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EEN ‘BLINDE VLEK’
IN DE CHRISTENHEID
OBSTAKEL VOOR WARE EENHEID
Een ’blinde vlek’ ontstaat wanneer het Woord van
God op een bepaald punt buiten werking wordt
gesteld. Als het daarbij om een leerstellige beslissing gaat, heeft dit onafzienbare gevolgen voor de
gemeente van Jezus. Zonder correctie en omkeer
wordt deze ’blinde vlek’ van generatie op generatie
doorgegeven.
Zelfs in de vroege kerkgeschiedenis veroorzaakte
een dergelijk besluit al de eerste afsplitsing in de
gemeente. Jezus, de Goede Herder, wilde de schapen uit de andere kudden samen met zijn Joodse
schapen leiden en weiden als één kudde onder één
Herder (Johannes 10:16). Maar zonder te luisteren
naar de stem van de herder, kwamen wij als schapen uit de heidense volkeren op een dwaalweg en
volgden het verkeerde spoor. In tegenstelling tot de
Joodse gemeente die bij het eerste apostelconvent
in Jeruzalem heiden-christenen in hun gemeenschap had opgenomen, werden al heel snel Joodse
christenen uit de heidenchristelijke gemeenschap
buitengesloten. Er ontwikkelde zich een theologie
van Jodenhaat die door alle eeuwen heen tot gruwelijke pogroms leidde. Bloedschuld stapelde zich
op bloedschuld en culmineerde uiteindelijk in de
Holocaust, waarvan de laatste ooggetuigen nu nog
in leven zijn.
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Omdat ieder van ons verweven is met de geschiedenis van de kerk, hebben we allemaal met deze
‘blinde vlek’ te maken - ongeacht onze houding ten
opzichte van kerkelijke tradities. We worden echter
alleen maar met deze ‘blinde vlek’ geconfronteerd
als het ons uitsluitend gaat om het gezag van het
Woord van God. Aangepast aan de Luther decade
(periode van 500 jaar Lutherherdenking – vert.), zou men
kunnen zeggen: Het gaat om de meest waardevolle
nalatenschap van Luther – om zijn sola scriptura.
In elk geval hebben we met een erfenis te maken
die wij, net als Maarten Luther zelf, nog niet werkelijk hebben doorgrond. Daarin ligt de moeilijkheid. Waarom is die zo groot?

GEEST OF LETTER?
Als het Woord van God zonder de Heilige Geest
eenzijdig wordt gelezen, geciteerd en gepraktiseerd,
lopen wij altijd het gevaar het tot een “zwaard van
de orthodoxie” te maken. De letter doodt, zegt
Paulus, maar de Geest maakt levend (2 Korintiërs 3:6). We hebben allemaal de neiging de letter
de voorkeur te geven en niet de Heilige Geest. Dit
“zwaard van de orthodoxie” heeft onuitsprekelijk
veel kwaad gesticht – van godsdienstoorlogen tot
heftige twistgesprekken waar hoogmoed en eigengerechtigheid de boventoon voeren. Als de Heilige
Geest echter het Woord van God levend maakt,
wordt het in onze hand volgens Efeze 6 en Hebreeën 4 een “zwaard des Geestes,” dat levend en
krachtig maakt, ziel en geest vaneen scheidt, duidelijkheid en scheiding brengt en de aanvallen van
de vijand teniet doet.
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Vanzelfsprekend heeft Jezus uit het Woord van God
in het Oude Testament geleefd. Ook de apostelen,
de oorspronkelijke kerk in Jeruzalem en de vroege
gemeenten in de diaspora hebben zich daarop beroepen, zich eraan georiënteerd en tekstgedeelten
als zijnde vervuld geïnterpreteerd, zonder aandacht te besteden aan een zorgvuldige exegese.
Toen Jezus door satan werd verzocht, versloeg Hij
hem met het wapen: “Er staat geschreven!” Hij, die
het levende Woord van God is, weerstond satan in
de kracht van dit Woord van God dat is overgeleverd en neergeschreven door mensenhanden.
