:: in de persoon van degene die - zelf niet verwerpelijk - precies daarin zijn 
verkiezingg voltrok, dat hij op de plaats van deze verwerpelijke is getreden en 
zijnn verwerping gedragen heeft. Exact zo zal de verkozene de verworpene voor 
alless in zichzelf herkennen; in zijn eigen goddeloosheid zoals die achter hem 
ligt,, tegenwoordig is en ook altijd toekomstig is. Hij is zelf de mens op wiens 
plaatss Jezus Christus is getreden. Sterker nog: hij is zelf de mens die steeds 
weerr bezig is deze plaats van de verworpene in te nemen - alsof Jezus Christus 
voorr niets gestorven was. 
Dee bestemming van de verkozene bestaat er in zich door God te laten liefheb-
ben.. Hij mag en zal leven als partner in het verbond. De verkozene wordt door 
Godd in dienst genomen en laat zich in dienst nemen. Deze dienst bestaat in 
dankk voor Gods zelfweggave; in getuigenis van Zijn genadekeus. De verkozen 
menss is er toe verkozen dat de kring van de verkiezing - dit is de kring van 
Jezuss Christus (er)kennende mensen - niet star blijft , maar groter wordt. De 
gavee die hij met zijn verkiezing en roeping ontvangen heeft, is de opgave geen 
Neee maar Ja te zeggen in de hem omgevende mensenwereld, omdat hij zelf 
iemandd is tot wie Ja gezegd is: het Ja van Gods genade en liefde. Uit en in dit 
Jaa heeft hij te leven temidden van anderen. Door hen dit Ja te laten horen zal hij 
dee genadige God en Jezus Christus en Zijn volk representeren en afbeelden. 
Inn een drietal punten ontvouwt Barth de bestemming van de verworpene. Op de 
eerstee plaats is hij ertoe bestemd de geadresseerden zichtbaar te maken van het 
evangelie,, waarvan de bekendmaking de bestemming van de verkozene is. Op 
dee tweede plaats is hij ertoe bestemd zichtbaar te maken en te houden wat door 
hett evangelie genegeerd en overwonnen wordt. Op de derde plaats heeft hij de 
bestemmingg het oogmerk van het evangelie zichtbaar te maken. De verworpene 
heeftt geen toekomst. Hij kan als de mens die zijn eigen meester wil zijn, enkel 
aann zichzelf ten gronde gaan. Precies dat is het oogmerk van Gods genadekeus: 
dee in en uit zichzelf toekomstloze mens in het verbond met Hem een toekomst 
tee geven. De schaduw maakt het licht, de dood maakt het leven indirect zicht-
baar.. Vanuit Golgotha weet de verkozene wat God met de verworpene wil . Hij 
will  hem niet als verworpene. Alleen in Zijn niet-willen wil Hij hem als zoda-
nig,, maar Zijn niet-willen is volgens hetgeen Hij in de verkiezing van Jezus 
Christuss besloten heeft achterhaald en overstraald door, en dienstbaar gemaakt 
aann hetgeen Hij positief wil : Zijn barmhartigheid - de barmhartigheid van Zijn 
verkiezen.. De existentie van de verworpene kan derhalve niet anders verstaan 
wordenn dan die van een wijkende, vluchtende, voorbijgaande schaduwgestalte. 
Dezee schaduwgestalte is op zich bedreigend; maar zij is dit slechts binnen de 
doorr God vastgestelde grens. De verworpen mens existeert in Jezus Christus 
slechtss zo dat hij door hem als verworpene gedood wordt en als verkozene op-
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gewektt wordt. Met Jezus Christus kan de verworpen mens als verworpene 
slechtss voorbij zijn. 

§33 HET JA VAN GOD DE SCHEPPER 

Dee scheppingsleer wordt bij Barth ingezet met een paragraaf aangaande het 
gelooff  in God de Schepper (§40). Hiermee benadrukt hij dat de leer van de 
scheppingg net als de overige inhoud van de christelijke belijdenis, geloofsleer 
is.. De schepping zelf ziet hij uitdrukkelijk in verband met het verbond: in §41 
("Schöpfungg und Bund") spreekt hij ten eerste van schepping, geschiedenis, 
scheppingsgeschiedenis;; ten tweede van de schepping als uiterlijke grond van 
hett verbond; en tenslotte van het verbond als innerlijke grond van de schep-
ping.. De hier op volgende paragraaf is geheel gewijd aan het Ja van God de 
Schepper,, en valt uiteen in drie delen: schepping als weldaad; schepping als 
verwerkelijking;; en schepping als rechtvaardiging. 

