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Hoofdstukk 7 

Hett volstrekte novum 

§§ 1 ONHISTORISCHE GESCHIEDENIS 

Ditt laatste hoofdstuk wil in twee paragrafen enige theologische verheldering 
biedenn met betrekking tot de wijze waarop in de exegetische delen van deze 
studiee gesproken is van de begrippen 'geschiedenis' en 'eeuwig leven'. Vanwege 
dee proloog is het begrip 'geschiedenis' allereerst geplaatst onder het beslag van 
hett Woord: «Door het [Woord] werd (lett.: geschiedde) alles, en zonder het 
werdd (lett.: geschiedde) niets dat geworden (lett.: geschied) is» (Joh 1:3). Van 
daaruitt is gesproken van de wonderlijke geschiedenis van de bruiloft te Kana 
waaropp water wijn wordt (lett.: geschiedt - Joh 2); van de gedode vaderen in de 
woestijnn die weer deelgenoot gemaakt worden van Gods bevrijdende geschie-
deniss (Joh 5); en van de vernedering en verhoging die geschiedt in Jezus 
Christuss (zie hoofdstuk 2 en 3). In deze paragraaf wordt expliciet de vraag ge-
steldd naar de aard van deze geschiedenis onder het beslag van het Woord: met 
welkk een geschiedenis hebben we hier te maken? Hoe wil deze geschiedenis 
gedachtt worden? Als een geschiedenis als vele andere geschiedenissen? Een 
geschiedeniss die zich vergelijken laat met onze vaak zo lege geschiedenis? 
Dee leegheid van onze geschiedenis wordt treffend geschilderd door Miskotte: 

"Watt wij als 'geschiedenis' aanschouwen, dat schijnt een breken van 
golvenreven,, een waaien van vrije passaten zonder doel, een schrijven 
vann de geweldigste dingen in het zand, ja, met bloedsporen, die niet-
teminn alle worden uitgewist. En na een beetje echtheid komt een zee 
vann leugen, na een schemer van recht een chaos van ongerechtigheid, 
nana alle leven en cultuur en droom de dood (...) En daarbij zijn we dan 
zozo gruwelijk alleen! want wij hebben alleen geschiedenis, niet de die-
renn en niet de engelen."1 

Maar,, zo vervolgt Miskotte, Gód heeft een geschiedenis! Niet de dieren en niet 
dee engelen, maar God heeft een geschiedenis. Om deze geschiedenis aan te 
duidenn spreekt de bijbel van de Weg. Dit bijbelse grondwoord geeft uitdruk-
kingg aan de dynamische eenheid van Gods daad-als-woord en van Gods woord-
als-daad.. Het is Gods woorddaad en daadwoord dat geschiedenis maakt. De 
geschiedeniss wordt zo opgevat als de ruimte waarin Gods Woord geschiedt, als 

11 Miskotte, Bijbels ABC, p. 122. 
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dee plaats waar de DABAR uitbreekt in vele DEBARIM. Dit verleent de geschiede-
niss een huiveringwekkende realiteit: "Het wordt spannend als in de Weg de 
woordenn bindend blijken en de beloften hun reële vervulling tegemoet gaan."2 

