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Conclusie e 

§11 BIJBELSE GRONDWOORDEN 

Dezee studie opende in haar Inleiding met een korte uiteenzetting rond het be-
gripp bijbelse theologie. Nu het einde van deze studie nadert, spreken we op-
nieuww over dit begrip. De bijbelse theologie houdt zich nadrukkelijk bezig met 
hett beschrijven van het grondpatroon dat zich laat ontwaren in de enorme di-
versiteitt van bijbelse teksten. Dit is mogelijk, aangezien "het kerugmatisch 
Middenn in elk afzonderlijk deel zich aanmeldt, ja zelfs de vorm van een tekst-
gedeeltee tot in bijzonderheden kan bepalen."1 Breukelman tekent dit grondpa-
troonn met behulp van de vier bijbelse grondwoorden 'namen', 'DEBARIM', 'da-
gen'' en 'aarde onder de hemel'. 'Namen' zijn de wezens zelf, gelijk ze present 
zijnn en zich aan anderen tonen in het verrichten van hun daden. "Wer die mit-
spielendenn Figuren sind, wird offenbar in dem, was sie tun."2 Ieder 'zijn' is 'ein 
Seinn in der Tat' (Barth). Met 'DEBARIM' wordt geduid op dat wat zich in ont-
moetingenn afspeelt tussen de wezens in eenheid van woord en daad. De 'dagen' 
vormenn de concrete tijd waarin deze DEBARIM geschieden, gelijk 'de aarde on-
derr de hemel' de plaats is waarop ze geschieden. Voor de in de Schrift aan het 
woordd komende geschiedenis betekent dit, dat het een geschiedenis van 
DEBARIMM is. Het gaat hierin om dat wat zich op de aarde onder de hemel al de 
dagenn dialogisch afspeelt tussen God en Zijn mensen als partners in Zijn ver-
bond.. In hoofdstuk 7 is deze verbondsgeschiedenis expliciet gekarakteriseerd 
alss onhistorische geschiedenis. Het is de geschiedenis van het volstrekte novum 
datt binnenbreekt in onze oude vertrouwde, maar lege geschiedenis. 
Inn onze studie van Johannes' brood- en wijnverhalen zijn we gestoten op de 
bijbelsee spanning tussen Egypte en het land waar God Koning zal zijn; tussen 
doodd en leven; tussen vernedering en verhoging. Deze spanning laat zich 
geenszinss dualistisch opvatten. In Jezus Christus is de Egyptische ellende en 
doodd vanuit de hemel definitief een halt toegroepen, terwille van het leven in 
hett land van Gods koninklijke heerschappij. God heeft onze vernedering tot de 
Zijnee gemaakt, opdat de mens verhoogd wordt. Dat is hetgeen geschiedt in 
Jezuss Christus. Deze spanning is een structurerend element gebleken in deze 
studie.. Enerzijds is deze structuur uit de bijbelse teksten zelf naar voren geko-

11 Bakker, 'Dogmatiek en exegese. Over de betekenis van Barth voor de exegese', in: Deurloo, 
Zuurmondd (red.), De bijbel maakt school. Een Amsterdamse weg in de exegese, Baarn 1984, 
p.. 101. 

22 Breukelman, Biblische Theologie II, S. 84. 
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men,, en anderszijds vormt deze structuur de horizon die ons exegetisch spreken 
bepaaldd heeft. Dogmatisch hebben we deze structuur aangetroffen in de door 
Barthh ontvouwde verkiezingsleer. Hiermee wil betoogd zijn dat deze structuur 
zichh eng betrokken weet op het door Breukelman beschreven bijbelse grondpa-
troon.. De in dit grondpatroon aan het licht tredende geschiedenis van DEBARIM, 
blijk tt nu deze geschiedenis van vernedering en verhoging te zijn. Hetgeen zich 
opp de aarde onder de hemel al de dagen dialogisch afspeelt tussen God en Zijn 
mensen,, laat zich zó kwalificeren. De geschiedenis van de in vele DEBARIM 
uitbrekendee DABAR blijkt de geschiedenis te zijn waarin deze God in Jezus 
Christuss de vernederende ellende en dood van de mens op Zich neemt en weg-
draagt,, opdat de mens verhoogd wordt tot het leven in de komende aeon. Het is 
dee doorbraak van de ware, door God gegarandeerde menswaardigheid. De in 
broodd en wijn weerspiegelde wil Gods mag zo gezien worden als verdere in-
kleuringg van de door Breukelman getekende grondstructuur van het bijbels 
getuigenis. . 
Tevenss wordt hiermee inzichtelijk hoezeer de bijbelse grondwoorden neutrali-
teitt uitsluiten: 

