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Jorlendom en christendom

~" c~~~....~.,z~ ~C,fL . L ti s' ~-i S.
IJ!u. ww-~. ~~1. ; 4 ~ o d

De reflezie op het joodee zeliverstaan in het werk van Rr.K.TT.Miekotte

Inteidinp~

Het volk Isra~l leeit. Het leeft nog ateede. tiet joo~lae genie, de vitaliteit

en het intellect, ~naq in dvze dagen zelfs eanapraak maken op een onmiaken-
bare hausee in de wereldl~elangstelling. Het bruieende en ze~;evierende land

Israël hondt de aai,~lacht voortdurend op zich ~ericht als een uniek fenomePn.
ne merkwaardi~ Rterke bij~lrage van joociee ~elerr~len en anteure aan wetenechap

en cultuur hegint nu ook jui9t ale joodae hfjc'rage opzien te haren.

~;elke krachten Achuilen in dit volk? ~`aar Ii~~en de wortels van zijn hriljan-

te. en oorapronkeli jke RCti.VitP.it, i.ntellP,CtUP.e1, 1nAar ook finnnciepl`t ~ARr-

vandaan die phoenix-achtige we~ier~eboorten en het adembenemend avontnnr van

de tern~!keer naar ilet heloofde land? ~",at leeft er ín het bewiistzf jn van dit

onuitrneïhare volk?
Ueen wonrd tvpePrt het jodendom heter cTan "nitverkoren volk". ?Tet ie door God

heFl pFreoonlí jk ~ii.t~.ekozen, (~o~1e mePSt ei~en creRtie in dP fltepnen vRn de

Sinaï-woeRtijn: eFn "nova creRtnra" uit hPt nieta van een nitzichtloze af-

tuatie. Ale men zich dus een in~sicht wil verechaffen in het rewiiata~ijn van

dit volk, za1 men er voor moeten waken, voortduren~i te blijven r.aken Aan dit

niveau van "uitverkoren" zijn, het niveau, het Sinai-p1Pt,eAl1, ~anrop de e~oee-

tijngod Jhwh dit volk aPn zich verbfndt.

AlerkwRnr~li~erwijze valt in de ef~rRte helft vnn ~ieze twinti~t~te eenw, in de

periode v6~Sr de ~iemonische Nazi-elachtin~, ePn sterk zelYbewnste bezinnin~

~~( van leidende joodse i'ignren waar te nemen op cie ef~en reli~ieuae exiA-

tentie van liet joorl~ae volk. TlermAnn f.ohen, 1~eo i3aPek, t~tartin ;3uher, }~ranP

T~.oNP.iIZV~et~ ~aan op in~irin~ende Pn uitvneríge wijre. vól~r i n het verdiepen en

}tet is ~1e T!rote ver~ienRte ven ~ie

ne~ierlandPe theoloop. ]~r. K.H. idiekotte, reeda in l~~:i ruime RAndacht te hP-

ete~ien aen dPZe ont~rikkPli-n~ i.n zi jn omvangri jke studie "}íet t:'ezPn ~er

Joodse relt~ie".1) In dit werk, waAron hij promovePr~le tot dnctot in de

1) rr. ~C.f7. NiAkotte, Het ~'ezen rier Jon~se reli;~fe, Tieerlem, le ~lr. 1~3:i,
2e dr. 1~~i4.

verrijken van het joodse 2eliverstaan.
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theolagie ann de Groninqae t~nivereiteit, geAft hi j een nitvne.ri~te wP,~r~!ave

en evatuatie van het jooda ge~lachtengoe~, dat aan het ein~1 van de vorige

en het be~in van ~eze eeuw veracheen.

Te iitrecht geboren in 1f394, maekte RT. K.H.Miakotte zi jn theol.o~ieatu~iie

aAn ~e Univeraiteit van die ata~i en voltooidP rleze met een promotie te

(Troningen in 1y~2. Ge~~llrendP ecn vi jPentwintigtal jar. pn waa hi j prerlikant,

o.A. te íiaArlem en Amster~iaas; hi j ston~] onder ~lterke invloeri van Karl }tarth,

die hij vele mnlen pPraoonlijk ontmoPtte Pn met wie hij ze~r hevri.Pn~ wae.

Vooral zijn wprk ~{~~Pr de hnitenkerkelijken van de }1AOfÀPta~ kTPP~ ~rt1tP

11Pkenrll,eid. In 1S~~i~ richtte hij het ti jrlPChri.ft "7n ~te F'.aA~AC}7AA1H o;~,

waArvan hi j het hoof~lre~{nctpnrAChap aAnvaPr~l~p. In hetzelfde jaar werrl hi j

hennemrj tAt F100~;1P.TaRr in do~enatiek, ethiek, kerkrecht en zPndin~awptPnachap

te I,ei~1Pn. ~~p 14 ~PCPmhpr ~af hi j ann ~ie l~eidae 1Tnivera3.teit zi. jn af achpi ria-

~A~~P(!P. ~'An i~jn vPle pnl,likAtiPR mA~pn mpt nAr,e ~rPnopm~? wor~en: Als de )

~(,IjPn ZWi 71FPn ~ f1vP.r ljr zi.n vAn het nll(~P. TPAtamPnt , Pn tiP100~ Pn ~Pn!li.A 2

eP,n aP.r1P QAATtiTACilten OVer nitepn]open~ie thPOlo~ische themrta. Karaktprie-

tiek voor hem is zi jn ~rote RAnf1aC}lt voor het Oude `I'ePtatrlent , het taltnu-

~iiRC}i ja~ienclonr. en ~?e joodae tilosofie. !ti j i.a ook aociaPl een Rterk tfewo~pn

en actief roan; in~ ~Á~L 1945 kooe, hi j, aa.men met zea anciare AmRtPr~iamRe pre-

dikanten,opPnlijk voar de S.P.A.1'.