Tevenss verleent het de geschiedenis een verrukkelijke realiteit: "De verrukke-
lijkelijke realiteit der geschiedenis wordt openbaar in het Rijk Gods, dat opwast op 
dee velden van de geschiedenis of over de velden der geschiedenis zich komt 
uitstortenn en verbreiden."3 De geschiedenis die Gods daadwoord en woorddaad 
maaktt is geen geschiedenis buiten ons en onze geschiedenis om, maar midden 
inn onze geschiedenis. "God, JHVH, heeft een weg, en schept zich ruimte en 
maakt,, zelf mede-reizende naar de eeuwige stad, zijn mensen tot mede-reizi-
gerss met Hem, tot trekker, maar geen avonturier, niet honkvast, wél trouw, 
trouww aan het doel, gehoorzaam aan het woord, schouwende op de daden des 
Heren."4 4 
Hett is veelzeggend dat het Bijbels ABC geen apart hoofdstuk aangaande Gods 
geschiedeniss kent. Hiermee geeft Miskotte impliciet te kennen dat het begrip 
'geschiedenis'' geen bijbels woord - laat staan grondwoord - is. Bij Breukelman 
treffenn we deze gedachte expliciet aan: "Van het werkwoord HAJAH 'geschie-
den',, is niet een nomen derivatum 'geschiedenis' afgeleid. Zoals de Tenakh geen 
woordd heeft voor fusis - natura, heeft hij ook niet een woord voor 'geschiede-
nis'."55 De bijbelse getuigen doen ons keer op keer horen van het geschieden van 
eenn DABAR, en dan met name van een DABAR zoals deze geschiedt van Gods-
wege.. Het geschieden van Gods Woord vormt de inhoud van de Schrift. Het 
uiterstt dynamische karakter van dit Woord maakt het zelfstandig naamwoord 
'geschiedenis'' ongeschikt te functioneren als vertolking van hetgeen hier ge-
hoordd wil worden. Het woord historia wordt in de Septuaginta dan ook niet 
aangetroffen. . 
Ookk Bakker begeeft zich in zijn boek Geschiedenis in Opspraak op deze door 
Miskottee en Breukelman ingeslagen weg: 

"Maarr er is iets in de bijbel, dat met alle geweld aan het woord wil 
komen,, dat gehoord wil worden in zijn oorspronkelijke imperatieve 
kracht,, iets dat uit de woordwereld van de bijbel losbreekt en oprijst -
enn zie, het gaat spreken... heel persoonlijk, heel beslist en onherroe-
pelijk,, in een analogieloze vanzelfsprekendheid. Dat 'iets1 waarop de 
helee woordwereld van de bijbel gericht staat, waarvan het doordrenkt 

22 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 78. 

33 Miskotte, Bijbels ABC, p. 125. 

44 A.w. p. 124. 

55 Breukelman, Bijbelse Theologie 1,2. De Theologie van het boek Genesis. Het eerstelingschap 
vann Israël temidden van de volkeren op de aarde als thema van "het boek van de verwekkin-
genn van Adam, de mens", Kampen 1992, p. 67. 
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iss en waardoor het gestempeld is tot in de kleinste details, tot in de 
kommaa en de ademstoot toe, het is... - nee, het geschiedt*. - de Stem, 
eenn Spreken gelijk 'het suizen van een zachte stilte'! (1 Kon. 19:12) 
Hett Woord geschiedt! Deus dixit! De tijgersprong! Dit spreken is het 
gebeuren,, het midden dat alle Schriftwoorden omspoelt: het éne spre-
kenn en handelen, in verschillende gestalten en toonaarden, van de le-
vendee God in zijn geschiedenis van het genadeverbond met de mens, 
Immanuel,, God-met-ons, de onuitsprekelijke NAAM." 6 

Omm deze geschiedenis van God-met-ons te karakteriseren wijst Bakker op het 
doorr Barth aangewende begrip 'onhistorische geschiedenis'. In dit begrip wil 
uitgedruktt zijn dat Gods geschiedenis plaatsheeft in onze geschiedenis, zonder 
daarmeee samen te vallen. Het gaat om concreet-feitelijke, in ruimte en tijd 
plaatsvindendee geschiedenis, die niettemin enig is in haar soort. 

"Dee term onhistorische geschiedenis, door Barth gesmeed om het ge-
heimeniss van deze toedracht te omschrijven, houden wij voor een 
vondst.. De term biedt het voordeel enerzijds recht te doen aan het 
concreet-werkelijkk gehalte van de bijbelse openbaring, anderzijds 
rechtt te doen aan haar onophefbare andersheid. In al zijn concreetheid 
blijf tt de HEER onvergelijkbaar, anders, heilig, d.i. onderscheiden, al-
hoewell  niet gescheiden van al het werkelijke."7 