ScheppingSchepping als weldaad 
Alss Schepper heeft God niet Nee en ook niet Ja en Nee, maar uitdrukkelijk Ja 
gezegdd tot hetgeen Hij geschapen heeft. Dit betekent niet dat er geen goddelijk 
Neee zou bestaan. Integendeel. Dit goddelijk Nee behelst de noodzakelijke ver-
werpingg van alles wat God overeenkomstig Zijn wezen niet wil , niet kan en dus 
niett is - en dienovereenkomstig de noodzakelijke verwerping van alles wat Hij 
overeenkomstigg Zijn wezen niet kon willen en scheppen, wat Hij ook als van 
Hemm verscheiden werkelijkheid niet dulden kon. De kracht van dit Nee is enkel 
dee terugwerkende kracht van Zijn evenzo dubbele Ja: van Zijn Ja tot Zichzelf 
enn Zijn Ja tot de met Hem niet identieke, maar door Hem gewilde en geschapen 
werkelijkheid.. Dit laatste is het Ja van de schepping. Schepping is dus geen 
verwerping,, maar verkiezing en aanname. Ze is plaatsing - overeenkomstig 
Godss wezen - van de van God verscheiden maar door Hem gewilde werkelijk-
heid.. Doordat God in de schepping Zijn innerlijk wezen naar buiten bewijst, 
doordatt Hij - niet in ontrouw, maar in hoogste trouw ten opzichte van Zichzelf-
niett alleen tot Zichzelf, maar ook tot een ander Ja zegt, is ze goddelijke wel-
daad.. Wat God geschapen heeft, dat is op zich welgedaan. Wat Hij niet gescha-
penn heeft - het ganse bereik van het niet-gewilde en niet-werkelijke - dat is met 
zekerheidd daaraan herkenbaar, dat het niet welgedaan is; en wanneer iets niet 
welgedaann is, dan is daaraan beslist herkenbaar dat het niet door God gescha-
penn is, maar toebehoort aan het bereik van het niet-werkelijke. Hetgeen God 
geschapenn heeft en dus het werkelijke buiten God is Gegenstand van het god-
delijkee behagen en dus van de goddelijke weldaad, gelijk dat wat God niet ge-
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schapenn heeft en wat dus niet werkelijk is, Gegenstand van de goddelijke toorn 
enn het goddelijk gericht zijn moet. 

ScheppingSchepping als verwerkelijking 
Datt God als Schepper niet Nee en ook niet Ja en Nee, maar Ja heeft gezegd tot 
hetgeenn Hij geschapen heeft, dat betekent op de eerste plaats dat Hij het ver-
werkelijktt heeft. De weldaad van de schepping bestaat er in dat het geschapene 
doorr zijn Schepper er mag zijn en derhalve is - en niet niet is, en niet enkel 
schijnt,, niet enkel voorgespiegeld of gedroomd is. In Gods schepping bestaat 
geenn loutere schijn, geen gegenstcmdslose dromen, geen gestalte die enkel de 
gestaltee van het niets zou zijn. God heeft geen schepsel geschapen waartegen 
Hijj  wegens zijn niet-werkelijkheid enkel Nee zou kunnen zeggen. Gods schep-
sell  is door Hem bevestigd (bejahf) omdat het werkelijk is, en daarom werkelijk 
omdatt het door Hem bevestigd (bejahf) is. Schepping is verwerkelijking. En zo 
iss het geschapene werkelijkheid. Niet in zichzelf gegrondveste maar door God 
gewilde,, gestelde, gegarandeerde en bewaarde werkelijkheid. 

ScheppingSchepping als rechtvaardiging 
Datt God de Schepper tot Zijn schepsel Ja zegt betekent op de tweede plaats dat 
Hijj  het gerechtvaardigd heeft. Het zijn van het geschapene is niet neutraal; het 
iss niet slecht maar gerechtvaardigd. Doordat het door God zijn mag, mag het 
goedd zijn. Zijn schepping door God sluit gelijk zijn verwerkelijking ook zijn 
rechtvaardigingg in. 