In het eergte (~P.P1 zullen wij ons een inzicht trachten te vergc}laYfen in

het zelfverataen vnn het llui~if~e joodae volk. }{iervoor znllen wij ons refe-

reren aAn twee hoo~-~ekwal.ific~Prrle ~etui~en, ~ie 13pr1ijnRe rahhijn LPa !sAedc

en ~ie fi to~nnf-thpoloo~t }'rAne }toaenzwein. Zi j tra~len voor ali j in het wprk

van ~4iakottp naer voren aln twP,P. fi~ur.en, ~liP niet altepn r:onr hlln ~Pgchri.f-

tpn, mrar evenzeer cinor hnn p~P1P,, nitprs~t-kAl1PP,k1`Pnte ]PVensinPtell.in~ een

pchitterPn~i ~etui~?enfP afle~rien van cie hoo~;-PthiachP kracht van het jo~riae

~I!'PPl9tPq~ P.VPn. ~!i Rk~ltt,p PVFl~.11PPrt mP.t namP, l~P, wetenPChRppeli jkP meri tes; Íii j

acht r.pt hr.r,f~~~pr~t van I,PO Areck, ~AP '"'pFPn ~pa ~fnr~PntiilrtR ,~l hPt mePet

vo11 edi~ nl R f enomenol o~i ache hegc~ri ,jvi.n~ vfln ~P rPrn-the~natR van ~iP j oocitaP

li K.Et.}.liakotte, AlA cie ~c~en zwi j~en, IiaArlPm, 1~5R.

2~ K.1{.b~liRkotte, t,eloof en F~P11Sfi.S, llatlrlem, 19f~F.

3) L.i3aeck, I`ae `' eaen dea J~ldentuma, l~'rank2urt, 1924.





rel f gte, efRChAnn het afziet vsn ePn expliciet-.ri,js~erige fun~iering. Ilet y~

is onAVertroffen in zijn intuitte vA~r ~e fun~smentele ge~tevPns. Rosenzweig

gePft in ai jn hoof~lwerk, Stern ~er FrliiRUn , 11 PPn ~iepte-snalve!e van ~e

joo~ise exiRtentie, welke ai jn wPPrga niet vindt ir hPt Fx7rf~pP.k1P, ~ePAteB1PVPn~

Met name zijn zienawijze van ~ie verhouding jAden~íom-christendom is van PPn

unieke kracht en diepgang. liefden hebben juíRt ook in hun leven hun i~leeën

en hun vroomhei~l op asnprijpen~e wijze gPetalte weten te gevPn: }laeck door

zi jn in~irnkwPk}cende optrP~len in het concentratieka~ep ThereRienetadt, waPr

hij een van de weini~!e overlevenden waA, N.ORQnZWPi~; (joAr met grote moed en
ein~lPlooe ge~iul~i zi jn laAtBtP, krachten te gPVen san kosthare }3f jbPlvertalin-

pen en wetenschappelijke srbeicï on~er ~e aloper.de druk van een tenRlette
(jAfjE!li~kP. VerlaIDming. IIQIIjP,n wsren zij ortherloxe jAden, zïj waren vergroei~i
met, de innilte vrnomhei~ van het eyr.agogAle leven, op grond waorvan men een
heel zuivere affiniteit voor ~e ffnePaee van hpt Pi~Pn-jAO~ise m.ag verwach-
tPn; Tiaeck Pn 1tARPnzweig zi jn volwaRrdi~e represPntanten van het hPC~enciang-

FP JA~enrlnm.

Tn het tweP~ie fjP,Pl willen wij ~an ePn in9icht ~PVen in ~1P kritiPk van uie-

l:otte op de gron~themnta van ~rze ~-eá ~P sntPnrs.

TPnAlntte }?even ~ve, vanuit het Perapectief van deze ptllf~iP, enige notiti eR

hi j het h~ek van }3r.K.ti.áíiskotte "111e de ~;ocien zwi jgen", ~iat handelt over

de zín van het t)ude Testament.

1) a'r.Roeenzweig, Stern ~ie~F Erlóaun~, ~~'rsnkfurt s.Main, 1Q21.
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1. Lee 13Aeck 187:i - 1~56

A. I,pvPnRSChets

Raeck ia .~P1 ~i1` ~rnte ~norele let~er ~.ewePSt vnn ~e Tit]{tPe ~To~en ge~uren~le de

AfACh~iwPl{ ike jaren, wAArin Nitler APn r)P mACht wAP. li,jn variPr xAP r.Ahbi jn

en hiPtiricus te LiaRa, in 1'oAen (te~zPnwo~rdig ~!Plegen in }'olen~, 'l.i jn zonn

vol tt~ie hem in dit amht en Mas ePrr~t rab}.i jn in t)ppeln en PiiARPl~lorf, mAnr

wer~ eigenlijk pas~ een lei~Fr, een nationale fïguur na zijn benoeming te }'Pr-

li jn in 1u12, wáAr hi j tevPnP 1P.ARPn gAf Aan ~P "HOCI7PC}1U1P fiir die ".~7 FPP.ri-

schait ctPe Ju~entuma". In de l~~PrstP ~';erel~oorleg diende hi j a1P legeraal.moP-

zenier. `Lijn leiderPChar in joo~P 1~uitalAnd krijgt met name ~ePtA1tP in zijn

prePidentschap van H'nai B'rith, ciP ltnie van ]hiitse rahhijnen, dA.t hij meer-

~Pre termi jnen beklecdde. In lla~i3, het jARr van ItitlPrF mACt~tAOVPrriAmt, wor~it

hij voorzitter vAn ~P !}.PichPVertretung van ~ie Joden. ~-azp nitPr.Ft moPilijkP

poRitie hPkleP~t hij met PPn prote moed en wijPheid; me~ïe vflnwegP zfjn ver-

PtAn~iig Pn bphePrst optrec}en, ~iuiirt het tot 1~t43, voorciaf; ook hi j tPngl otte

nAAr PPn concPnt.rAt.i.Pkami~ wor~it Af~evoerc?: hPt hPrachte TherPFiPnPtA~t; oi-