Vanwegee dit 'onderscheiden maar niet gescheiden' karakter van deze geschie-
denis,, vat Bakker de notie 'onhistorische geschiedenis' op als articulatie van het 
tertiumtertium dat in de bijbel aan het woord wil komen. De dogmatische notie van het 
tertiumtertium wil namelijk uitdrukking zijn van Gods geheel unieke verbondswerke-
lijkheid,, die niet met onze gangbare werkelijkheid samenvalt (primum), maar 
ookk niet als een abstracte werkelijkheid achter de onze beschouwd worden kan 
(secundum):(secundum): tertium daturl 

"Beimm 'tertium' geht es urn die besondere Offenbarung Gottes, als Ge-
schichtee sui generis, die als Wort-Tat Gottes nicht aus 'unserer' Wirk-
lichkeitt hervorgeht und nicht in ihr untergeht. Sie ist eine besondere 
undd das bleibt sie."8 

Wanneerr dit betrokken wordt op de geschiedenis van JHWH, moet gezegd 
wordenn dat deze geschiedenis te onderscheiden is van onze geschiedenis en 
derhalvee niet samenvalt met onze geschiedenis (primum), zonder gescheiden te 

66 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 193. 

77 A.w. p. 195. 

88 W. Klouwen, Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K. Barth und G.W.F. 
Hegel,, Zoetermeer 1998, S. 17. Zie voor het begrip 'tertium' Breukelman, 'Het tertium: Bult-
mannn en Barth, Buber en Barth', in: Om het Levende Woord 2 (1993), p. 8-17; Bakker, Ge-
schiedenisschiedenis in Opspraak, mn hoofdstuk 4; Klouwen, Die Wirklichkeit der Geschichte. Zie in 
onzee studie vooral bijlage 2: 'Kritiek op de historische kritiek'. 
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zijnn van onze geschiedenis {secundum). Gods onhistorische geschiedenis is niet 
aff  te leiden uit onze geschiedenis, maar is ook niet op te vatten als een geschie-
deniss achter, boven of na onze geschiedenis. Tertium daturl9 Een gans andere, 
totaall  nieuwe geschiedenis breekt in in onze oude, vertrouwde, maar lege ge-
schiedenis.. Volstrekt uniek. Een weergaloos novum. En precies deze geschie-
deniss blijkt dé geschiedenis te zijn: «Door het [Woord] werd (lett: geschiedde) 
alles,, en zonder het werd (lett.: geschiedde) niets dat geworden (lett.: geschied) 
is»» (Joh 1:3). Alles wat buiten deze geschiedenis van het Woord aanspraak 
maaktt op 'geschiedenis', wordt ontmaskerd als onmogelijkheid, als onechte 
geschiedenis.. Dit is het kritische moment van Gods openbaring. 10 Ook onze 
geschiedeniss wordt in het licht van de geschiedenis die hier doorbreekt, ont-
maskerdd als lege geschiedenis. Gods geschiedend Woord maakt de leegheid 
vann onze zogenaamde geschiedenis pijnlij k zichtbaar. Maar tegelijkertijd mag 
enn moet van onze geschiedenis gezegd worden dat deze boven zichzelf wordt 
uitgetild,, en wordt opgenomen in de gang van het geschiedende Woord. In dit 
verbandd spreekt Bakker van Gods geschiedenis als contra-geschiedenis, waarbij 
inn dit contra een geweldig pro besloten ligt: de geschiedenis van Gods Woord 
gaatt dwars tegen de strekking van de wereldgeschiedenis in, zonder dat de we-
reldd wordt afgeschreven. Integendeel: de wereld wordt opgenomen in de ver-
schijningg van het Rijk Gods. 

Dee overvloed van wijn op de bruiloft te Kana alsmede de gezond de geschiede-
niss ingaande woestijngeneratie, getuigen van deze wonderbaarlijke geschiede-
nis.. Wat deze geschiedenis onderscheidt van alle andere denkbare en ondenk-
baree geschiedenissen, is dat het Gods geschiedenis is. "Het eigenlijke subject 
derr geschiedenis is de God van Israel, die - in het geschieden van zijn dabhar 
(diee uitbreekt in een menigte van debharim) - zich daarin van alle goden en 
machtenn onderscheidt, dat Hij met zijn waarachtig God-zijn zich garant heeft 
gesteldd en zich inzet voor het waarachtig mens-zijn van zijn mens."11 Deze 