Hett geschapen zijn heeft zoiets als een lichtzijde. De rechtvaardiging van het 
geschapenn zijn door de zelfproclamatie van de Schepper is echter niet gebon-
denn aan deze lichtzijde. Ze valt er niet mee samen dat de zon schijnt. De recht-
vaardigingg van het creatuur is niet identiek met het Ja van de jubel waartoe het 
creatuurr - inclusief de mens zelf - zonder twijfel ook in staat is. Dit wil niet 
zeggenn dat ze de ontkenning van dit Ja is. Ze bekrachtigt het veeleer. Wat hier 
gezegdd wil worden is dat Gods zelfproclamatie allereerst en voor alles in haar 
eigenn licht schittert. Wanneer ook de geschapen wereld schittert, dan doet ze 
hett in afglans van haar licht. Haar licht schittert echter ook daar waar het de 
geschapenn wereld op zich haar licht ontbreekt. Immers: dezelfde God die het 
haarr hier geeft, weigert het haar daar; dezelfde God die Zich hier in haar open-
barenn wil , wil daar in haar verborgen blijven. God is vrij . Waar het de gescha-
penn wereld Zijn licht ontbreekt is ze Zijn zwijgende getuige: tot Zijn Woord 
behoortt ook Zijn zwijgen; tot wat Hij zegt ook wat Hij niet zegt; tot Zijn Ja ook 
Zijnn Nee; tot Zijn genade ook Zijn gericht. Het kan derhalve niet verwonderlijk 
genoemdd worden dat Gods zelfproclamatie niet identiek is met het Ja dat ons in 
dee geschapen wereld ontmoet. 
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Vann de ander kant bezien: de rechtvaardiging van het geschapen zijn door de 
zelfproclamatiee van de Schepper is zeker ook niet gebonden aan de schaduw-
zijdee van het bestaan. Het oordeel over het geschapene is er niet op aangewezen 
datt de hemel zich verduistert. De openbaring van de rechtvaardiging valt niet 
samenn met de verkondiging van de verwoesting van dat wat is, en derhalve niet 
mett de weerlegging van de menselijke levenswil, en dus ook niet met het votum 
vann de dood. Ze is niet identiek met het Nee dat de geschapen wereld ongetwij-
feldd ook kent. Ook hier moet gezegd worden: ze ontkent dit Nee niet, maar haar 
Jaa herhaalt en onderstreept ook dit Nee. Haar Ja is het zelfs dat dit Nee kracht 
geeft.. Maar Gods zelfproclamatie is aan het grenzende duister van het bestaan 
nett zo weinig gebonden als aan zijn licht. Gods zelfproclamatie overtreft de 
licht-- en schaduwzijde. Deze overtreffing bestaat er in dat in Gods zelfprocla-
matiee de Schepper zelf schepsel is geworden. De vernedering en verhoging van 
Godss zoon is de zelfproclamatie van God de Schepper. Het is duidelijk dat het 
Jaa en Nee dat hier hoorbaar wordt van al het overig waarneembare Ja en Nee zo 
verscheidenn is als de hemel van de aarde. 
Godss zelfproclamatie spreekt echter geenszins van een dualisme. Ze spreekt 
vann een dubbel bepaalde, maar niet van een dubbele werkelijkheid. God ziet het 
hopelozee gevaar dat de door Hem aan het niets onttrokken en toch nog zo dicht 
bijj  het niets verkerende schepping, loopt. Hij ziet dat deze wereld zichzelf niet 
aann de rand van deze afgrond houden kan en zal. En precies in deze wereld wil 
Hijj  Zijn heerlijkheid openbaren. Precies de mens, die haar midden vormt, moet 
mett Hem tegenover het niets staan, moet met Hem Ja en daarom ook met Hem 
Neee zeggen, en zo waarachtig met Hem in het verbond staan. Hier wordt niet 
omwillee van het Nee, maar omwille van het Ja Nee gezegd. Hier, in het lijden, 
stervenn en begraven van Jezus Christus kan er geen vertoeven en blijven zijn, 
kann een laatste woord niet gezegd zijn. Hier volgt op het kruis de opwekking; 
opp de vernedering de verhoging. Dit is het Ja terwille waarvan eerder Nee ge-
zegdd is. Doordat God de geschapen existentie met Zijn heerlijkheid bekleedt, 
doordatt Hij de onmachtige mens in de persoon van Zijn zoon er toe verheft en 
dee macht geeft met Hem Ja te zeggen, verlaat Hij het eerder noodzakelijk ge-
sprokenn Nee; werpt Hij de nederigheid en ellende van de mens achter Zich; is 
Zijnn deelname aan dit negatieve aspect van het bestaan tot een loutere doorgang 
geworden.. Het was de zaak van een ogenblik. Dit ogenblik is voorbij. Hij sterft 
voortaann niet meer. Hij leeft nu eeuwig: niet alleen als de Zoon van God maar 
ookk als de Zoon des Mensen. Hier is het laatste woord gesproken. 