Fcho~n A1. tPr ~oo~i ~~Proor~ePlrl, p]Afli!t hi j Prin ~1PZP ontzettpn~e perïe~P te

overlPVen. 7i,jn oereterk moreP) mankt het hem mogelijk nog lezin~!Pn te hna~pnn

voor ~P h~nr~Prr~pn ,Tn~Pn en tAlri jke chriatPnPn, ~?ie hi.er verzamel~ zijn.
m~~r

"'Anne~r er gePn príPFtPrs of PrP~iknntPn in TF~PrP~iPnfitR~t zijn, trP~~~it hij
onk voor katholiekPn Pn T~rotPRtAntnn oP a1R ~P.PMtPli,jk 1Pirler Pn dtAAt vP1.Pn
fn hr.n 1AAtFte nren bi j. A1P Ttilere8Sen8tflf~t i.n t~4,5 hevri j~ .~.or~t, w~rt )~aPCk
~ioor zijn morele autoYiteit te voorkomen , ~'at cte hewakers gelyncht wor~en.
Na de hevrijding reatigt hij zich in Londen en wor~lt presi~lent vah de ~'orld
Union for YrogreRGive .1u~Aiam; ~tedurendF enkete jaren ie hij ~ocent AAn het
}iebrew 1?nion College in Cincinnati (I1SA~. t1p 2 november 19~Fi stPrtt hij te
I,on~1Pn.

Íi jn }rrote hoofdwerk is ~iAS tReRen c}PS Ju~Pntnma, gepuhlic,PF~rd in lA(15; ~lit

werk knmt r.ng nitvoeri P ter PprakP. In ltnroantïRChe ` Pl i~ion ( iS1221 bPechri jft

hi j het jnrlPn~inm ale ~iP k1AFFiPkP, religi.e, tP~!PnnT"Pr }tE`t "rRtitRlltiPC}iP," chriR-

ten~iom. ])iePes ~~nik, 1A55, evAluePr: r)e joo~RP rol. in ~P ~eF,r}i1P(~eni8 en he-
e

han~elt rie prn}~)emen van ~iP jOntiFP. "1~lxiPtPnz. ]}APCk 1P.gC~P. zïch ook to~ op
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~r' stu~lie vAn de Mtdrash en nieuwteetamentie~che aclaterrronclen; zijn verzAmel-

dF wetenechA;3peli,jke e~esayz~ hierover v~rPChenen in A~ip rlrei JAhrtAUaentïen ,

i1A38;!.

.3. DAS "ePen des Ju~ientums

In ~tit boek wo.rr3Pn arij ~econfrontPerri met de funr~AmeFtr1~dPiPie vAn )iAPek

oP het ~Tn~iPnrir,m; hPt ~~:Prd in 1~~5 geachreven, i.n de ~(~i~~~i, dAt IlArnack zi jn

hekpnrae lezin~.en hie~r~ over "~Aa "Pr~en riPP f'hriRtPntums", vrAarin het jnrjpn-

r3om stechtF ~,ezien werr~ Als rii.iftPrP AchtPrp~rnnr~ vonr het chriatPndnm.

Ltipkotte kiePt rjit werk mPt uAme rtm rie ~rnte vo1l.Prii~hPir', kAArmPP F~iPrin

de fnnr~amentete themAtA van rie jootise reli~ie wor~len behandelr~. 1~1 j Acht het

onovi-rtroffen in zijn grond-intuitfe.

a. (;ehei~a en gebor~
n

"fle ~rer3AChte aAn rje tneknmat ze;;t de Jood, rlat de jf~iiÍeé~ komenrie DA~-ei4 ~ir,nr

hem tevPn ziillen, dAt zi,jn eigen bestAAn en zijn toekomst het komen van rie

ou~e i}od op rieze aarde betekenen." 1} }:et jo~enriom ler,ft ranuit e~n Arisato-

crRtiKCh zelfliePef, in het hPZit van ePn heili~e erfPniA, in ~e PpAnnin~ van

r~P weinip~en tH~rPnover de velPn, het~er~n leirít tot e~n zekere er'nzAAmhei.ri,

Pen onvermrleiri ripnkNn.

TPn ayRt,ePm van ~elonfPker,Y iP werd niet nA~PPtrP,Pi'(i; daarvorlr in rle plaAts

treerlt r!P mPrkwaArdi~e Foloriteit van ",~eheirn en gebort": (rod i.P vPrhtlr~Pn,

tuAAr 7,i,jn ~?Phr,~ ia hín~?Pn~~; niPt "~?~ wAArhei~?", i;et ;~-Pme~~n~c',a~,: elijk riogeua

hinrlt, mAar het hevel.