99 In de bijbel zijn we deze spanning reeds op het spoor gekomen in het woord van Jezus dat hij 
niett uit deze wereld is (zie paragraaf 4 van hoofdstuk 4) en in Jezus' woord tot Pilatus dat zijn 
koninkrijkk niet uit deze wereld is (zie paragraaf 1 van hoofdstuk 5). Vgl Barth: "Sein Reich 
istt eben, wie er es nach Joh. 18.36 dem Pilatus bezeugt hat, wohl in, aber nicht von dieser 
Welt:: weil nicht ek tou kosmou, darum im Kosmos ein unansehnliches, nach menschlichem 
Mafistabb bedeutungsloses, ein verborgenes Reich."(KD IV,2, Zurich 1955, S. 187) 

100 Precies als uitdrukking van het kritische van Gods openbaring, van Zijn ene geschiedenis met 
ons,, is het tertium als novum te verstaan. Het tertium als novum wijst op de 'Tatigkeit', op de 
beweging,, op 'das Geschehen'. "Immer wenn in der Schrift vom Neuen gesprochen wird, wird 
diee besondere Tatigkeit, die Dynamik, das Nicht-seöhaft-werden-Können zum Ausdruck ge-
bracht.bracht. (...) 'Siehe, ich tue ein Neues' (Jes. 43,19) - es weist auf seine standige Initiative hin, 
auff  seine fortwahrende Treue, die nicht abstrakt, sondern auCerst konkret in den einzelnen 
undd besonderen 'debharim' immer au/s neue wirk-lich ist." (Klouwen, Die Wirklichkeit der 
Geschichte,Geschichte, S. 163) 

111 Breukelman, '"Geschiedenis" als theologisch begrip', p. 12. 

156 6 



geschiedeniss is een geschiedenis pro nobis. De God van Israël zet Zich in voor 
Zijnn partner in het verbond: de mens. Zijn geschiedenis is daarmee een ge-
schiedeniss van ongekende humaniteit. In ons spreken aangaande de vernedering 
vann God en de verhoging van de mens, zijn we dit reeds op het spoor gekomen. 
Daarr hebben we gezien dat God het lijden van de mens draagt, opdat de mens 
verhoogdd wordt. Dat is hetgeen geschiedt in Jezus Christus. Het is deze uiterst 
merkwaardigee geschiedenis van deze uiterst merkwaardige God die inbreekt in 
onzee zogenaamde geschiedenis. Precies deze onhistorische geschiedenis wil 
aann het woord komen in het getuigenis van profeten en apostelen. 

"'' Und es geschah...!', so horen wir es immer wieder die ganze Bibel 
hindurch.. Und was geschieht, das sind die 'debharim', das ist all das-
jenige,, was die konkreten im Geschichtsdrama mitspielenden Figuren 
inn der Begegnung miteinander reden und tun. Diese ihre konkreten 
'debharim'' bilden die 'Wirklichkeit' der 'Geschichte'. Mit Betonung 
muBB nun aber gesagt werden, da8 wir in diesen ihren konkreten 'de-
bharim'' konfrontiert sind mit der einen 'Wirklichkeit' der einen 'Ge-
schichte',, neben der es nicht auch noch allerlei andere 'Wirklichkei-
ten'' anderer 'Geschichten' gibt. Es gibt nichts, was wirklicher ist, als 
diee eine 'Wirklichkeit' dieser 'Geschichte'; denn alles was im Himmel 
auff  Erden 'geschieht' spielt im Rahmen dieser einen Geschichte mit. 
Siee ist dam it die Geschichte: die von Gott inaugurierte und kontinui-
ertee Geschichte seines Bundes mit dem Menschen. Als solche ist 
diesee Geschichte mit dem Geschehen seines 'dabhar' identisch. Es ist 
alsoo die Geschichte all dessen, was er als dieser Bundesgott redet und 
tut."l2 2 