"Hiermee"Hiermee is alle neutraliteit uitgesloten'. Er is geen neutrale God en 
geenn neutrale mens, geen neutrale wezens en geen neutrale gebeurte-
nissen,, geen neutrale tijd en geen neutrale plaats."3 

Dee geschiedenis van DEBARIM is de bevrijdende geschiedenis bij uitstek, pre-
ciess omdat de Bevrijder deze geschiedenis bepaalt en beheerst. De rol van neu-
tralee waarnemer of afzijdige toeschouwer is daarmee onmogelijk geworden. 
Alless wil verstaan worden vanuit het Woord dat geschiedt, vanuit deze bevrij-
dendee geschiedenis van vernedering en verhoging pro nobis. 

§22 BROOD EN WIJN ALS SACRAMENT 

Wanneerr we ook ons kerkelijk spreken willen laten bepalen door deze bijbelse 
structuur,, betekent dit dat het sacrament van brood en wijn onmiddellijk ver-
wijstt naar de bevrijdende God van Israël. Van het brood uit Johannes hebben 
wee immers gezegd dat het de definitief doorbrekende, voor de mensen heil-
zamee beweging van Gods verkiezing weerspiegelt. Niet het door Egypte weer-
spiegeldee Nee van God treft de mensen, maar enkel en alleen Zijn Ja. De wijn 
enn de wijnstok uit het evangelie naar Johannes hebben we theologisch opgevat 
alss spiegel van hetgeen God positief wil : Zijn Ja. De vraag hernemend naar de 
mogelijkee betekenis van Johannes' verhalen aangaande brood en wijn voor het 
kerkelijkee spreken en handelen rond avondmaal en eucharistie, mag vanuit deze 

33 Breukelman, Bijbelse Theologie IV,2, p. 195. 
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studiee gezegd worden dat avondmaal en eucharistie direct wijzen naar deze 
verkiezendee Verbondsgod. Deze opvatting staat op uiterst gespannen voet met 
hett door M. Barth omschreven strikt sacramentalistisch denken. Binnen dat 
denkraamm is menselijk heil enkel mogelijk wanneer Jezus Christus steeds weer 
opnieuww in het sacrament geboren wordt en in de vorm van een hostie uit cleri-
calee hand ontvangen wordt (zie hoofdstuk 1). Het kerkelijk sacrament wordt 
hiermeee zelf tot middel van heil. Wanneer we daarentegen zeggen dat het sa-
cramentt van brood en wijn onmiddellijk wijst naar de God van Israël, krijgt het 
sacramentt geen bemiddelend maar getuigend karakter. Het wijst van zichzelf 
af,, om te wijzen naar deze God en de bevrijdende geschiedenis die Hij reali-
seert. . 
Dezee wijze van spreken sluit nauw aan bij de wijze waarop K. Barth in diverse 
delenn van zijn Kirchliche Dogmatik het sacrament ter sprake brengt. Allereerst 
spreektt hij van de verkondiging van de kerk als prediking en sacrament. Het 
begripp sacrament definieert hij daar als volgt: 

"Diee in der Gemeinschaft der Kirche nach Anweisung des biblischen 
Offenbarungszeugnissess vollzogene, die Predigt begleitende und be-
statigendee symbolische Handlung, die als solche das die VerheiBung 
nichtt nur erfullende, sondern schon begründende Ereignis der Offen-
barung,, Versöhnung und Berufung Gottes bezeugen will." 4 

Dee in het kerkelijk sacrament voltrokken handeling realiseert derhalve niet 
Godss daden van bevrijding, maar getuigt daarvan. Ook in het vierde deel van 
dee Kirchliche Dogmatik - dat over de verzoening handelt - wordt de gedachte 
datt sacramenten een bemiddelende functie zouden hebben, krachtig de pas af-
gesneden.. Uit §59 - getiteld Der Gehorsam des Sohnes Gottes - volgt hier een 
uitvoerigg citaat, mede omdat diverse aspecten uit onze studie hierin terugkeren: 