De Poolse dichter Stanislaw Jerzy Lec heeft het beroep dat Gods Woord op ons doet eens klassiek in
een enkele zin tot uitdrukking gebracht: “Als een
woord vlees wordt, houdt het op literatuur te zijn.”
Het probleem van de evangelische theologie ligt in
het feit, dat men zich grotendeels op de literatuur
en niet op het vlees geworden Woord (Johannes 1:14)
gericht heeft.
Van Jezus, die als Koning der koningen en Heer der
heren zal terugkomen, staat in Openbaring 19:13:
“Zijn Naam is het Woord van God.” Dit betekent:
voor Hem moeten we ons verantwoorden hoe wij
met Hemzelf, met Zijn Woord zijn omgegaan; hoe
makkelijk of hoe serieus we het hebben genomen
– of we het hebben verdraaid, ingekort, van zijn
waarde beroofd, verloochend of veracht.
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EEN LANGZAAM GENEZINGSPROCES
Door alles wat ik heb geschreven, stel ik ook mezelf steeds weer ter discussie, want ik behoor tot
hen die zich graag bezighouden met intellectuele
problemen. Daarom weet ik hoe makkelijk het is
om je daarachter te verschuilen, om de aanspraken
uit Gods Woord te ontwijken. Misschien heeft dit
ook te maken met mijn persoonlijke achtergrond.
Mijn moeder had als oorlogsweduwe van een jonge, Lutherse predikant, in de begin jaren vijftig de
leiding van een huis voor theologiestudenten op
zich genomen. Zo kwam het dat mijn beslissende
jeugdjaren werden gevormd door veel discussies
over het verstaan van de Schrift door theologen als
Käsemann, Bultmann, Barth en anderen. Na deze
ervaringen was één ding voor mij duidelijk: theologie was wel het laatste wat ik zou studeren - ik
zou liever door het leven gaan als een fatsoenlijke
atheïst dan moeten preken over wat je zelf niet
kunt geloven en al helemaal niet kunt naleven. Dat
ik vandaag als Mariazuster voor u sta, zegt iets van
de levensveranderende macht van Jezus. Mijn levensweg gaat door een steeds dieper leerproces tot
aan het eind van mijn leven.

STRIJD OM DE WAARHEID
Onze communiteit staat erom bekend dat ze de
Bijbel serieus neemt. De stichteres van onze zustergemeenschap, Moeder Basilea - Dr. Klara Schlink heeft zelfs de verhoren van de Gestapo getrotseerd
om over de grote toekomst van Israël te spreken. Ze
heeft het gewaagd, omdat het zo geschreven staat.
Haar meest bekende boek over dit onderwerp is in
1958 uitgekomen en heeft de titel ISRAEL – MEIN
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VOLK. (Israël - Mijn Volk, niet vert.) God heeft dit wereldwijd als eyeopener gebruikt - tot op de dag van
vandaag.
Desondanks heb ik persoonlijk ervaren dat deze,
door de eeuwen heen geërfde ’blinde vlek‘ niet
automatisch wordt verwijderd door het beste onderwijs en de juiste inzichten. De Heer heeft mij
door een langzaam proces heengeleid waarin Hij
mij van deze blindheid genas. Op een bepaald moment besefte ik plotseling dat ik het volkomen vanzelfsprekend vond onze ‘dierbare Christenheid’ op
één lijn te stellen met Israël.
De theologische motivatie voor deze gelijkstelling
lijkt gerechtvaardigd en zit diep in me verankerd.
Ze is voor iedereen vanzelfsprekend, wordt wereldwijd verspreid en overal ter wereld onderwezen.
Het is de zogenaamde vervangingstheologie, die
in het kort als volgt kan worden samengevat: Israël
heeft door het verwerpen van Jezus zijn uitverkiezing verloren, zo wordt algemeen aangenomen, en
wij zijn als nieuw volk van God, als het ware Israël,
daarvoor in de plaats gekomen. Alle beloften zijn
vervuld in Jezus en daarom zonder meer op ons
van toepassing. Daardoor hebben volk, land en
stad Jeruzalem hun verdere heilshistorische betekenis verloren. Maar theologisch ’correct’ is deze
versie slechts zolang er een reeks beloften van het
Oude en Nieuwe Testament wordt uitgeschakeld.