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§44 DE VOORZIENIGHEIDSLEER EN HET JA EN NEE DAT GOD SPREEKT 

Dee voorzienigheidsleer hoort bij Barth tot de scheppingsleer: God draagt zorg 
voorr hetgeen Hij als Schepper in beweging heeft gezet (§48). Hij bewaart, be-
geleidtt en regeert hetgeen Hij geschapen heeft (§49). In tegenstelling tot de 
verkiezingsleerr behoort de voorzienigheidsleer in deze dogmatiek dus niet tot 
dee Godsleer. In de verkiezingsleer gaat het om Gods eeuwig raadsbesluit, dat 
dee vooronderstelling is van zowel de scheppingsdaad als de existentie van het 
geschapene.. Tegelijkertijd gaat het hierbij om het eeuwig raadsbesluit zonder 
hetwelkk God niet God zou zijn. Net als en samen met de scheppingsleer be-
schrijftt de voorzienigheidsleer daarentegen een uiterlijk werk Gods. En net als 
dee scheppingsleer berust ze op het opus Dei internum: Gods eeuwige genade-
keus.. De voorzienigheidsleer wil een verwoording zijn van de trouw van God 
tenn opzichte van hetgeen Hij geschapen heeft. Hij coëxisteert met Zijn schep-
sel.. Deze coëxistentie bestaat er in dat Hij nimmer passief, immer actief is; 
nooitt dood, altijd levend; nooit slapend, immer wakend. De Schepper heeft als 
Heerr Zijn schepsel tot deelgenoot gemaakt, om hem in alles wat hij doet en wat 
hett overkomt bewarend, begeleidend en regerend vooruit te gaan, ter zijde te 
staann en achterna te gaan. 
Wanneerr Barth in §49.1 het probleem aan de orde stelt dat het geschapene het 
goddelijkk bewaren nodig heeft, komt opnieuw de spanning tussen hetgeen God 
well  en niet gewild heeft ter sprake. In de schepping heeft God het schepsel 
geschapenn door onderscheid te maken tussen hetgeen Hij wilde en hetgeen Hij 
niett wilde. Dat het schepsel is, dankt het aan deze goddelijke scheiding. Door-
datt nu God deze scheiding in stand houdt, bewaart Hij het schepsel. Bij het 
goddelijkk bewaren gaat het namelijk om een bewaren voor de overweldiging 
vann het Nichtige. Onder het Nichtige verstaat Barth dat wat God als Schepper 
niett wilde; waaraan Hij voorbijging; wat Hij naar de beschrijving van Genesis 
1:22 als chaos achter Zich liet zonder het wezen en existentie te geven. Het is de 
mogelijkheidd die God in Zijn eeuwig raadsbesluit verworpen heeft en die enkel 
onderr dit machtige Nee van God werkelijkheid heeft. Ook hierover is God 
machtig;; zonder Zijn daad van de schepping had het Nichtige deze negatieve 
werkelijkheidd niet eens kunnen hebben. Door God is ook het oordeel hierover 
vann eeuwigheid af reeds uitgesproken, en zelfs voltrokken. De creatuurlijke 
werkelijkheidd is hiertoe vanuit zichzelf geenszins in staat. Integendeel: de cre-
atuurlijkee werkelijkheid is op zich veeleer bedreigd door deze negatieve wer-
kelijkheidd van het Nichtige. Ze heeft zich niet zelf van het Nichtige onderschei-
den.. Ze kan zich derhalve ook niet zelf voor het Nichtige bewaren. Het creatuur 
iss niet God: het is de van God verscheiden werkelijkheid, en neemt derhalve 
geenn deel aan Zijn keuze. Wanneer God het niet redden en bewaren zou, zou 
hett creatuur ten prooi vallen aan de absolute Nichtigkeit. Wanneer God Zich 