"«Dass Alte ist vergangen» (2. Kor. 5,17). Wie das? «Ihr seid gestor-
ben»» (Kol. 3,3), denn «Einer ist für All e gestorben; folglich sind sie 
allee gestorben» (2. Kor. 5,14). (...) Das geschah damals und dort auf 
Golgotha.. Wir waren dabei, so gewiB dort das Sterben des Sohnes 
Gottess fur uns geschah. Sein Sterben implizierte und war insofern un-
serr eigenes Sterben. (...) Wir starben: man verstehe das ganz konkret 
undd wörtlich: es war in seinem Sterben das Sterben, das in irgend ei-
nerr Nahe oder Ferne auf uns wartet, schon inbegriffen, schon vollen-
det:: so daft wir (Röm. 14,2f.) nicht mehr uns selbst, gewissermaBen 
auff  eigene Faust und Gefahr, sondern nur noch in ihm, umschlossen 
vonn seinem Tod, sterben können. Wir starben: die Gesamtheit aller 
sündigenn Menschen (...). Sein Tod war auch ihrer aller Tod; unab-
hangigg von ihren Stellungnahmen und Verhaltungsweisen zu diesem 

44 Barth, KDI.1, S. 56-57. 
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Geschehen,, (...) nicht erst kraft der Wirkung irgendwelcher kirchli-
cherr Institutionen und Verrichtungen, (...) überhaupt nicht erst in ir-
gendwelchenn sakramentalen, mystischen oder auch «existentiellen» 
Wiederholungen,, Abbildungen, Applikationen des Kreuzesge-
schehens,, nicht erst vermöge dieser und jener Kanale, durch deren 
Vermittlungg es endlich und zuletzt auch für sie aktuell und bedeutsam 
wurde.. (...) Das Bekenntnis der Christen, ihr Leiden, ihre Bufie, ihr 
Gebet,, ihre Demut und deren Werke, aber auch die Taufe, auch das 
Abendmahll  können und sollen dieses Ereignis bezeugen, aber auch 
nurr bezeugen. Es selbst - das Ereignis des Todes des Menschen, ist 
dass des Todes Jesus Christi auf Golgotha (...). Es ist das Mysterium, 
dass Sakrament."5 

Aann de opvatting dat ieder kerkelijk sacrament een getuigend karakter draagt, 
wordtt hier toegevoegd dat hét sacrament bij uitstek Jezus Christus zelf is. Ook 
bijj  M. Barth hebben we deze gedachte reeds aangetroffen (zie hoofdstuk 1). De 
betekeniss van deze zogenaamde christologische concentratie werkt K. Barth uit 
inn een andere paragraaf van zijn verzoeningsleer, te weten §64 getiteld Die 
ErhöhungErhöhung des Menschensohnes: 

"Gottt wird Mensch, dam it der Mensch - nicht Gott werde, aber zu 
Gottt komme. lm Geschehen dieser Geschichte erkannten wir, was uns 
inn unserem Zusammenhang besonders interessiert: ihre Bewegung 
vonn unten nach oben, die Erhöhung des Menschensohnes, der in sei-
nerr Identitat mit dem Sohne Gottes als Trager unseres, des menschli-
chenn Wesens eben zu Gott kommt. Eben diese Geschichte als solche 
undd in ihrer Dynamik ist (...) die Wirklichkeit, das Mysterium, das 
Sakramentt des Seins Jesu Christi."6 

Ookk dit 'Sein Jesu Christi' is 'ein Sein in der Tat'. Barth vervolgt daarom ook 
datt de naam Jezus Christus doelt op deze geschiedenis; op de geschiedenis van 
dee daad Gods waarin Hij Zichzelf vernedert om de mens te verhogen. "Das 
Subjektt Jesus Christus ist diese Geschichte."7 Deze geschiedenis van Gods 
daadd is nooit opgehouden te geschieden. Ze is nimmer gevangen in een be-
paaldee tijd. Ze geschiedt vandaag gelijk gisteren. "Diese Geschichte ist Gegen-
wart;; sie ist, ob bekannt oder unbekannt, ob anerkannt oder nicht, das groBe 
entscheidendee Ereignis heute, aktuellste Tagesgeschichte."8 Ze is het beslis-
sendee Midden dat immer tegenwoordig is. Zowel vandaag als in de tijd waarin 
onss heden nog toekomst was, als in de tijd waarin ons heden tot verleden wor-