§22 D E KOMENDE AEON 

Hett begrip 'eeuwigheid' dat we zijn tegengekomen in onze bespreking van Jo-
hanness 6 (met name in vers 51), is een voor misverstand uiterst vatbaar begrip. 
Dee definitie waarin de eeuwigheid wordt opgevat als een leven dat geen begin-
off  eindpunt hebben kan, is nog steeds gangbaar. Zo verklaart het woordenboek 
derr Nederlandse taal het begrip 'eeuwigheid' op de eerste plaats als duur zonder 
aanvangg of einde. Het eeuwige wordt hiermee de tegenpool van het tijdelijke. 
Reedss Augustinus beschrijft de eeuwigheid als tijdloze tijd. Dat God eeuwig is 
betekentt zijns inziens niet dat God in de tijd aan de tijden vooraf zou gaan: dan 
zouu Hij immers niet aan alle tijden voorafgaan. "Maar Gij gaat door de verhe-

122 Breukelman, Biblische Theologie II . Debharim. Der biblische Wirklichkeitsbegriff des Seins 
inn der Tat, Kampen 1998, S. 301. 
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venheidd van de immertegenwoordige eeuwigheid aan al het verledene vooraf en 
Gijj  zijt verheven boven al het toekomstige, want dat is toekomstig en wanneer 
hett gekomen zal zijn, zal het verleden zijn; maar Gij zijt dezelfde en Uw jaren 
zullenn niet geëindigd worden (Ps 102:28). Uw jaren gaan niet en komen niet: de 
onzee echter gaan en komen, opdat ze alle komen. (...) All e tijden hebt Gij ge-
maaktt en Gij zijt vóór alle tijden, en te geener tijd was er geen tijd."13 De eeu-
wigheidd is zo de tegenpool van alle tijden: de eeuwigheid is geen tijd. 
Hett bijbels idioom geeft echter een geheel andere invulling aan het begrip 
'eeuwigheid'.. Bij de aanvang van deze studie hebben we kort gesproken van de 
bijbelsee grondwoorden die het grondpatroon van de in de Schrift betuigde ge-
schiedeniss tekenen: 'namen', 'DEBARIM', 'dagen' en 'aarde onder de hemel'. Be-
halvee de plaats ('aarde onder de hemel'), de partners ('namen') en de daad-
woorden/woorddadenn die geschieden ('DEBARIM') kent dit grondpatroon ook 
eenn zeer bepaalde aanduiding van de tijd: 'dagen'. De geschiedenis van God-
met-onss geschiedt niet in een tijdeloosheid, maar zeer concreet in dagen. De 
dagg wordt zo de tijd waarin Gods Woord geschiedt; het is gekwalificeerde ver-
bondstijd.. De 'tijd' is hiermee afhankelijk van de DABAR die geschiedt. Ab-
stracte,, oneindige tijd komt in de bijbel niet voor. Met het grondwoord 'dagen' 
wetenn we ons derhalve gewaarschuwd tegen het binnenbrengen van begrippen 
diee de betekenis van tijdeloosheid in zich dragen. Om deze reden hebben we 
'levenn in eeuwigheid' opgevat als 'leven in de komende aeon'. Om dit te verhel-
derenn zal hier eerst een aantal opmerkingen gemaakt worden over de tijdsleer 
vann Barth.14 
Dee tijdsleer is bij Barth geen leer aangaande de tijd op zichzelf. Integendeel: zij 
iss volledig ingebed in de leer aangaande het Woord van God. Enkel en alleen in 
ditt kader wordt de tijd ter sprake gebracht. Dat God Zich openbaart betekent 
namelijkk dat God tijd heeft, en wel tijd voor ons. Hier wordt dus afgerekend 
mett het misverstand dat alleen de mens tijd zou hebben. God heeft tijd voor 
ons,, en wel de tijd van Zijn openbaring. Deze tijd van de openbaring weet zich 
betrokkenn op onze tijd, maar valt daarmee niet samen. Gods openbaring heeft 
zijnn eigen tijd: werkelijke, beheerste tijd. 