Het vereist de tussenkomst van de Heilige Geest,
opdat wij in staat zullen zijn het Woord van God
onbevooroordeeld te lezen en op te nemen.
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Onze voorouders en theologische leermeesters van
vroeger tot heden waren er zo zeker van dat ze het
juiste zicht op Israël hadden, dat wij nu moeten leren Jezus na te roepen, net als de blinde bedelaar
op de weg: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden
met mij!” Net als de blinde man moeten wij onszelf
niet in de war laten brengen door het ongenoegen
van anderen, maar moeten we Jezus net zo lang
naroepen totdat Hij aan ons handelt en ons licht
geeft (Lukas 18:35-43). Want de gemeente van Jezus
mag zich niet langer door een valse zekerheid in
slaap laten sussen, maar moet klaarwakker zijn en
gereed voor de laatste finale - voor de grote strijd
tussen leugen en waarheid, tussen duisternis en
licht, tussen hemel en hel. En deze strijd is begonnen. Een neutrale zone bestaat niet.
Uitgerekend een vooraanstaand atheïst in onze tijd
bood me bescherming en hulp bij het controversiële onderwerp “Hemel - Hel”. Parallel aan de Evangelische Kerkendag in Hamburg vond de Duitse
Humanistendag plaats waar Michael Schmidt-Salomon verklaarde: “Jezus’ verlossende handelen
zonder daarbij uit te gaan van het bestaan van de
hel, is net zo zinloos als een strafschoppenserie
zonder tegenstanders.” Met andere woorden, een
christen zonder hemel en hel moet niet serieus genomen worden.
Zelfs iemand die zich wel eens oppervlakkig verdiept in ons Duitse verleden, zullen geen andere
woorden te binnen schieten voor de onvoorstelbare verschrikkingen dan hels en satanisch. En dat
gebeurde nu eens niet in de middeleeuwen, maar
in de verlichte 20e eeuw. Het hoort tot de strategie
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van de vijand, dat de reclamepropaganda van tegenwoordig, de hel verdraait tot een ‘coole’ plaats.
Nog erger is echter, dat zij die beter zouden moeten weten, zonde, satan, dood en hel tot een taboe
hebben verklaard. Deze woorden horen blijkbaar
niet meer thuis bij het huidige begrip van tolerantie. Opnieuw lijkt het politieke gevaar voor de
kerkelijke overheid groter te zijn dan het geestelijk
gevaar waarin de haar toevertrouwde zielen zich
bevinden.
Waar ik ook in de afgelopen jaren mijn voet heb
gezet en ter plaatse geconfronteerd werd met de
misdaden van mijn volk, telkens weer stond ik
aan de rand van een afgrond en heb - zij het op
een veilige afstand - een blik in de hel geworpen.
Vele Holocaustoverlevenden hebben er niet alleen
een blik in geworpen, maar hebben erin geleefd
en overleefd. Daarom kunnen zij ons iets van deze
gruwelijkheden op krachtige en indrukwekkende
wijze doorgeven.
Moeten we ons niet afvragen: Als de hel op aarde
al zo verschrikkelijk reëel kan zijn, hoe zal het dan
wel niet in de eeuwigheid zijn? Jezus waarschuwt
ons verrassend vaak voor de hel, omdat Hij ons
voor deze verschrikkingen bewaren wil. Maar
omdat we de hel tot Halloween-spektakel hebben
gemaakt, zijn we voor deze alarmerende waarschuwing doof geworden.
Ter herdenking aan Hitlers overval op de SovjetUnie 70 jaar geleden kwam ik op onze verzoeningsreizen ook naar Odessa. Daar ontmoetten
we een overlevende van de Holocaust, die ons kort
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samengevat de typische procedure als volgt beschreef: “Mijn ouders zeiden mij: Als de Duitsers
komen hoeven we niet bang te zijn - zij zullen ons
niets aandoen, want ze zijn een beschaafd volk.”