;r pre~Fnteert zich in rir om~An~ mPt (ro~?, mPt nAme hi j ~ie ~rot'etr,n, ePn vPr-

rasPPnri PterkP, ~erlurfde werrr`rbceri.~nhPid; jnist te~;Pnovpr (ToA hl.i jft dP ~Tortd

zic.h ster.k en zPker hernist vAn zi jn vri jheiri en Aritonomie. itet ~PwPten kan

AAn ~~od zi jn} ei [~en stellen. ~o vP.rtAAlt }iAPCk ~Ieremin I2, 1:"~'on rlem has

c~Aa }tiecht ~:P.ÏiletPt, 1T,l1PF ich mit I)i.r reden". In de nF.[iNrlAnf~PP l',(:ani einP-

ver.tAlin~ klinkt het }1P.P1 anriPrs: "Nu 1P~ ik U een rP,C}?tEtvrAA~ voor:' ~Ti~iPt

in het ~ePprpk met t;o~l pnnePrt jjij or nitda~enriP wi jze rie Mens~elijke vsAAr-

r?i~heirl; riPZe "mpntalitPit" Fpreekt zeer cluidPlijk in }iet bProPmde wor,rr( van

1} I,.]3Aeck, ~Aa '.P.é~Pn rlep ~Ti~r~PntumP, ::.2 ,~-r~rrier ~TPCitPfrri A1P"i".~J.'.
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}tabbi (;hanina in de '.~almud: "Alles tigt in Go~is Hand, altea, behAtve de go~iR-

vrucht: .luist in de ultieme RfePr van de vreze lJo~ia komt de hoge vernnt-

woordeti j~theicï vnn ieder menw hlont te ligpen; dAAr li~gt voortdurenrl mi jn

keuz e.

Net s~terke .re~chtRgevoPl ligt vPrAnkerd in de énil?heid van God."Hoor IRraël,

Jhwh 1;w tYo~i iR é~n." 1 j 1.r ia mAAr ~én 11eiligP, b1~n :~terke, c~aarom ip Pr

1nA:~r één gerPChti~-hei~1, a~n I?eii.lgheid: "I~Pr }~rrige iat iierr dea All~, c~Arnm

aollen wxr Allch ~len l~'remdling lieben." 2~ Tit is de ervAri~ng van ciP ~rofP-

ten, ~1P zuilen en concentratiefigllren van JarAi~1R gPlonf. IRraël ia a1R

"Tr'ti~er ~ler Tteligion" ook "dPr eratgebor.ene :~ohn GotteR". ~:i~ llitverkiezing

ir rneping tnt PPn wPrpl~IhiptoriRChe tAAk, gePn Priv~hPZit van hPi.l. ItPt

neAChitiach VPrhond i~a ePrriPr Pn i.n zekerP zin hopPr ~Rn het VPrhond met

JPrAPl. }3aPCk ZIP.t in 1jP AeCllmPnlPChe taPk van hPt. jodPn~iom ~iP mogPlijkhPid

tot ePn g~esteesyntheRe vAn (loet en i`eat.

In het 1`Prhond vAn ~Fheim en gebod rnet ~Ie werel~l. l'P jon~1PP rPligiP "l~ejaht"

de wereld omwille van dlt ~erbond vanuit een ~Plonyeopti.miRme, ~1At zowPl

aan 1ie11aR a1R aAn Indië vret~md waK. l~e grondwoorden van cle Antieke wi jRhPi~l

zijn "~lANtF" en "~ellikaPVen.richt", die van het joden~iom zijn "wPg" Pn "om-

mP.I{P.Pr". TiPt OnwAnkP,l}~AAr gelonf i.n ~ie w~reld iR (IaArom Ín atA~t tot zo he..

vQrachti.n~ VAn (~P7.e wP.rP.ld, ven het "R11CCP.R"; hPt {R tP1I:PnF ~?'Pw(1r~Pn "Ztlm

fipruch ~;egen daa l3reite llnd sich } ehnen~ie auf l~:rdPn". }:n dit ~eloof wortf~lt

d~ moe~j tot }tet trA~i r!ehe, PAmPn mPt ~?e onwil in ~lit trA~i achP te 1,Pni~aten.

De ':tijhel i.w trAgiach-ortimieti.ech, zij geeft het heroiRmP wprr vRn hen c~ie

~elnven i.n ecn hoven de wereld verheven t~erl, NíP toch deze pPhP1P wereld

PanctiP verlePnt met het ool! op }~Pt plan, dat Ií3 j met hAAr heeft. };et op-

lnprkP~ i jke nll i-R: ~jA.t ~iit I:Prnï ~sme i n het gPboct zelf .~or~t oP~Pnol"Pn; dAPr-

meP irs a~1.1P A?1t~.AkP rna~t opl!elrevPn Pn Plke toFr~chouwerRhon~tfng nnrlPrl!rAVen.

HPt i P ni Pt rl1 PPn rhoni , ePn hPl ~1 tP zi jn, het i r~ vonr aP jon~t dP zPrieli ike

Pip, ~iie zich in zi,jn 1.PVen tot hPm ric}yt.

b. T)e menR : AC}7PpPP1 en mP(~P,-PChPPPer

Niet een 1PPr van dP Fcliepping, mA.Ar"het ben-~aRtzijn geachapPn te zijn" vormt

1} heut.fï,4. 2i ~i'.d.J., S. 36 3~ 1'.~i.J,, `.~f'.
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het hArt van ~ie joodae vreomheici. f,e~rchApen-zijn aluit. tevende verbondenheid

met God in zich. God ia de ~trote GeweldenA~.r én }iij doet wePa en we~awP recht,

tli~j woAnt in ~le hoAgte, in het vprhPVene én in het veralAgen gemoed. l~it in

(;Qn Adem, dít A1a e~~nhei~i bPlePfd, iA:AChepj~ingsgeloof. 1(et accent le~t.

l;aeck zekPr niet op hPt ~es~c}~APen zi jn van de wbrel~i; de wereld wnrclt ei~en-

li jk rAa ~PRChApPn ~~or dP menA; ~1P wPTel~l i A Pr voArnl Ala op~rACht, ~iie

AAnpPtroffen wordt. ffpt kfn~1 van ~iP ~chpppPr moet hPt werk van zijn ti'AdPr

voortzetten, moet hPt Amhacht van zi jn 1'A~Pr nitc,PfPnen: ~At van me~iP-gchPpper.