"Theologischee tijd is openbaringstijd. Openbaring geschiedt welis-
waarr in de tijd, maar valt in genen dele samen met onze tijd. Openba-
ring,, in bijbelse zin, is een volstrekt contingent novum, een gebeuren, 
waarinn de epifanie, de zelfmededeling, de zelfonthulling, geschiedt 
vann de naar zijn wezen ononthulbare, principieel verborgen God."15 

133 Augustinus, Belijdenissen XI,16. In vertaling van A. Sizoo,Delft 1948, achtste druk, p. 257. 

144 KD 1,2 §14. Zie ook J. Wissink, De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven 
enn de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie, Amersfoort 1983, p. 
297-299. . 

155 Bakker, De nieuwe tijd. Over de praktische zin van de theologische tijd, Kampen 1981, p. 8. 
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Dee openbaring heeft en behoudt haar eigen tijd niettegenstaande het feit, dat zij 
ingaatt in en deel uitmaakt van onze verloren tijd. Het bijzondere van de tijd van 
dee openbaring is, dat het de tijd van de Heer van de tijd is. In tegenstelling tot 
onzee tijd is het beheerste, en precies daarin werkelijke, vervulde tijd. Het is 
daadwerkelijkk tijd: tegenwoordigheid met toekomst en verleden. Tijd met een 
echtt heden, met een echt verleden en met een echte toekomst. Het Woord van 
Godd is. Het is niet 'nog niet' of 'niet meer'. Midden in de tijd die wij menen te 
hebben,, breekt de nieuwe tijd van Gods openbaring in. Onze tijd verbleekt 
hierbijj  tot lege, zinloze, wegstromende tijd. Maar tegelijkertijd mag en moet 
gezegdd worden dat onze tot vergaan veroordeelde verloren tijd wordt verhoogd 
tott een andere, nieuwe, door God beheerste tijd. Onze tijd wordt tot werkelijke 
tijdd doordat hij deelgenoot gemaakt wordt van de wending der tijden, die vol-
trokkenn is in Jezus Christus. «Het oude is voorbijgegaan» (2Kor 5:17). Dit be-
tekentt niet dat het verleden verdwijnt; het blijf t in zijn voorbijgaan 'tegenwoor-
dig'.. Zo is het in de dood van Jezus Christus tot werkelijk verleden gemaakt. 
Opp gelijke wijze is ook de toekomst geen nog-niet-zijnde; het is als toekomst 
reedss tegenwoordig. «Zie, het is alles nieuw geworden» (2Kor 5:17) - precies 
omdatt het in de opwekking van Jezus Christus tot toekomst, tot het aanbreken 
vann de nieuwe wereld erkend wordt. De tijd waarvan hier gesproken wordt, is 
duss tijd met een Midden, met een beheersend centrum. Het is de tijd waarin het 
Woordd geschiedt. 
Jesajaa 40:8 en Johannes 1:14 brengen Barth tot de uitspraak dat de eeuwigheid 
bijbelss gesproken niet zonder tijd is. Wanneer het Woord van God eeuwig blijf t 
(Jess 40:8) en wanneer dit Woord vlees wordt (Joh 1:14) en volgens het gans 
nieuwtestamentischee getuigenis blijft , dan kan de eeuwigheid niet zonder tijd 
zijn.. Door vlees te worden bekleedt het eeuwige Woord zich ook met tijd. De 
tijdd van God is dan als eeuwige tijd te verstaan. Eeuwigheid is voorwaarde van 
echte,, beheerste tijd. God heeft tijd, omdat Hij eeuwigheid heeft. "Eeuwigheid 
iss de kwaliteit die het handelen bekleedt met reële geschiedenismacht. Eeuwig-
heidd schept eerst recht echte, beheerste geschiedenis."16 De tijd die God voor 
onss heeft is - in tegenstelling tot onze lege tijd - als eeuwige tijd te verstaan. 
Openbaringg in de zin van de Schrift is wel een eeuwige, maar daarom geen 
tijdlozee werkelijkheid. Openbaring schept haar eigen tijd: nieuwe, beheerste, 
werkelijke,, eeuwige tijd. Zo kan het begrip 'eeuwigheid' bijbels-theologisch 
geenszinss als tegenpool van het begrip 'tijd' verstaan worden. Het is veeleer te 
verstaann als gans andere tijd. Als tijd met een echt heden. Een beheerst en 
duurzaamm heden. Een heden dat niet ten onder gaat in het verleden, en dat niet 
verdamptt in de toekomst. Het is een eeuwig heden, maar daarom geen tijdloos 
heden.. Eeuwigheid is niet de negatie van tijd, maar precies de negatie van tijd-