Geen cultuur, geen intelligentie, geen beschaving,
geen Goethe, geen Schiller, geen reformatie, geen
theologie, geen christelijke opvoeding hebben deze
misdaad tegen de mensheid kunnen verhinderen.
Bij de herinnering daaraan sluit ik alle volkeren in,
die onder onze gruwelijkheden en oorlogsmisdaden geleden hebben – men hoeft alleen maar aan
Polen of de Sovjetkrijgsgevangenen te denken.
Maar door de eeuwen heen werd in het christelijke
Europa vóór alles steeds weer opnieuw het Joodse
volk tot eerste doelwit van vervolging gemaakt –
het volk, waaraan we voor tijd en eeuwigheid het
meest te danken hebben.

GENADE IS GEEN KUSSEN OM OP UIT TE RUSTEN
Er zou geen Duitsland meer zijn en zeker geen herenigd Duitsland, als de God van Abraham, Isaäk
en Jacob er niet was, de Vader van onze Heere Jezus Christus, tot wie we onze toevlucht kunnen nemen. Met Jesaja belijden wij: “Wij allen dwaalden
als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen
weg. Maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen” (Jesaja 53:6). En met
de woorden van Johannes: “Zie, het Lam van God
dat de zonde der wereld wegneemt!” (Johannes 1:29).
Ja ziet, daar is het Lam Gods, dat ook de zonde van
ons Duitse volk draagt! Van deze genade leven wij.
De Koning der Joden draagt onze zonde. Het wonder van de genade voltrekt zich op het kruis van
Golgotha – en nergens anders.
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Maar we kunnen niet op deze genade uitrusten,
anders verzuimen we de tijd van genade die God
ons nog heeft gegeven. Dat Hij ons deze genade
uitgerekend op een 9e november heeft geschonken, betekent voor mij niet: Eindelijk hebben we
genoeg boete gedaan; maar de hereniging (van Oost
en West-Duitsland - vert.) betekent voor mij dat God
Duitsland nog een tweede kans geeft. Om die kans
te kunnen benutten, moet de belangrijkste vraag
voor ons Duitsers zijn: Hoe kon het in ons volk tot
een dergelijke blindheid komen, dat het een bedrieger, leugenaar en moordenaar toegejuicht heeft
en miljoenen hem ‘Heil’ hebben toegeroepen?
We moeten daarop een antwoord vinden, anders
is het verleden slechts een soort proloog voor een
zo mogelijk nog verschrikkelijker vervolg. De Italiaanse Holocaustoverlevende Primo Levi schrijft
in zijn herinneringen aan Auschwitz: “Ik geloof in
de verschrikkingen van het Derde Rijk een unieke,
exemplarische, symbolische gebeurtenis te herkennen, waarvan de betekenis vooralsnog niet
duidelijk is geworden: de aankondiging van een
nog grotere catastrofe, die boven de hele mensheid
hangt en alleen dàn kan worden afgewend, als we
er werkelijk in slagen om het verleden te begrijpen,
de dreiging te verbannen….” Het is de hoogste tijd
deze les te begrijpen, want op verschillende niveaus is de volgende horrorscene al lang in voorbereiding. Deze concentreert zich op de vernietiging
van huwelijk en gezin, en op de vernietiging van
Israël. Deze twee staan onderling met elkaar in verband. Alleen als God onze blinde ogen opent, kunnen we de waarheid over de complexe samenhang
in onze tijd doorzien.
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Ook om Israël en het conflict in het Midden Oosten spitst zich de misleiding toe. Deze wordt steeds
ondoorzichtiger, de beoordeling op moreel niveau
wordt bijna onmogelijk, de politieke, joodse, religieuze en spirituele standpunten staan lijnrecht tegen
over elkaar. Tegelijkertijd worden we uitgedaagd
om een standpunt in te nemen en kunnen we ons
niet op goedkope wijze aan de verantwoordelijkheid onttrekken door politiek en heilsgeschiedenis
van elkaar te scheiden. Zo blijft voor ons niets anders over dan als blinde bedelaars aan de weg Jezus
na te roepen: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij! Geef mij licht voor de volgende stap!