I~Aarom wAr~1t 1?Pt Rehed Aok nonit tot contemt~lAtie; er iA ePn nA?~i jhPi~l, mAAr

het ia een nabijheid om aAn te roepen. Het hoAgate richtpnnt van rie reli,gi-

euze ijver iAS de verwijding, geleid te worden, uitgevoerd te worrten uit Pi-

gen engte in de ruimte vari de ~ccheJ~J~ing en van~taPr in de a~troom van ~iP ti jd,

in ~iP ~ericht}iei~l ap de toPkomRt. "(;PRChiipf un~l tloch Schii}~fer zu Rein, 1,Pí.deA

zii~Anm-Pn i.At hiPr ~lie ~1elt der Relip~iAn, ihr ?:inea und !`.ll.ea. " 1}

c, 1Zetigie van de dAAd

ThorA wi 1 ze~~en "Lehre ~ler TAt. }iAPCk vertaAlt I~:xo~luA 24, ?: "~~"ir wo17 en

tun und dann vernehmen". 3techtgelovigheid ataAt niet primnir: de joAd moet

vooreerat ~eloven in MAt hi j tot Atanfl 1?renJ't. 1)e priPAters~ vcAren in SQrA~l

n~nit uitdelers van het heil, de meeRtPrA van de Talmud wAren "gewone 1PkPn".

í.r zijn ~ePn heiligen, Pr íA gern Acheiciing tueaen ~!eeetelijkhPi~T en volk,

het in~lPrdnm i R ~~ rPli ~ie vnn het }cAnkrPte lzvPn, 1-an ~IP preci eaP daAd.

Fr tekent zich hier ePn voar ona ~PVAel hijnA hr"tale wijze van Qich-nnatel-

len-tegenover God af. VolgenR 1tAeck vPrliPZen ~1P niPt-,joA~AP rP1i~iPg, zoAlA

ook cie IalAm en het chrietendnm, zich vroPir of laat. i n pPAAifiiAre of vruch-

teloze myatiek, in al te vroege o~ergave aAn "de Voorzienigheid" Pn wat men

sl te anel ale door (~od ~elei~le voorhPAtemming interpreteert. l~c~artegenover

poneert ltaeck de 'LP.li'1!ew~]RtR AAnPAk van het ~rAte nAndeel van de mene~ in het

eCtileppingAwPrtiC: het is ciP mena op~PlPgd te kiezen, vbór of te~en de }ieer;

hi j kan zich afwenden en zich bekpren. ` acht op de :~eer, ~cordt Pr ~ezegci,

maAr onk : 1-fij wacht op t' e,i liij wAC}~t tevPrgePfa op U. l)iPU a 1}eROin dee

hommea. ,... '~iP niet Achept, verePrt ~P AfgAden. Het }li jke~ Go~iR ia Pefi land

~iAt verover~i moet wor~len, ePn vewting díe zich allePn etormenc~Prhand Pn met

inzet van All.e krachi3en laat nemen. (iod ia ~ie ~rote ,.ondpenoAt in de Ptri jd,

hPt eip;Pnli jke van het l.even komt no~!, ook vnAr (;od 4Amt het nog.

1~ ~'.d,~i,, ~:.1`iQ.
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Flet boze heAtar.t tn rle ethieche níPt-act{e~ ~S~k tn het zich nnnodia leer7

~~ lAten berokkenen , zich zonder eanwijehare rerien onrpchtvaArrl{1! laten

behan(ielen; wel kan in bepaalde ;~evallen het leed "dem }teiche GotteR zu-

gehórig gemacht xerden" 1): het echte martyrium i.a hier een vanrber~lri van;

lxet joc~cfse volk iQ nortit tot l~uter objPCt van rie lreachiedPniA ~eworrlen,

het ie "jJrheber" g,ebleven. !'ezP r~nnrt vroor~heí(1 ma~~ men tFrPCht kPnmPrkrn

alR e~n activiatiRChe myetiek.

J~:lohim en Il~Nrh ~7hwh, Gori ala (Yronr3 en ;:oel, ~eheím en t el~er~ zí jn r~n~P~cllej-

(}P.n- on(iPrscl,eic9en; r1At i e vr,l~enR RaPr'k het We,Zen Van r~P jrtnrlsvP rPl i~iP.

?le apar.ning die claArmeP ~p;rPVen iA, kan slechtg opgehevPn ~rorclen in de rlaAr';

een eynthPre in het denken wordt omPrhi~delijk afgewpzen , r1PZe zal gPlegPn

zi jn in (le ciaad.

d. Heili~ing en zondeheRef

9'ep.enovPr r'it z~arP accent o~ riP ernhPi.rlaRtichtPnrle ma~ht VAn dP rlaad, stPlt

13AeCk (~e P,('n7.AAm~]Pi~ Pn f}e ~ah}~ath A1 p nonrazAlCP) .i jk tPgenwi cht; cie Sabht~th

i.A r1P, dap VRn l1P,11igiI1(~, (iP. hPrinneri~n~, dAt ciPZP "rlaadrelipie" ;!een PthiPk-

zonder-meer i9, raaAr eFn ZOPkPn naAr de gPrecht,i~hei-rl (iOr(R, P.Pn 7r,~1;Pn naAr

'Lijn Aanschijn. In aat~Pluiting hicrap klinkt rian wePr hPt, "L,eitmntiv":"I~u

biet giitttich, alaa be~rël~re riich auch ala gilttlich, auf Rfttl.i.chem (rebiPte

eull jPder ein Genie aein." 2) I)it iA de "unendlfche Aufgabe"; ltaeck Rpitet

hier ZP.Pr aterk toe: bi de belefte "Pritis Ri.r,ut 1'PUe" íe ePr. rTo~~t~eli jtie

bClofte, ?ci' het menaelijk leven ia zinlooa.