166 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 298. 
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loosheid.. Als bron van de tijd is ze de eminente tijd; de onmiddellijke eenheid 
van n 

hedenn verleden en toekomst; van 
nuu toen en dan; van 
middenn aanvang en einde; van 
bewegingg oorsprong en doel. 

Onzee verloren tijd daarentegen is de eenzijdig gerichte reeks, en dus het uit-
elkaarr vallen van 

verledenn heden en toekomst; van 
toenn nu en dan; van 
aanvangg midden en einde; van 
oorsprongg beweging en doel.17 

Godss eeuwige, nieuwe tijd is dus een tijd die niet bepaald wordt door een line-
air-historischee gang van zaken, maar door het beslissend Midden van de op-
wekkingg van Jezus Christus uit de doden. 
Onss leven van alledag speelt zich af in de wending der tijden, in de wending 
vann het oude dat is voorbij gegaan en het nieuwe dat komt. "Wir stehen in der 
Wendee der Zeiten, in der Umkehrung von der Ungerechtigkeit der Menschen 
zurr Gerechtigkeit Gottes, vom Tode zum Leben, von der alten zur neuen Krea-
tur."188 ïn deze wending der aeonen ligt de dood van de mens als verleden ach-
terr ons. Enkel als de door Jezus Christus voor ons weggedragen last mag het 
verledenn nog heden zijn. Evenzo ligt in de wending der aeonen het leven van de 
menss als toekomst voor ons. Als werk en triomf van Jezus Christus is het ook 
reedss heden. Leven in de wending der tijden betekent: in en met Jezus Christus 
krachtenss de deelname aan zijn heden op weg zijn uit dit verleden naar deze 
toekomst.. Het is een op weg zijn uit een gisteren waarin God Nee zei tot de 
dood,, naar een morgen waarin God Ja zal zeggen tot het leven. 
Wanneerr in de Schrift gesproken wordt van 'leven in eeuwigheid' of van 'eeu-
wigg leven' dient de lezer zich te realiseren dat het hierbij niet gaat om een tijd-
looss leven zonder begin en einde. Ook niet - zoals de derde betekenis van Koe-
nenss woordenboek der Nederlandse taal doet vermoeden - om een leven in het 
hiernamaals.. Bijbels theologisch heeft 'eeuwig leven' betrekking op een leven 
inn de nieuwe, beheerste tijd. Precies dit leven in de nieuwe aeon blijkt nadruk-
kelijkk hét leven te zijn. Het leven in de nieuwe tijd, in Gods eeuwige tijd is een 
levenn van een voor ons ongekende humaniteit. Niet zozeer een voor ons on-
denkbaree kwantiteit van leven, dan wel een onvoorstelbare kwaliteit van leven 

177 VglBarth, KDIII.1 , Zurich 1957, S. 72-73. 

188 Barth. 'Der Christ in der Gesel 1 schaft', in: Anfange der dialektischen Theologie. Teil 1, Mün-
chenn 1977, S. 19. 
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komtt tot uitdrukking in het begrip 'eeuwig leven'. Het is het ware, betrouwbare, 
doorr God gegarandeerde leven. 