55 Barth, KD IV, 1,S. 324-326. 

66 Barth, KD IV,2, S. 118. 

77 A.w. S. 118. 

88 A.w. S. 119. 
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denn zal. Dat Jezus Christus hét sacrament genoemd wordt, wil dus zeggen dat 
dezee uiterst merkwaardige geschiedenis van vernedering en verhoging Gegen-
wartwart is. Voor de kerkelijke sacramenten betekent dit dat zij getuigen van deze 
hoogstt actuele, onhistorische geschiedenis. Ze vallen er niet mee samen, maar 
betuigenn haar. In het laatst verschenen fragment van zijn verzoeningsleer maakt 
Barthh een zeer streng onderscheid tussen de zogenaamde kerkelijke sacramen-
tenn en het sacrament van de geschiedenis van Jezus Christus: 

"Diee Taufe antwortet auf das eine «Mysterium», das eine Sakrament 
derr Geschichte Jesu Christi, seiner Auferstehung, der AusgieBung des 
Heiligenn Geistes: sie selbst ist aber kein Mysterium, kein Sakra-
ment."9 9 

Ditt strenge onderscheid wordt gemaakt teneinde misvattingen te voorkomen. 
Kerkelijkee sacramenten bewerkstelligen geen heil, maar wijzen onmiddellijk 
naarr de geschiedenis van Jezus Christus; naar de verkiezende God van Israël 
diee in de geschiedenis van Jezus Christus onze vernedering tot de Zijne maakt 
opdatt wij verhoogd worden. 

§33 DE IN BROOD EN WIJN DELENDE GEMEENTE 

Hett kerkelijk sacrament van brood en wijn staat - ook als onmiddellijk verwij-
zendd naar de verkiezende God van Israël - niet op zichzelf, maar wordt gevierd 
binnenn de gemeente van Jezus Christus. Nu brood en wijn gezien mogen wor-
denn als spiegel van hetgeen God verkiest, van Zijn Ja en Nee, van Zijn geschie-
deniss van vernedering en verhoging, dan betekent dit dat de gemeente in het 
delenn van brood en de wijn deze uiterst merkwaardige geschiedenis gedenkt. 
Daarbijj  zij aangetekend dat het bijbelse werkwoord 'gedenken' (ZACHAR) een 
uiterstt actieve betekenis heeft. "ZACHAR bedeutet immer, daB einer ein concre-
tissimumm in seiner NEFESH gegenwartig sein laBt, es sich vergegenwartigt, um 
diee Ganzheit seines Seins in der Tat dadurch bestimmen zu lassen."10 Het ac-
tievee aspect van de viering van avondmaal en eucharistie klinkt bij Barth dui-
delijkk door in het begrip 'antwoorden', wanneer hij het avondmaal definieert als 
dee "auf die Prasenz Jesu Christi in seinem Selbstopfer antwortende und seiner 
Zukunftt entgegenblickende Danksagung."11 Gedenkend geeft de gemeente 

99 Barth, KDIV,4,S. 112. 

100 Breukelman, Biblische Theologie II, S. 18. NEFESH betekent letterlijk 'ziel', en "bezeichnet ein 
Wesenn als konkrete Ganzheit, wie es sich nach allen Seiten hin entfaltet und manifestiert." 
(A..w.. S. 30) 