tfPt zonclel~ea~Pf ontaprtngt at~n hPt 1,ewirRtzi,jn vnn hpt vn~rt~',~rrn~1 tP lcort

Rehi~tPn aan riwze volRtrekt-~lrnkkPndP vPrantwonrdelijkheid : het ~art we-

ztnlijk Am ePn "unendlichP Atlfgabe", wie dat ontker.t vo~rkomt miRPChien Ae

grAte trap.iek van het teven, maar t~i. j l~luat dP IrPPAt uit pn vr'rPttt~,rt dP

PPUwi;?e richting. 13ac~ck kec~rt zieh met name te~Pn clc~ 1Pr~r van ciP erfzonde:

r,fRChonn in r3P ,jnorlRe literatnc~r ~-aak wArrlt ~eRl~roken over "dP zAnde rler

varleren" Rn"de pahulrl van het land", ia de zon(1F I~ximair aonRtitntiPf vrtAr

het inrlivi ~u: ;jui Rt (iF i nclivi fi~Ple mPnP kan elk o~Pnh7 ik PPn ni Puw hPgin

makPn, "r1Pr Anfan;! h1Pi}~t ihm riie RtPtP 4itt)ir'hP 'rr;~)ichkPit". 3) I{Pt

Verhonrl, dP correlatie, raP wPr'erkeri~heirl t.Pl~~Pn clware rtnr'r a).le toewPnrlingPn

1) ~'.'.d.J. , 5.153 . 2) t'~.d.J., :~..1641. 3) ~.r1.J. , 5. ,f~,~ 179.





en afkeringen heen. Lo ~terk gelcit ciit, ciat bekering noodzAkelijk verzoening

en vergevtng betekent; bekering en verzoening ~elden ats i~lentiek. Tie ver-

zoening i s niPt het werk vnn de ~!enadP, "ciPS ~íenschen TAt iRt (i Pr Anfang ~Pr

VPrt,i~hnung" l~ en .frAPpArtt luicit het ver(ier: "... l~emerkt der TalmuFi, c'arR

rieA uenschen `.chul(1 Fiureh Reine lJmkehr. cten y~~ aiinc~fiaften t:hArAktpr verliFrt;

er war nur ein irrPnder, dPnn er hat wiP(1Pr~Pfun(iPn" . 2)

e. MeRRianiRme
Íiet 1FrA~Í1t~ PrF1 tAPkQfiFt~P,lA()f, hP.t mPPFianiAPiP.,la daor~trpnkt VAn dit

Ft{1OR van dP ÀAAd; }1Pt vPr7et 7.ic}1 tP~Pn ~P 1~vthP vAn ~1PTP1.t~on~Fr~Rn~ en

wPrPldherPtel A1P loutPr p,PhPnrPn, ~At AAn menR en wprelci zou wnr~iPn vol-

trokken. iiet eni~e belan~rijke, wat geheuren kan, iR niet ciAt wat ~PhPnrt,

mAAr wat ~;eci~~in wordt, "1?ie Auf~!abe í.st Aufgabe dPr ï~ukunft, unc' (lie lukunft

iRt iixkunft (1Pr Anf~-abP. "~) lie minate RchPmer vAn ePn 1!eloot in "wi11P-

keuri~!e "~Pnade vPrni(!lt de ernRt van he1~ mPAPianiAroe en wat er in het

BIPRF1aniPalP, {'1P.R1QtP,n li~t: cie werelc'VPrachting, het protPat en (iP el ironie,

de vprhorgen troost en de heroie, hP RPot. "]!i.e TagP , di e kommen werc'Pn ciA

lïott efP verheisFPn hat, RiP x!ind ciaR ].r~!ebnia menRChlicher !~.rbei.t; 1~PZe

diPpate ?in van het mesRianisme werd lAngP tijd vPr(1niRterci (10or dP rPr-

r~achti.ng van de áipBPlAQ nla eíncifiguur, zoal.R (tP o~empkeF~r-A1R-vrrzoenin~

Rcl~uilging achter het zoenoffer van de cultuR.

i~e mPARiaanee toFkomst wc,rclt ateF~r AlA op~avP F~an A1P ~AVe gPZien; de Jood,

~tiP dP "~mencllfche Allfp.Abe" ecriPUe nePmt, it~ dP Ehed Jhwh; hij i~a ePn dPn-

l(Pr en achepper, hi j i a ePn vPrantwonr(?eli jk geatelde, of Rchoon hi j vri jwi 1.-

lip onrlPr c?F~ I.ARt gehiikt gaAt. "~Pin ei~PnPS ~~chickeal v~urrie fiir (1afi Ju(iPn-

tiim znr 11Pe~RiAniachen }~-PC~i~tt." (~nvPrmi j('Pli.jk i.R dAarom ~iP profPti.techP

pP~achte van de It.est; "di.P ('TPRChichtP RondPrt, ~Pnn RiP fordPrt die l~:ntachei-

dixng. 1)ie Komiidie hat die vielen YPrsonen, diP Tra~iiriie iRt diP TrA~iSr1iP

der "eni.~Pn, cier EinRRmen . 4)

Samenvattend mag men concluderen, dat voor de rabl~i jn Leo 43A.eck F'e gronFltoon

van het jooc~Pe tevena~PVOPl gelegPn is in de spanr.ing vAn geheim en ~ehod,

wAarhi j hi j er voortdurend cle nn(~riak op le~t, dAt het gehPin~ Gt~da zaAk in

en blijft: de mens moet zich met slle kracl~t ricllten op het ;.Pbod; ciAn paR

1)~~~ii.J., S. 18t. 2) '`.d.J., 5.188. ~) ~`.d.J., ~.2~8. ~) "'.~.~i., S. 278,
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ie hf j medeeci~epper; zonriigen kri j~t aterk de kleur van "niet erctiei

zi jn", zt,jn opcfracht laten li~~en. A1e de ~iena op zi jn fo~~te ~echre~"en terrz~-

kePrt, treeclt vanxelf verzoenin~ in, vcant "f;ac~ astast alti jr} W er~r klaar" r'm

mpt~ hem vPrder te trekkRn: z~i r~iep en x1~4nnzelfspre}cenrj 'liat" het Verl~oi~ci,