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ookk maar een ogenblik zou afwenden van Zijn schepsel, dan zou de chaos met 
dodelijkee kracht toeslaan. Want ten opzichte van God is de chaos niet anders 
dann een inferieure factor te noemen; ten opzichte van het schepsel daarentegen 
iss het een superieure factor. Het grote gevaar dat het voor het schepsel vormt, 
schuiltt erin dat het Nichtige het schepsel volledig vreemd is en zelfs de ontken-
ningg van zijn wezen en existentie is. Precies door aan de grens van het gescha-
penee te staan lijk t het Nichtige op God te gelijken, en lijk t het misschien wel 
eenn tweede God te zijn. Dit is echter geenszins zo. Het Nichtige zelf had zonder 
Godd nooit ten tonele kunnen verschijnen. Doordat God in de schepping Zijn Ja 
sprak,, heeft Hij ook een Nee gesproken; heeft Hij de positieve werkelijkheid 
vann Zijn schepsel afgegrensd van hetgeen Hij niet wilde en dus niet schiep. En 
daarmeee heeft Hij dit door Hem ontkende het wezen van een niet-wezen en de 
existentiee van de niet-existerende toegeroepen. Het is voor God geen tegen-
speler,, maar de door Zijn toorn zowel ontstane als reeds verjaagde schaduw van 
Zijnn werk. Voor het schepsel daarentegen is het een tegenover. God wilde ech-
terr enkel en alleen het ene. Het door Hem niet gewilde Nichtige is de door God 
niett gewilde en niet gerealiseerde mogelijkheid: de afgrond waarin het ene dat 
Hijj  heeft geschapen zou wegzinken wanneer Hij het niet behouden zou. Maar 
Godd wil hetgeen Hij geschapen heeft behouden: Hij laat Zijn Ja tot de gescha-
penn werkelijkheid - hoewel en doordat Zijn Nee Zijn Ja ter zijde staat - Zijn Ja 
zijnn en blijven. Het door Hem ontkende geeft Hij niet de macht te komen tot 
eenn daadwerkelijke ontkenning van hetgeen waartegen Hij Ja heeft gezegd. Van 
eeuwigheidd af immers - namelijk in het eeuwig raadsbesluit van Zijn genade 
zoalss dat in Jezus Christus werkzaam en openbaar geworden is - is dit Gods 
wil :: de zaak van Zijn schepsel tegen het niets tot Zijn eigen zaak te maken. Zelf 
heeftt Hij de ganse macht van het Nichtige tegen Zijn schepsel op Zich geno-
men,, gedragen en weggedragen. Hij liet Zichzelf ontkennen om daarmee de 
ontkenningg op te heffen. Zo bewaart Hij hetgeen Hij geschapen heeft tegen het 
NichtigeNichtige waaraan het ongetwijfeld verloren zou gaan, ware het niet dat Hij zorg 
voorr Zijn schepsel dragen zou. 

§55 BROOD EN WIJN ALS SPIEGEL VAN GODS VERKIEZING 

Inn boven beschreven dogmatiek keert onder diverse gezichtspunten steeds weer 
hett goddelijk Ja en Nee terug; een goddelijk willen en niet-willen; goddelijke 
verkiezingg en verwerping; goddelijke verhoging en vernedering; goddelijk er-
barmenn en gericht. Hierbij is geen sprake van een balans die nauwgezet in 
evenwichtt gehouden wordt. Integendeel: alleen het Ja dat God spreekt 
(over)heerst.. Alles laat zich terugvoeren op hetgeen Hij positief wil . En van het 
Neee dat klinkt, van dat wat God niet wil , van dat wat Hij verwerpt, van de ver-

148 8 



nederingg en het gericht is enkel sprake omwille van hetgeen Hij wil en verkiest. 
Niett omwille van het Nee, maar omwille van het Ja wordt ook Nee gezegd. 