BEGENADIGD EN TOCH MISLEID
Toen de apostelen Jezus vroegen wat het teken van
Zijn Wederkomst was en van het einde van de wereld, gaf Hij hen als eerste een zeer ernstige waarschuwing: “Ziet toe, dat gij u niet laat misleiden”,
dat wil zeggen Jezus ziet hoe Zijn apostelen gevaar
lopen misleid te worden. Hij ziet Zijn gemeente
vandaag - Hij ziet mij – Hij ziet jou – Hij ziet ieder
van ons als zeer vatbaar voor misleiding.
Ja, zelfs de grootste voorbeelden onder de gelovigen lopen gevaar misleid te worden. Zelfs iemand
als Maarten Luther heeft in de Naam van God opgeroepen tot het verbranden van synagogen, tot
onteigening, rechteloosheid, vervolging en verdrijving van de Joden. Onze kerk en tegelijk Hitlers nazipropaganda hebben zich op hun beurt op
Luther kunnen beroepen. In Mattheus 24:22 staat:
“Indien die dagen niet ingekort werden, zou geen
vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” Hoe
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sterk is de verleidingskracht waarmee we rekening
moeten houden! Iets ervan hebben we al gezien
– wij, hier in Duitsland, zijn daarvan het levende
voorbeeld. De misleidbaarheid en verblinding van
Duitsland zouden een waarschuwingsoproep voor
alle volkeren en naties moeten zijn.
Aan de hand van een voorbeeld zou ik een van de
latere uitwerkingen van onze blindheid duidelijk
willen maken. Op een ongewoon vroeg tijdstip,
namelijk al in 1933, begon men met het toepassen
van de Ariërparagraaf in onze Duitse landskerken.
Joodse gemeenteleden werden uitgesloten van de
kerkgemeenschap en daarmee aan de vervolging
overgeleverd. Onder hen waren uiteindelijk meer
dan honderd Joodse voorgangers die hun ambt
verloren. Door de Evangelische Kerkendagen
worden vandaag de dag Messiasbelijdende Joden
opnieuw buitengesloten, omdat ze zogenaamd de
christelijk-joodse dialoog verstoren. Ook dit is verraad aan onze geloofsgenoten en een andere variant van dezelfde ‘blinde vlek’.
Tegelijk met het uitsluiten van Joden uit de kerkgemeenschap werd destijds ook Jezus beroofd van
Zijn Joodse identiteit. Want Hij werd ‘gegermaniseerd’ en als Ariër voor Duitse doeleinden misbruikt. Het meest grondig werd dit gedaan door
de theologische inspanningen van het zogenaamde
’ontjodingsinstituut‘ in Eisenach, waarin elf van
onze Duitse landskerken een belangrijk aandeel
hadden. Met dit vergrijp aan de Joodse identiteit
van Jezus heeft onze kerk ook het Bloed van Jezus
voor onrein en minderwaardig verklaard. Vandaag
zien we dat steeds grotere groepen van de chris13

tenheid het voor ons vergoten Bloed van Jezus als
aanstotelijk ervaren en Zijn verzoeningsoffer niet
meer kunnen accepteren. Dit lijkt mij het zwaarstwegende gevolg van onze blindheid uit het verleden te zijn.

DE ‘POSITIEVE’ RUITER
“Ziet toe, dat niemand u verleide!” (Marcus 13:5).
