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Weg, waarheid en leven
INLEIDING
Wat is waarheid? Het is de vraag van de westers denkende romeinse Pilatus aan de jood Jezus, die zichzelf de
Waarheid heeft genoemd. In de bijbel gaat het over Gods waarheid die gehoord en gevolgd mag worden. Geen
discussies over waarheid zoals in onze tijd, maar wel de vraag van mensen zoals David in Psalm 25 om 'de weg
van uw waarheid' te kunnen volgen. Hoe gaan wij om met waarheid? Moet alles gemeten en gecontroleerd
kunnen worden voordat we 'amen' kunnen zeggen op 'de grote daden van God'? Kunnen wij in onze tijd het
tijdsdenken van controleerbaarheid en meetbaarheid loslaten om te gaan staan voor wat onze ziel nodig heeft ?
En dan met elkaar als gelovigen delen wat we voor wáár houden en dat dan samen vieren ? Daarover gaat het
in deze dienst!

-Afgelopen maandagavond bespraken we met de Silo Dertigers de vraag: wat is waarheid?
Met als senior gast aan tafel (want daar wordt ook altijd samen gegeten) Henk Boeschoten,
die ons kon inlichten over de nog te starten gespreksgroep van hem en Peter Spreeuwers over
vragen als 'Waarom zijn wij op aarde, wat zijn de juiste vragen en wat zijn de juiste
antwoorden, Welke zin zoeken mensen en hoe doen ze dat, en Wat is waarheid ….'
-Dat klinkt allemaal wel een beetje filosofisch en te groot om hier vanmorgen die grote vragen
van het menselijk leven en de menselijke weg te bespreken en antwoorden te vinden.
En … we zijn niet op de zondagmorgen bij elkaar om te filosoferen, maar om in een eredienst
Hem te eren en om te leren in een godsdienst-oefening, we oefenen in de dienst aan God.
-Maar die grote vraag om dé waarheid klinkt al een stuk dichterbij en wordt behapbaar als we
die mogen horen en beantwoorden als de vraag: wat is waar voor mij? wat is waar voor ons?
-Als je samenkomt in Gods huis dan zoek je antwoorden in de ruimte van het spreken en
zingen en bidden rondom de verhalen vanuit de open bijbel. Hier krijgen we woorden
aangereikt die je voor waar wilt houden.
Zo gaf Henk ons mee hoe de eerste Amerikanen het deden toen ze het land wilden stichten:
'We hold these words to be true' …… wij beschouwen deze woorden als waar….. zo begint de
Onafhankelijkheidsverklaring waarop de staat VS is gegrondvest: een gezamenlijk
uitgangspunt om samen verder te gaan bouwen aan een natie waar je in gelooft dat het goed
en mooi kan worden voor mensen die in vrijheid willen leven.
Datzelfde gebeurt ook in de kerk, door mee te doen, te luisteren naar woorden van toen en nu
en mee te zingen met oude of nieuwe zangen. En deze als uitgangspunten te nemen voor waar
en betrouwbaar, als bezielend en inspirerend.
-Nu weten we ook wel dat Gods woorden aan ménsen zijn toevertrouwd en soms wel ook een
beetje erg menselijk zijn neergepend of doorgegeven. Vaak zijn beelden over de hemel wel
heel erg de ideaalbeelden van mensen die dat ideaal op aarde niet hebben kunnen vinden of
waarmaken… 'This World is not my home, I'm just a passing through…' (negro spirituals)
Zo heeft Piet Brongers ons vorige week nog herinnerd aan wat de onlangs overleden theoloog
Harry Kuitert ons heeft nagelaten aan gelovige nuchterheid: wat wij van God spreken komt
van beneden, wat en wie God is, Hij blijft de Onkenbare, de Barmhartige, de Ene …
Maar kan ik dan nog wel weten wat er van God en bijbel waarheid is of beter: wat wáár voor
mij is? Wat is de weg die ik moet gaan om tot waarheid te komen en wat betekent dit voor
het, voor mijn leven?