§33 GODS VERKIEZING ALS HET VOLSTREKTE NOVUM 

Dee in bovenstaande paragrafen ter sprake gebrachte noties 'onhistorische ge-
schiedenis'' en 'de komende aeon' karakteriseren niet enkel de bijbelse woorden 
'geschieden'' en 'eeuwig leven'. Genoemde karakteristieken reiken aanzienlijk 
veell  verder. De gehele thematiek van 'brood en wijn als spiegel van Gods ver-
kiezing'' waar deze studie op is uitgelopen, is doordrenkt van het volstrekte 
novumnovum dat ten grondslag ligt aan beide noties. De wijze waarop binnen het 
evangeliee naar Johannes gesproken wordt van brood, wijn en wijnstok, heeft 
onss op het spoor gebracht van de bijbelse spanning tussen Egypte en het land 
vann belofte waar God Koning zal zijn. Van het bijbelse Egypte hebben we ver-
volgenss gezegd dat het theologisch gezien mag worden als spiegel van Gods 
Nee,, terwijl het bijbelse land van belofte theologisch gesproken Gods Ja weer-
spiegelt.. Ten overvloede zij hierbij opgemerkt dat beide 'grootheden' geenszins 
vann hetzelfde kaliber zijn. Integendeel: Gods Ja, het land van Zijn heerschappij, 
overheerst.. Alles laat zich terugvoeren op hetgeen God positief wil . Terwille 
vann dit Ja wordt ook Nee gezegd. Hetgeen God niet wil staat volledig ten dien-
stee van hetgeen Hij positief wil . Met hetgeen Hij wil gaat God overigens on-
middellijkk voorbij aan hetgeen Hij niet wil . Hetgeen God niet wil verschijnt 
hiermeee enkel als dat waaraan God is voorbijgegaan. 
Aangezienn Gods Nee en Gods Ja, en als spiegel daarvan Egypte en het land, 
geenszinss grootheden van hetzelfde gewicht zijn - laat staan dat ze elkaar in 
evenwichtt zouden houden -, is er sprake van een spanning, een beweging. Er 
gebeurtt iets. Het Nee, de chaos, de dood delft in deze geschiedenis het onder-
spit,, opdat en omdat het betrouwbare leven voluit klinkt. Zowel bijbels als the-
ologischh hebben we gezien hoe deze geschiedenis zich concentreert in Jezus 
Christus.. In Jezus Christus neemt God het Nee, de verwerping, de dood op Zich 
opdatt de mens verhoogd wordt tot het ware leven. Dat is hetgeen in Jezus 
Christuss geschiedt. En deze geschiedenis kan niet anders dan gekwalificeerd 
wordenn als onhistorische geschiedenis. Het volstrekte novum breekt hier defi-
nitieff  door. Het breekt door in onze eigen geschiedenis zonder daarmee samen 
tee vallen of daarin op te gaan. Het is de in zichzelf wonderbaarlijke geschiede-
niss Gods. Gans anders. Volstrekt uniek. 
Mett het inbreken van deze volstrekt nieuwe, onhistorische geschiedenis gloort 
inn onze oude, vertrouwde, verloren tijd de nieuwe, werkelijke, beheerste, eeu-
wigee tijd van God. De nieuwe tijd in onze tijd breekt door. Het brood dat ons in 
Jezuss Christus van 's hemelswege wordt gegeven betekent voor de mens het 
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levenn in de komende aeon. Het maakt de definitieve doorbraak van Gods 
nieuwee tijd zichtbaar. Zo laten ook de wijn van de bruiloft te Kana alsmede 
Jezus'' woorden aangaande de wijnstok zich onlosmakelijk verbinden met deze 
nieuwe,, eeuwige tijd. Deze eeuwige tijd - zo hebben we gezien - is de tijd met 
eenn beheersend centrum. In deze tijd heerst het heden, het nu, het midden, de 
beweging.. Van daaruit kunnen verleden en toekomst, toen en dan, aanvang en 
einde,, oorsprong en doel zinvol ter sprake gebracht worden. Vanuit het Mid-
den,, vanuit de beweging. Deze theologische uitspraken aangaande Gods tijd 
vindenn hun verankering in de Schrift. In de Schrift immers stuiten we in het 
beheersendd Midden op de grote, door Jezus Christus gemaakte beweging van 
doodd naar leven. Hij maakt de beweging van de dood naar het nieuwe, be-
trouwbaree leven. En in hem is de mens verkozen tot precies dit betrouwbare 
levenn in de nieuwe, eeuwige tijd; tot deelname aan Zijn volstrekt nieuwe, on-
historischee geschiedenis. 
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