Waarom is het zo moeilijk deze waarschuwing van
Jezus ter harte te nemen? Omdat misleiding altijd
een positieve kant heeft. Ik herinner me nog heel
goed een bepaalde Bijbelstudie met Moeder Basilea. De tekst over de vier apocalyptische ruiters uit
Openbaring 6 was aan de beurt. We hadden hem
allemaal ‘s morgens in onze stille tijd gelezen, en
ik had er mijn gedachten over laten gaan en dacht:
De eerste ruiter is zo positief afgeschilderd - wit
paard, een boog, een kroon - van overwinning
naar overwinning. In mijn Bijbel had ik daarbij de
aantekening gevonden, dat dit het evangelie is dat
in de hele wereld gepredikt wordt als teken van de
laatste tijd. Ergens kon deze uitleg me niet helemaal overtuigen, omdat de andere drie ruiters zo
negatief worden weergegeven en het type van de
beschrijving een analogie suggereert.
’s Middags vroeg Moeder Basilea ons: Wat denken jullie wie die eerste apocalyptische ruiter is?
Niemand van ons had een bevredigend antwoord.
Toen zei ze: De eerste ruiter kan alleen maar het
eerste teken zijn van de beginnende eindtijd - en
dat is de misleiding. En misleiding heeft het nu
eenmaal in zich dat ze naar buiten toe stralend,
aangenaam positief werkt en van overwinning naar
overwinning voortschrijdt, maar onder de opper14

vlakte alles bederft en vernietigt. Dat was voor mij
een overtuigende uitleg.
Onze eerste generatie van zusters vroeg na de oorlog: Wat kunnen we doen, opdat we de volgende
Hitler op tijd herkennen en er niet weer intrappen? Want één ding is voor ons allen wel duidelijk,
dat de volgende misleider zich volledig anders zal
voordoen, anders zou hij geen verleider zijn. Onze
moeders gaven destijds overeenkomstig 2 Thessalonicenzen 2:10 de raad: Heb liefde tot de waarheid.
Dit is de enig veilige en voor iedereen begaanbare
weg. De liefde voor de waarheid begint niet bij zuster X of broeder Y, maar altijd bij mijzelf, anders
eindigt ze in een veroordelende geest – en een veroordelende geest is hoogmoed en hoogmoed komt
voor de val.
Het enige gebed van de christenheid dat ons wereldwijd oecumenisch verenigt, is het Onze Vader.
Jezus leert ons daarin te vragen: “Leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze.” Jezus
wil dat wij begrijpen hoe open we staan voor misleiding, voor de leugen, hoe we van nature niet in
staat zijn de waarheid te erkennen. Daarom moeten we met alle christenen verenigd de Vader vragen om Zijn bijstand. Dit verzoek maakt nederig
- het maakt ons hulpeloos en doet ons naar verlossing verlangen.
Tegelijkertijd echter laat Jezus een helder en vertroostend licht schijnen midden in de nevel van
misleiding en verzoeking van onze tijd. Hij belooft
aan Zijn gemeente in Openbaring 3:10 dat Hij juist
Zijn ’kleine mensen’ met hun slechts kleine kracht
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in de ure der verzoeking die over de hele wereld
komen zal, bewaren wil. Hij belooft bewaring aan
allen die volhardend vasthouden aan Zijn Woord
en Zijn Naam niet verloochenen. De persoonlijke
relatie met Jezus, de Koning der Waarheid, zal ons
nooit op een dwaalspoor brengen. Jezus, onze grote
Hogepriester, bidt voor ons tot de Vader en vraagt:
“Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Jezus’ bede wordt verhoord –
allen die uit de waarheid zijn zullen de stem van
hun Goede Herder herkennen en er naar luisteren.

WONDEN ZULLEN GENEZEN
De Luther Decade met het grote Reformatiejubileum in 2017 zal waarschijnlijk veel toeristen en
pelgrims in beweging brengen en veel media-aandacht trekken, maar de ware oecumene ontstaat
op een andere weg. Dit komt alleen op de weg van
berouw en bekering tot stand.
Of we nu katholiek zijn, reformatorisch of behorend tot de ‘vrije groepen’, we moeten ons allemaal
opnieuw bezinnen op de eerste splitsing in de gemeente van Jezus, op de ’oersplitsing’, voordat de
andere wonden in het Lichaam van Jezus kunnen
genezen. Als de relatie tot onze Joodse broeders en
zusters niet is genezen, zullen alle oecumenische
inspanningen grotendeels vruchteloos blijven. Tegelijk moeten we ons allemaal afvragen: hoeveel antikatholieke, anti-orthodoxe, anticharismatische,
anti-evangelikale vooroordelen er onder ons zijn?