MaArvan men r}e fndruk kri j~t, r~et l;od er ne~ meer aan pPbonrien ia rinn r~p

men~s, r.mrint }?i j volmaakt Pn heili~ i~rr, terwi j.l rae mena er zich Ann kan ont-

treki:en. I eze vri jlieid -ie{.~enover-~~od iP r~P Jot,d zerr diPrt~.aArs ~tllen li~t.

i.n ITorls! hnnd, allea, be}ial.ve c1e ~or'pvrucht, oi, hFt tojsje can miin `rijhRid

li~t ~,p het niveau, waar ik ja of neP t P~!Rn }}em zeg.



ii

2. Frene Ro~enzweitZ (18~36-1q29)

A. T,evene~hets

KeratmiF van het jaAr 1886 .rer~ hi,j ~Pboren te KAasael i n Pen mtlien, ~iat

toch atti jd nog meer 1?utte ~an .loodg wAS te noemen; zi jn vAder .vAR zAken-

man in Hesfien en zijn ouders onderhielden slechts f1A.uwe betrekkingen met

de synagoge. Lijn hoogbejAArde ou~loom echter, de }trAVeur AdAm ltosenzweig,

nam de jonge l~'rane regPlmatig mee nAAr dP go~iF~iienstoefPnin~;en in ~le PynA-

go ge.

AlF etudent wAS ht j vePlzi jdig en be~.AAfd en vnort~iurend op zoek nArr ~ItQP1~B

n~.PIIWe terreinen VAn wetenschAp, die }lem On~P.lOOflijk wiFtPn t.e bceien. ~ie-

PtArt R18 Atil(1Pnt in f~P me~licijnen, BtOrt }'lij zir,h PCf1tPr Al ~AUM Op dP

wi,jP}3e~,1P,PrtP., (lie. nOOit irlPPr tlit zi jn AAndacht zPl verdwi jnen; hi j hnudt ~ich

boven~iien intPnr~ief bezig met politieke ekonomfe, krijgskunde Pn muziek,

'fPrkwAardi~ is ~iAn, riAt hnPl zi,jn ~ienken knlminPert nAar de joo~3re theolo~ie

Pn ~tARrin tena~lnttP zijn Rynthese vin~lt. lijn dPnken conePntrePrt zich vAn-

nit de Enrc~PaP plurif~rmtteit op de heldF~r-vnrige kern van het i'ijbelwoord.

Ti jdPna zi,jn stn~liP.jArPn n~Pmt de kcnPtAntP o~r1o~R~roi~!inp vo~rt~inrPnci in

hevigheid tne„ Íijn wPrk Pn pntwikkPlin~PpAn}! FtAAn i.n ho~e l~1AtR hlont Aan

de sfe~r van onrlog en lAter van po.litiPkP chaos. diP hPt ~~,~italnnd vAn dP

PPrRte }~Plft vAn de twinti~Ate P.P,ilw in zijn ~rerp hou~lt. In 1U12 achrijft

hi j a~~n zi jn vriend en studiegenoot HAna 1~.hrenberg: ~ef 1 diec~er Krieg eine

neue Kriegsform brin~en wird, r~o wirci er nicht mit Pinem Chock beëndi,~t

sein, sondern al.ler mindest.ens zwPi, wahr~vc}~einlich drei kriegP enthnlten;

- wir Atehen nicht vor eir~em Ki~ieg, r~nndern vor einPr Epoche von ï~riP~en."1}
}foezeer en in welke AfAChuwPlijke vorm werden fÍPZP pro~noe?PS rP.PdF hPWAAr-
heid.

Het jAar l~l~i wordt voor HosPnzweig van beslitaFende liPtPkenis. iti j gaAt zir,h

~An verdiepen in dP atudie van de rech~ten, welke zal uitmon~lPn in zijn

prote arPrk "}tP~rel un~l cler : taflt", uiteindPli.ik pAR vPrgchPnen in 1!~2(1, oP

PPn ondPr~lePl wAArvan hi j promovPPr~le. }tPlangri jker echter no;- zi jn de ont-

11riefP, 1~~n1i jn, 1Q`i5; S. R4.



wtkkelingen op religieue ~ebied, `Lijn hechte vrien~lachap met en ~liepe be-
wondering voor de chri~iten ge~rorden Jood Eugen }tosenatock, deed ook Roaen-
zweig eterk naar rleze richtinR overhellen. ~)ok zf jn l,egnnf~ie neven, }íana en
Rudolf l.hrenherg, ha~i~en zich tnt het chriaten~iom hekerrd~ In de zomPr van
het jaar 1!}13 nePmt hij dan het beAluit chripten te worden en zich na ePn
ttjd van voorberei~ling en atndiP van het hieuwe TPatament, te laten ~lopen.
Ala hij hegin oktober thnis bij zijn oudera fn Kaeael verblijft, hij ~Ple-
~P.nhP.i(~ VAn hPt jnn~ae nieuwjaflr, VertPlt hij het AAn zi jn moPdPr. '~eze
wor~t echetr er}! hPdrnef~l en vPrela~Pn noemt ze hero ePn afvAlllgP. t~~n ver~iP-
re acAnee thuiA te vermi jdPn, kePrt hi j v1i6r Grote VerzoPn~lag ( lt) dagPn nA
joo~ia nieuwjaAr} terug naAr Jierli jn, waar hij deZe Prote joodge dA~ zeer
vromm ~~PPViert in een k1 Pine, Rterk aan traditie gebonden e~yr:ago~!p. Na een
korte kri~aiA-periode herneemt hij zijn bealuit: hfj hli.jft Jood,