Dominee en prof Wouter Slob van de Protestantse Faculteit Groningen heeft het zo gezegd:
'Waarheid lijkt door de golven van het modernisme en het daarbij behorende relativisme te
zijn verzwolgen. ‘Het hangt er maar vanaf hoe je er tegenaan kijkt,’ hoor je vaak uit de mond
van een hedendaagse intellectueel. Dat biedt mooie perspectieven voor de godsdienst;
kennelijk mogen we er ook algemeen religieus naar kijken. Maar zouden we daar dan blij mee
moeten zijn? Iedere andere positie mag immers ook. Alleen door zo waarheid op te geven lijkt
het dat we om kunnen gaan met verschillen van inzicht en geloven. Maar laten we elkaar dan
niet een beetje los, om zo van het gedonder van meningsverschillen af te zijn?'
Toegepast op onze eigen situatie zou dat zo kunnen klinken: Mag ik op een
verjaardagsgesprek als het over geloof gaat of als ik iemand wil vragen om met me mee te
gaan naar de Kerkproeverij niet gewoon meer zeggen dat mijn gemeente Silo voor mij een
thuis is omdat die kerk en dat geloof voor mij een 'vindplaats van waarheid' is?
Het is wel een heel hoge prijs als ik niet meer kan of durf te zeggen wat voor mij wáár is…
Problematisering van de waarheid
Waarheid is een moeilijk begrip. Het nagaan of de dingen kloppen, dat komt uit een andere
wereld, de wereld van wetenschap, waar alles meetbaar en controleerbaar moet zijn.
In de tijd van voor de Verlichting en het modernisme was dit anders: de autoriteit van de kerk,
was belichaamd in de paus. Als hoogte autoriteit kon de paus de waarheid uitzeggen, in feite
omdat niemand hem tegen kon spreken. De paus had de waarheid in pacht (en pas toen dat
was betwist was het noodzakelijk het in het onfeilbaarheids-dogma van 1870 vast te leggen).
Welke betekenis dat had komt scherp aan het licht in de Reformatie. Met de betwisting van
het gezag van de paus kwam er ineens een alternatief, een andere interpretatie, maar ook een
andere positie van de waarheid. Die moet komen uit de Schrift en Luther heeft daarom als een
van de eersten de bijbel in de volkstaal vertaald, zodat ieder zelf kon lezen. Maar hij ontdekt
al heel gauw dat er met de bijbel als object ook een subject nodig was, iemand die de Schrift
zou interpreteren, uitleggen wat waar is en hoe die woorden moeten worden toegepast.
Waarheid als zoektocht
Wat het modernisme altijd heeft geprobeerd is te wennen aan de gedachte dat als we ergens
een waarheid zouden kunnen vinden waar geen verschil van mening over zou kunnen bestaan,
de waarheid hervonden zou zijn. Als het ondenkbaar is dat er een verschil van interpretatie is,
dan kan de werkelijkheid zelf niet anders zijn. Het modernisme zocht, (met het cogito van
Descartes, het empirisme van Hume en Kant’s transcendentale subject), naar noodzakelijke
waarheden waar ‘ieder weldenkend mens’ niet anders over zou kunnen denken. Dan moet het
wel waar zijn…
In de christelijke theologie werden soortgelijke pogingen ondernomen. Daartoe moest de
Schrift zo neutraal mogelijk worden bestudeerd en in ieder geval geen vooringenomen
kerkelijke positie willen bevestigen. Dan zou duidelijk kunnen worden wat er ‘echt stond.’
Kennis van de grondtalen, van bijbelse theologie en geschiedenis als voorwaarden om tot juist
verstaan van de Schrift te komen. Dan moest dat wel waarheid opleveren…
Terwijl de filosofie naar een methode zocht om tot eenheid te komen, kondigde de theologie
de eenheid simpelweg af: de belijdenisgeschriften werden voor deze taak gebruikt en werd
simpel vereist de leerstellingen te aanvaarden: waarheid bij afspraak, door sommigen spottend
'de papieren paus' genoemd.