111 Barth, KD IV,4, S. IX. 
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antwoord.122 In brood en wijn gedenkt de gemeente dat God Ja zegt. En dat Hij 
Neee gezegd heeft terwille van dit Ja. In brood en wijn geeft de gemeente te 
kennenn weet te hebben van deze verkiezende God, en antwoordt zij door het Ja 
tott de geschapen wereld te herhalen. Met optimisme heeft dit weinig te maken; 
dee gemeente zegt geen Ja op grond van een (optimistisch) menselijk oordeel, 
maarr zij zegt het goddelijk Ja na. En zo herhaalt zij ook het Nee. Van pessi-
mismee onderscheidt dit Nee zich, doordat het - overeenkomstig het goddelijk 
Neee - zich niet richt tegen de geschapen wereld op zichzelf, maar tegen het 
Nichtige.Nichtige. En bovenal doordat het - omdat het oorspronkelijk door God gespro-
kenn is - enkel een door het Ja omsloten Nee is: een Nee tegen dat wat reeds 
ontkendd is. 
Inn zijn paragraaf aangaande de verkiezing van de enkeling (§35) brengt Barth 
hett getuigenis van de gemeente ten opzichte van de van God en zichzelf ver-
vreemdee mens ter sprake. Reeds in de Leitsatz klinkt dat het getuigenis van de 
gemeentee aan de individuele mens luidt, dat de keuze van de goddeloze, zich 
vann God afzonderende mens nichtig is. Met de zich van God afzonderende 
menss bedoelt Barth de mens die kiest voor het in zich Nichtige; de mens die er 
voorr kiest in het lege te treden. Deze keuze voor het Nichtige is echter gene-
geerdd door Gods verkiezing, hetgeen deze keuze van de mens op zich nichtig 
maakt: : 

"Undd weil Gottes Gnadenwahl, weil Jesus Christus der Anfang aller 
Wegee und Werke Gottes ist, wahlt der Mensch, indem er auf jene sa-
tanischee Möglichkeit zurückkommt, indem er seine Vereinzelung 
Gottt gegenüber wahlt, das in sich Nichtige, ist auch sein Wahlen 
selbstt und als solches nichtig. Er wahlt wie und er wahlt, was er nicht 
wahlenn kann. Er wahlt, als ob er anders als seiner eigenen Erwahlung 
entsprechendd wahlen könnte. Er wahlt die in seiner Erwahlung von 
Gottt weggewahlte Möglichkeit. Er wahlt eben insofern gottlos! (...) 
Ann den in dieser Un-Tat begriffenen, an diesen gottlosen Menschen 
richtett sich das Zeugnis der Gemeinde. (...) Es kann aber nicht anders, 
alss ihm die Nichtigkeit dieser Wahl, die Gegenstandslosigkeit seines 
Begehrenss und Untemehmens zu bezeugen."1^ 

Inn het getuigenis van de gemeente krijgt de individuele mens te horen dat hij in 
Jezuss Christus van eeuwigheid af niet verworpen, maar verkozen is. De ge-
meentee zegt de individuele mens dat hij rebelleert, en dat deze rebellie vergeefs 

122 Vg] P.A.H, de Boer, die het 'doe dit tot mijn gedachtenis' uit de zogenaamde instellingswoor-
denn van Jezus verbindt met de betekenis van het Hebreeuwse woord ZACHAR: "machen, dafi 
diee Erwahnung geschieht, proklamieren". (S. 44) Getuige IKor 11:26 "(soil) der anamnesis-
Befehll  (...) durch die Erwahnung des Todes des Herrn zur Ausführung gelangen...". (Ge-
denkendenken und Gedachtnis in der Welt des Alten Testaments, Stuttgart 1962, S. 66) 

133 Barth, KD 11,2, S. 347-348. 
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is.. De gemeente betuigt de door Jezus Christus buiten werking gestelde drei-
gingg van de menselijke verwerping en de in werking gestelde belofte van de 
menselijkee verkiezing. Eén van de wijzen waarop de gemeente vorm geeft aan 
ditt getuigenis, is in haar delen van brood en wijn. Brood en wijn weerspiegelen 
immerss deze verkiezing. Met het delen van brood en wijn maakt de gemeente 
zichtbaarr weet te hebben van hetgeen deze Verbondsgod koos door de gemeen-
schapp met de mens te kiezen. In avondmaal en eucharistie betuigt ze Gods Ja, 
enn Zijn Nee terwille van dit Ja. Ze getuigt daarin van het leven en de door God 
overwonnenn dood; van de menselijke verhoging en de door God gedragen en 
weggedragenn vernedering. Aan de van God en van zichzelf vervreemde mens 
zegtt ze daarmee het Nee, de dood en de vernedering niet tot zelfstandige macht 
tee (trachten te) maken: 