Als we uit de waarheid van Gods Woord leven, dan
leven we existentieel uit het ene verzoeningsoffer
van Jezus aan het kruis. Daarin ligt het centrum
van de eenheid – dit is nergens anders te vinden.
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We kunnen de klok van de kerkgeschiedenis niet
terugdraaien, maar ook geen genoegen nemen met
een vrijblijvend ’lief zijn voor elkaar’.
Het overnemen van tradities en doctrines is geen
voorwaarde voor eenheid. Een groot deel van dogma’s en tradities is ons vreemd en zal dit ook blijven
– net zo vreemd als verschillende Joodse tradities
voor velen van ons zijn. Alleen in de eerste vurige
liefde voor Jezus zullen we elkaar vinden - al het
andere is niet toereikend. Aan deze liefde worden
de discipelen van Jezus herkend, en aan het ‘één
-zijn’ in deze liefde zal de wereld Jezus herkennen.
Het is de moeite waard om nu al in die eenheid van
liefde te leven en niet pas onder de druk van het
lijden, zoals destijds in de concentratiekampen en
de gevangenissen van de Gestapo vaak is gebeurd.
God wacht op priesterlijke mensen die bereid zijn
op de bres te gaan staan. Hij mag niet over ons klagen zoals in Ezechiël 13:5: “Gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muur opgetrokken
om het huis van Israël, opdat het op de dag van
de Heer zou kunnen standhouden in de strijd”. Op
de bres gaan staan wil zeggen: Geen spanningen
veroorzaken, maar spanningen verdragen zonder
daarbij begrip en waardering van anderen te verwachten. Niet de menselijke, maar de goddelijke
liefde kan spanningen uithouden en een muur optrekken die standhoudt.
God roept ons vandaag opnieuw of ook voor het
eerst op tot deze priesterlijke dienst. Als we ons
daarvoor aan Hem toewijden in het geloof in Zijn
alles overwinnende liefde, dan zal die ene kudde zich om de ene Herder scharen en zullen de
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scheidsmuren instorten. De wereld ziet uit naar dit
uur.

DE “STER” IN BIRKENAU
Ik wil afsluiten met een persoonlijke ervaring aan
het begin van dit jaar die mij heeft geholpen Gods
bedoeling beter te leren kennen. God heeft ons de
laatste tijd de verzoening met de inwoners van Oswieçim en Brzezinka (Auschwitz/Birkenau) versterkt op het hart gelegd. De ongeveer 40.000 inwoners van deze plaats lijden het meest onder de last
die wij Duitsers hun hebben opgelegd. Wij hebben
een negatief beeld van hun stad doen ontstaan en
deze als stad van de dood ’wereldberoemd’ gemaakt.
Toen wij met Kerst en Nieuwjaar met drie zusters
voor een langer bezoek en een tijd van gebed een
reis naar Polen maakten, was er een brief met de
vraag om vergeving aan voorafgegaan. Deze verscheen als advertentie in de kersteditie van de
plaatselijke krant en kwam daardoor in alle huishoudens. God opende deuren en vele harten. Het
diepst heeft ons de liefde getroffen waarmee we in
Brzezinka op 6 januari werden opgenomen in de
Driekoningenviering. We waren in de kerk, direct
aan de rand van het kamp Birkenau. Na de eucharistieviering voerden ongeveer 40 leerlingen van
de lagere en middelbare school van Brzezinka een
kerstspel op. Deze school werd geopend in 1968
en draagt de naam “Gedenkteken van de gevangen
kinderen van Auschwitz-Birkenau”. De weinige
kinderen die het kamp overleefden en op 27 januari 1945 werden bevrijd, zijn vandaag de ´peters en
meters´van deze school.