Wij weten uit de huidige discussie op de Algemene Vergadering van de Unie van Baptisten
dat de dopers vanaf hun eerste ontstaan als Derde Reformatie een vast omschreven
geloofsbelijdenis wantrouwen en afwijzen, omdat de bijbel altijd bovenaan moet blijven
staan!
Beide deze pogingen van filosofie en theologie zijn echter niet langer berekend op hun taak:
objectieve bestudering van de Schriften toonden niet de juistheid aan van de teksten, maar
ontmaskerden ze als onjuist. Belangrijke feiten als schepping, wonderen, opstanding, e.d.
bleken historisch niet te kloppen of in ieder geval niet te bewijzen.
Hoe vaak wordt ik niet op mijn werk in de gevangenis fel aangevallen op het feit dat de bijbel
niet klopt. Ik geef hen altijd direct gelijk, probeer duidelijk te maken dat een liefdesbrief ook
niet klopt als je aan je geliefde schrijft dat ze een engel is, want ze heeft geen vleugels, dus
lees de bijbel maar liever als een liefdesbrief…
Postmoderne waarheid
[Wat te doen in een postmoderne tijd als we op zoek gaan naar waarheid?
-Je kunt fundamentalist worden: geen zorgen over wat is waarheid, je houdt vast aan je eigen
waarheid. Het is al gauw een isolement in zichzelf, een afsluiten van de cultuur (de buitenwereld die
demonisch wordt verklaard), en daarmee een zelfvoldane zelfzucht.
-Een tweede poging is dat je de bijbel gaat ontmythologiseren. De Bijbelse waarheid wordt vertaald
met een wetenschappelijk blik en in hedendaagse termen gevat. Alles wordt vertaald naar hoe wij in
deze tijd leven en denken (waarheid is hermeneutisch geworden).
-Ten derde is er de agogische variant, een mooi woord voor 'als het samen goed voelt, dan is het waar'.
Hier wordt de religieuze waarheid opgegeven. Dé waarheid is dan weg, of heeft slechts als
therapeutisch ‘goed gevoel’ betekenis.
Alle drie deze pogingen gaan uit van een objectieve waarheid, waarbij de tekst van de Bijbel een
beschrijving moet zijn van de echte waarheid. Fundamentalisten ontkennen dat hier een probleem mee
kan zijn, hermeneuten vertalen deze waarheid, en agogen onderstrepen deze waarheid door die te
ontkennen.]

Zoeken naar een objectief waarheidsbegrip is (volgens ds Wouter Slob) 'in essentie een groot
gebrek aan vroomheid': want dan leg je de waarheid ‘elders,’: in de Bijbels tekst, of in het
verleden, en altijd blijft de vraag staan of onze interpretatie wel de juiste is.
Maar waarom zouden wij de waarheid elders leggen als Jezus de Christus zo duidelijk zegt
dat Hij zelf ‘de weg, de waarheid en het leven ís’? Dat is voor wie het aanvaarden wil geen
zaak van beschrijving, maar van commitment. De vraag is niet of het ‘echt waar’ is, maar of
jij je leven ernaar wilt richten. Dus of jij en ik als gelovige daarop aanspreekbaar zijn.
Waarheid als het opnemen van verantwoordelijkheid (in de ruimste zin van het woord).
[LEZEN: getuigenis van een Cush, eenSurinaamse gedetineerde nav de collecte voor
bijbels NBG]
Waarlijkheid
Een voorbeeld uit ons gemeenteleven hier in Silo: als we ons afvragen of het verhaal van de
opstanding ‘echt is gebeurd’, dan leggen we die vraag in handen van historici en geven we die
waarheid dus weg. Maar als we meedoen met het mooie paasgebruik hier in Silo en in zoveel
andere kerken op Paasmorgen om elkaar te begroeten met ‘de Heer is opgestaan’ en als
antwoord ‘Hij is waarlijk opgestaan!’ … dan vragen we ons niet af of het echt is gebeurd.

Dan beleven we in het hier en nu een kracht die jouw en mijn verstand te boven gaat. Die
zelfs even boven twijfel verheven is, een perspectief, een vergezicht op dat moment in die
gevierde liturgie die jouw en mijn leven richting mag geven.