"Wirr werden uns also zwar davor hüten, uns die Lebensverneinung 
(...)) zu einem eigenen Thema werden zu lassen. Denn der Untergang 
vonn Sodom und Gomorrha ist nichts zum Betrachten; über diesem 
Betrachtenn wird man zur Salzsaule."14 

Woordenn uit het laatste deel van het lied Rorate laten zich hiermee zeer wel 
vergelijken: : 

"Troostt elkaar, Mijn volk. 
Datt deze woorden u troosten: 
Opdagenn zal uw redding. 
DatDat niet het zwarte u grijpt, 
DatDat niet de smart u verslindt; 
Vreess niet, Ik zal u redden ..."15 

Inn brood en wijn wijst de gemeente op zeer concrete wijze naar de spanning 
vann de verkiezing; naar de geschiedenis van deze verkiezende Verbondsgod. 
Hiermeee wil niet gezegd zijn dat de gemeente het present-stellen van deze 
spanningg zonder meer of op enigerlei wijze in eigen hand heeft. Verkondiging 
moett iedere keer weer verkondiging worden. En zo moet ook de kerk keer op 
keerr kerk worden: 

"Verkündigungg und Kirche sind freilich auch einfach und sichtbar da, 
geradee so wie Brot und Wein des Abendmahls einfach und sichtbar da 
sindd oder wie das Austeilen, Essen und trinken von Brot und Wein im 
Abendmahll  einfach und sichtbar geschieht. Aber als das, was sie sein 
wollenn und sollen, (...) als Wirklichkeiten der Offenbarung und des 
Glaubens,, sind sie nicht einfach und sichtbar da, sondern als solche 
mussenn sie je und je ins Dasein treten. (...) Es geht im Sakrament und 
inn der Predigt und im ganzen Leben der Kirche ununterbrochen 

144 Barth, 'Der Christ in der Gesellschaft', S. 27. 

155 Het lied 'Rorate', in: Liturgische Gezangen II , Hilversum 1985, p. 97. 
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darum,, dafi die Existenz des irdischen Leibes von seinem himmli-
schenn Haupte her eine neue Gestalt bekomme, dafi die Wirklichkeit 
derr Offenbarung und des Glaubens werde."16 

Ookk deze opvatting staat op gespannen voet met strikt sacramentalistisch den-
ken.. Het sacrament van brood en wijn kan door geen menselijke handeling 
werkelijkheidd der openbaring worden. Enkel en alleen God zelf kan het deze 
gestaltee verlenen. Avondmaal en eucharistie zijn niet automatisch werkelijk-
heidd der openbaring, maar kunnen dit enkel ex ouranou worden. Het Ereignis-
werdenwerden van Gods openbaring in het kerkelijk sacrament van brood en wijn is 
Godss zaak, en niet de onze. In zijn artikel aangaande de sacramentsleer van 
Barthh citeert E.J. Beker in dit kader uit Barths opstel 'Das Wort Gottes als Auf-
gabee der Theologie' precies de woorden waar wij onze studie mee zijn begon-
nen: : 

"Barthh zegt in dit opstel: 'Wir sollen Beides, dass wir von Gott reden 
sollenn und nicht können, wissen und e ben damit Gott die Ehre ge ben'. 
Weten,, dat ons woord mensenwoord is en blijft . En weten, dat wij ge-
roepenn zijn, het Woord Gods te verkondigen, dat wij niet en nooit in 
onzee macht hebben. (...) De verborgen luister van de verkondiging is 
haarr bescheidenheid, waarmee zij God alleen de eer geeft, het moge-
lij kk en werkelijk te maken, het mensenwoord te zegenen tot Zijn 
Woord."!? ? 

166 Barth, KD 1,1, S. 89-90. 

177 E.J. Beker, 'Een scherpzinnige vraag over de sacramentsleer van Karl Barth', in: I.B. Horst, 
A.F.. de Jong en D. Visser (red.), De Geest in het geding. Opstellen aangeboden aan J.A. 
Oosterbaan,, Alphen aan den Rijn 1978, p. 24-25. 
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