Hetgeenn Hij niet wil is geenszins bij machte als zelfstandige macht ten tonele te 
verschijnen.. De enige zelfstandigheid en waarde die aan dat wat God niet wil 
kann worden toegedacht, is de zelfstandigheid en waarde van het Nichtige. Hij 
heeftt het immers niet gewild en derhalve niet geschapen. Het Nee wordt enkel 
zichtbaarr gemaakt door het Ja, waarbij aangetekend dient te worden dat het ook 
onmiddellijkk door dit Ja weerlegd en overwonnen wordt. Dit betekent overi-
genss geenszins dat het Nichtige - als dat wat God niet wil - voor de mens geen 
enkelee bedreiging zou betekenen. Ten opzichte van God is de chaos van het 
NichtigeNichtige een inferieure factor; ten opzichte van de mens daarentegen een supe-
rieuree factor. Zonder de zorg van God zou de mens volledig ten prooi vallen en 
verlorenn gaan aan deze chaos. Maar God heeft de uiteenzetting met het Nich-
tigetige tot Zijn eigen zaak gemaakt. Hij heeft Zichzelf laten ontkennen om daar-
meee de ontkenning op te heffen. En zo treft het Nee dat God spreekt ten princi-
palee niet de mens, maar enkel en alleen Hemzelf. 
Terugkerendd naar de bespeurde bijbelse spanning tussen Egypte en het land van 
belofte,, wil hier betoogd worden dat het bijbelse Egypte theologisch gezien 
magg worden als spiegel van het Nee dat God spreekt, terwijl het land van be-
loftee Gods Ja weerspiegelt. Aan de hand van onze exegetische bemerkingen 
rondd brood en wijn zal dit nader toegelicht worden. 
Inn zijn toegespitste betekenis van Egyptisch ellendebrood laat 'brood' (LECHEM) 
zichh zeer wel vergelijken met hetgeen God niet wil . Het wordt in de Tora gety-
peerdd als dragend de smaak van niet onomkeerbare ellende. Maar dat deze el-
lendee niet onomkeerbaar en absoluut is, moet van 's hemelswege bekend ge-
maaktt worden. Dat het volk dit brood eten zal ter gedachtenis aan het uittrek-
kenn uit Egypte, en dat het Egyptisch ellendebrood in de woestijn overbodig 
wordtt gemaakt door brood uit de hemel, toont aan hoezeer de door het volk 
vermeendee afhankelijkheid van Egyptische ellendebrood van 's hemelswege 
wordtt ontmaskerd als onecht en onmachtig. Farao en zijn heerschappij kunnen 
bijbelss beschouwd worden als de spiegel van de duisternis die indirect het licht 
zichtbaarr maakt. En tegelijk als spiegel van de duisternis die enkel en alleen 
doorr het licht 'zichtbaar' gemaakt wordt. Egypte functioneert als weerklank van 
hett goddelijk Nee, ten dienste van het betuigde goddelijk Ja. Aan de hand van 
hett brood wordt zichtbaar gemaakt hoe ondergeschikt zijn positie is. Met geen 
mogelijkheidd zal het zelfstandig kunnen opereren, laat staan overheersen. Het 
broodd der Egyptische ellende maakt en houdt zichtbaar wat genegeerd en 
overwonnenn wordt door het brood uit de hemel. 
Hett brood uit Johannes 6 betuigt hoe deze negatie en overwinning definitief 
doorbreekt.. De ontmaskerende kracht van dit brood uit de hemel is gelegen in 
dee vernedering, in de ontkenning die deze God in Jezus Christus zelf ondergaat, 
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opdatt de vernedering en ontkenning definitief ontkend wordt. Het Nee dat door 
hett Egyptisch ellendebrood weerspiegeld wordt, blijkt Hem zelf te treffen. Het 
broodd dat Jezus geven zal is zijn vlees voor het leven van de wereld. Hijzelf 
ondergaatt de vernedering, de ellende, de dood, terwille van de verhoging en het 
levenn van de mensen. Johannes' brood uit de hemel mag zo gelezen worden als 
dee definitief doorbrekende, voor de mensen heilzame beweging waarbij niet 
Godss Nee maar precies Zijn Ja de mensen treft. 
Dee goede wijn van de bruiloft te Kana (Joh 2:1-12) kan beschouwd worden als 
spiegell  van de positieve zijde van deze zelfde werkelijkheid. De tekst sugge-
reertt immers dat deze wijn thuishoort in het land van Gods koninklijke heer-
schappij,, en daar zelfs de voorsmaak van genoemd mag worden. Deze wijn, 
geproefdd en tot nu bewaard, staat garant voor het leven in dat Koninkrijk. In het 
verhaall  gaat alle aandacht uit naar het geschonken leven dat - gelijk de wijn -
eenn naar menselijke maatstaven ongekende kwaliteit kent. Precies deze wijn en 
hett leven in het land dat hij in zich draagt, mag gezien worden als spiegel van 
hetgeenn God positief wil voor de mens; als spiegel van het Ja dat God spreekt. 