Ik vind het wekelijks een geweldige ervaring als ik in gespreksgroepen in het Pieter Baan
Centrum de vraag naar wat wáár is kan beantwoorden met wat mij bezielt en wat mij raakt.
Dan lijkt de vraag naar waarheid en naar "wie of wat nog te vertrouwen is in deze verrotte
maatschappij".. op een ander plan te komen. En wordt dan heel stil naar mij geluisterd alsof ik
hoor: " tell me more, baby…"
Blijkbaar wil die ziel van ons geen antwoord uit het controleerbare maar een woord uit het
hart, uit het ervaren, uit dat wat betrouw-baar be-leefd wordt, daar waar je van kan leven…
Op de Dertigersavond zei iemand: voor mij is bezieling een goede gebeurtenis in
gemeenschap met mensen, met zielsverwanten kan ik dan momenten van genade
meemaken….
Zo gaat het in de geloofsfamilie: door te komen naar de kerkdienst, nee, misschien door al op
zaterdagavond te kiezen om zondagmorgen te gaan, kies je er voor om iets van God en zijn
genade te beleven als iets dat richting geeft en waarmee jij je kunt verbinden: dat is
committment! En dat niet alleen, maar je zoekt, misschien beter te zeggen je verlangt samen
met anderen bezield en geinspireerd te worden 'in je ziel'.
Wie mij langer kent weet dat ik vaker sprak over de definitie van de ziel die een professor ons
in de studie op de Uithof ooit gaf op de vraag uit de collegezaal: wat dat eigenlijk, de ziel? Na
lang nadenken zei hij toen: dat is het centrum van je verlangen en dus ook van je verdriet. Dat
centrum, daar zit de verbinding tussen jou en God, wie over verlangen en verdriet eerlijk
spreekt, die maakt een zielscontact, kan dan ook zielsverwanten vinden….
En na vele jaren zeg ik: daar in die ziel wordt ook waarheid gevonden, vaak door verdriet en
schade en schande heen, zoals die gevangene Cush in Suriname, hij ontdekt wat waar is voor
hem...)
Deze week kreeg ik dankzij Mieke Koning en Jelle Horjus wat schrijfsels van mijn oude
professor en onze oud-voorganger Jannes Reiling in handen. Ik eindig graag met woorden van
hem uit 1964, die gaan over committment, maar in zijn tijd heette dat nog gewoon
'overgave'…
DC 28 aug 1964
Want God openbaart geen leer aangaande Zich maar Hij openbaart Zichzelf . En Hij doet dan in ,,de
grote daden" (Hand.2:11'). Van die grote daden getuigen mensen samen met de Heilige Geest en dit
geïnspireerde getuigenis is voor ons de toegang tot grote daden van God. En geloven in de bijbelse
zin van het woord - dat wil dus zeggen, zoals het ons in datzelfde getuigenis van Gods grote daden
tegenklinkt - is niet een uiterlijk voor-waarhouden en ook geen innerlijk-van-harte overtuigd-zijn,
maar uitlevering, overgave van de gehele mens aan deze grote daden van God.
DC 4 sept 1964
'Want met de aanvaarding van het Evangelie aanvaard ik ook voor mijn eigen-leven die overgang van
schuld naar vergeving en van dood naar leven. Ik -bewerk haar niet, zij wordt mij geschonken en ik
stel mij er voor open. En juist omdat deze overgang zó groot en diep is en mijn leven zo totaal
omkeert, daarom vergaat mij de lust om dat openstellen te vieren als een bizondere en persoonlijke
daad van mijzelf. Dat zou immers zijn wat Paulus noemt ,roemen' en dat is zelfverheffing. Wat ik aan
of uit mijzelf doe, verandert mijn leven niet. Ik blijf die ik ben. Wat echter God aan mij doet, dat
verandert en vernieuwt mijn leven en daarom kan ik in Hem en in zijn daden voor mij en aan mij ook
alleen maar persoonlijk geloven door het eenvoudigweg te aanvaarden. En daarin leer ik ook mijn
eigen persoonlijke geloof te zien als een geschenk van Gods genade.