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Hier kwamen voor mij verleden, heden en toekomst samen in één punt: De koningen hadden de
ster gezien en de pasgeboren koning van de Joden
gevonden. Wij waren op een plek waar bijna 70 jaar
geleden, een ’vervolging van de ster’ zijn hoogtepunt
had bereikt met de vernietiging van de Hongaarse
Joden - meer dan een half miljoen in minder dan
een paar maanden - waaronder zo veel kinderen. Na
deze dienst ontstond er door de ontmoeting met de
schoolleiding een hartelijk en blijvend contact met
docenten en leerlingen van Brzezinka. Ik begon te
beseffen dat God mij door deze ervaring iets te zeggen had. Weken later werd dit een boodschap waarmee ik in Hongarije 800 leerlingen kon bereiken.*)
Maar de ster bracht bij mij en bij onze hele gemeenschap nog iets anders teweeg. In een bijzonder uur
hebben we in onze Moederhuiskapel aan de voeten
van het kruisbeeld van Jezus de door een Hamburgse Jodin gedragen gele Jodenster aangebracht.
Dit deden we door het geloof in de vergeving en
verzoening door Zijn Bloed. Met dit teken hebben
we de Heer en Koning van onze kerk bewust Zijn
Joodse identiteit terug gegeven en ons tegelijkertijd aan de kant van Zijn volk willen stellen, van
onze eerstgeboren broer Israël. Dit was voor ons
als een mijlpaal, een uiterlijk teken, dat als bewijs
van innerlijke omkeer in onze houding al veel eerder had moeten plaatsvinden: Eeuwenlang hebben
wij christenen Jezus zonder zijn Joodse identiteit
gewild, Hem voor de christelijke kerk uit de volken
ingenomen en Hem als het ware ’geïnternationaliseerd’. Nu moet er een herbezinning volgen.
) Brochure: EEN STER VERSCHIJNT ... Een oproep aan de
gemeente uit Joden en heidenen. (Niet vertaald).
*
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“Waar is de pasgeboren Koning van de Joden?”
was de eerste vraag waarmee
wij ons als heidenen de weg naar Jezus hebben gebaand. ‘Hoe ontvangen wij de terugkomende Koning van de Joden?’ moet onze laatste vraag zijn
waarmee we Jezus de weg willen banen naar het
hart van Zijn volk. Want Jezus, de Koning van Israël en de Messias van Zijn volk ontmoeten wij in
het laatste hoofdstuk van de Heilige Schrift met
Zijn laatste “Ik-Ben-woord” en daarin getuigt Hij
wie Hij is en hoe Hij zal verschijnen. Hij spreekt in
Openbaring 22:16:
(Mattheüs 2:2 – N.B.V.)

IK BEN DE WORTEL EN
HET GESLACHT VAN DAVID,
DE BLINKENDE MORGENSTER.
Deze ster verschijnt wanneer de nacht het donkerst
is. Hij zal onmiskenbaar en voor allen zichtbaar
stralen als een licht tot openbaring voor de heidenen en tot heerlijkheid van Zijn volk Israël (Lucas
2:32), en wij zullen Hem aanbidden in eeuwigheid:

HEM, DIE OP DE TROON GEZETEN IS,
EN HET LAM ZIJ DE LOF EN DE EER
EN DE HEERLIJKHEID EN DE KRACHT TOT
IN ALLE EEUWIGHEDEN! AMEN.
Openbaring 5:13
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  :
Of we nu katholiek
zijn, reformatorisch of
behorend tot de ‘vrije
groepen’, we moeten
ons allemaal opnieuw
bezinnen op de eerste
splitsing in de gemeente van Jezus, op de
‘oersplitsing’, voordat
de andere wonden in
het Lichaam van Jezus
kunnen genezen.
We kunnen de klok van
de kerkgeschiedenis niet
terugdraaien, maar ook
geen genoegen nemen
met een vrijblijvend
‘lief zijn voor elkaar’.
Het overnemen van
tradities en doctrines is
geen voorwaarde voor
eenheid. Alleen in de
eerste vurige liefde voor
Jezus zullen we elkaar
vinden – al het andere
is niet toereikend.
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