Dee overvloed van wijn weerspiegelt dan Gods overstromende heerlijkheid. 
Waarr van deze wijn gezegd is dat hij instaat voor een leven van ongekende 
kwaliteit,, hebben we in de dogmatiek van Barth mogen vernemen dat het over-
stromenn van Gods heerlijkheid voor de mens zaligheid en eeuwig leven bete-
kent.. Het bijbelse leven in het land van belofte vindt op deze wijze zijn equi-
valentt in de theologische begrippen zaligheid en eeuwig leven, en vice versa. 
Hett verhaal van de bruiloft te Kana maakt zo zichtbaar wat het betekent dat de 
menss door God verkozen is: de mens wordt wonderbaarlijk verhoogd tot part-
nerr in het verbond van Zijn liefde. Dat is hetgeen in deze overvloed van wijn 
aanschouwelijkk wordt gemaakt. Zo openbaart hij zijn heerlijkheid. 
Ookk van Jezus' woorden aangaande de wijnstok mag gezegd worden dat ze 
theologischh gezien mogen worden als spiegel van het Ja dat God spreekt. De 
accentenn liggen anders dan in het verhaal van de bruiloft te Kana. Waar de 
overvloedd van wijn Gods overstromende heerlijkheid weerspiegelt, klinkt in 
Johanness 15:1-8 uitdrukkelijk ook het gevaar dat dit voor God met zich mee-
brengt.. Barth heeft er op gewezen dat Gods heerlijkheid - door over te stromen 
-- nu ook binnen het bereik van de tegenstelling, de aanvechting en verstoring 
treedt.. Precies dit aspect van de menselijke rebellie hebben we aangetroffen in 
onzee lezing van Jezus' woorden aangaande de ranken die in Jezus Christus geen 
vruchtt dragen. Deze ranken verzetten zich tegen het door God beloofde land, 
tegenn hetgeen God positief wil voor de mens. Maar ook blijkt uit Jezus' woor-
denn dat deze rebellie als mogelijkheid door de landman onmiddellijk opgehe-
venn wordt. De rebellie blijkt enkel de bestaansmogelijkheid van het onmoge-
lijk ee te kunnen hebben; slechts de bestaanswerkelijkheid van het onwerkelijke; 
dee macht van de onmacht. Enkel in het licht van de wijnstok, van de landman, 
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vann de overvloed van het land, van Gods Ja, komt deze schaduw als ontmas-
kerdee onmogelijkheid ter sprake. Deze afhankelijkheid van God hebben de 
vruchtdragendee ranken gemeen met de vruchteloze; de God lovenden met de 
tegenn God rebellerenden; de van Hem getuigenden met de zich van Hem afke-
renden.. Vanuit zichzelf kan geen enkele rank vrucht dragen. Alles wat meent te 
kunnenn geschieden buiten Gods Woord, wordt ontmaskerd als chaos. Deze 
afhankelijkheidd is theologisch uitdrukkelijk ter sprake gekomen in het kader 
vann de voorzienigheidsleer. Daar is in theologische begrippen verwoord wat 
hierr in bijbelse taal gevat is. God bewaart hetgeen Hij geschapen heeft tegen de 
afgrondd van het Nichtige waaraan het ongetwijfeld verloren zou gaan, ware het 
niett dat Hij zorg dragen zou voor Zijn schepsel. De mens heeft deze zorg nodig. 
Dee mens is in zichzelf niet bij machte zichzelf te redden van en te beschermen 
tegenn de chaos. De dodelijke greep van de chaos waaraan de mens zonder de 
zorgg van God ten prooi zou vallen, treffen we bijbels aan in Jezus' beschrijving 
vann de onmogelijke mogelijkheid waarin anonieme figuren de meest chaotische 
enn verwoestende gruweldaden stellen aan degene die niet in Jezus Christus 
blijf tt (Joh 15:6). Enkel in verbondenheid met Jezus Christus zullen de ranken 
vruchtt kunnen dragen. De verkozen mens kan alleen maar Ja zeggen in de hem 
omgevendee wereld, omdat hij zelf iemand is tot wie Ja gezegd is. 
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