Aan ~}eze "I~.ntachei~lung" ontApringt ~~an dP belangrijkw ~iiACUP~i.e met I.;'u~Pn

Roawnr~tock AVpr de verh~~uding van jodPndom en chriPtendom. (~fachoon ~Taod

van ~ehoorte, wae RoAenatock toch te wPinig opgevoe~i ir het jodendom, ~lan

dat Roaenzweig hem ale "Mit-Jud" serieua wil.de nemen, 9'och doet zich hier

het merkwaardigP fPit voor, ~iat voor het eerat na 1Fi(1(1 jaar twee ~nden eFn

op hooF peil ataAn~ie dialoog vneren rond de vraAg: "Ia JPenR van NaZArPth

nu dP de helonf.~le 3dePeiaR Of niet?" }[et oProndP begin begint hi~Pr weer A18 iete

on~Phoord nieuwP, }toAenzweig ~ a epT!eroepen voer hPt ~Rtf ront, AAn cte Ba lknn,

Itnaena~tock wnr~it T.eleger~i vhór Ver~li:n: tweP ]~uitRe Sol~laten aan verachi l-

lende fronten: z6 voPrPn zfj on mPt potloorl hPrachreven, Alecht vPldpoetpa-
pier PPn fP~1P ÀiA~.11I1~~

f1p riezelfde"vPl~iroatkarrten" gchri jft hi j ti,jriPnP ~1P vri j ordeloze terug-

tocht van de I3alkan ~le achetFPn vnor zi jn hnofdwerk `~tern r~Pr Frliiaun~,

dat hij voltooit in lAl4, tweP meAnden na thuiAkomat, J)it hoek vormt PPn

gecomprimPPrde earoenvatting van zijn denken over de v~rhouding van God,

roena en wereld en bPAtsat uit drie delen: een tOtaA1 vAn h5(1 niet hePl grote

btarizi,j~lPn.. Korte ti jd later komt onk zi jn werk 11Pge1 unrT der ~tAAt perp-

k1aAr. nit vond ~emakkelijker PPn nit~-PVer ~An ~P Stern ~iPr }~:rlnrann~ Pn

verecheen ~an oek reedt~ eerdPr.
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Ae tAAk, wAflraRn ltnc~Pnzweig zich nu roet hart en ziet wil wi jrlen, li~t r,p

het terrein van rie jorlrise opvneriing. A1 ti jciPns de or)rlo~,~l in l~lï7, har}

hï j gewezen op de noorizAAk van he.vuPte jA0(SAe opvoeriin~ rtfi AAn r!P jAArSPe ge-

mePnAChap in T`mitAlAnr} ~e.AtAlte te ~!pven; hi j PchrePf hierover r}e hrnchure

"7eit iat ea :" , vAPrin hi j opmPrkt, r1At "]~er Gefet ries JndentnmA verlAngt

nach ei}[enen lieie~- und I'flegePtiitten. )~AA jSirSische };11r1iln~Aprohlem Auf A1-

len 8tufen unr' in Allen 1~'r,rmPn ir~t die jiirSiPChe LehPnefrA~e rjeA Au~PnhltckP.2~

In lAtQ en 192~ Rerkt hi j AAn ePn geheet niPU.v ~vonrt joode AturiiPCentx~im Pr, f

in rie zr,mer vnn 1q2~ vrnrdt hi j benoemr? tot 1Pi~Pr vAn het "i~'ref P Jiir'ieche

LehrhauR " te 3~'rankfurt a.}d.

ln het vrlnrjanr van 1A2~ wAP hi j~tetrr)uwd met pen Atren~ jonriP 1 PvPnrle

vrrrnw; nit hnn hnwPli jk w~Pr~ in 1922 PPn zoon pPl,orPn, rtp ePn ti j r1 wArrin

zích rae er'rAte AvmptAfir.n AAnrlienwn VAn e.Pn lAn~r7Aa~n vnr,rtkruipenrle, AtePdE

verder om zich hePn }rri jPPnr}P vPrl Ammi.n~.. A1 ~AUw kan hi j-Pr'n man van 7R

jaAr - zijn vin~!erA niet mePr gebruiken, latPr kAn hij nok niet mePr Apreken.

Alleen zijn vrouw kan AAn de uitrlrukking van zijn o~en zien, v~Plke lettera

hij bedoelt, AlA zij riie AAnwijet. ].n 1~~25~ FtPrft }~i j, nP 7P~Pn ,jArPn san

onbegrf j)ieli jk li jdPn, 4:i jaer oud.

1?P, lAPtPte, ,jarPn van zi jn levPn zi et hi j zi jn tAAk PtePrSa mpPr in het ver-

tAlen van het prr,te jrtndR ~ec}AChten~;oPr}, rje ~!edichten en hymnpn vAn cie

SpAnjARrrj Jehuda HA1 Pvi en natnnrli jk rie }Si jbel. In rleze ti jrl AntPtAA~ rle

intPnAiPVe AAmeriXerking mPt ~IATtin }3uher; AAmen werkPn ?i) AAn ePn nieuwe

vPrtolkin~ vnn rjP Thora , r}ie }iiichpr der ~eiAUn~, rle profeten , rlie Hiicher

rier (~ePChichte en r'ie )Siicher riPr KCncïnn~." MPt ciP hnlp en rlP AtPUn van zi jn

vrnuw 1:r,n hi,j, r.nr'Ankp rïe uitpnttenrSe hAntaicP}, vAn zi jn verlamming , no~ ririe

tr,t vier uur Achter.ePn r~ictPren vannit PPn P))eCiAAl ~eCfln8trtlP.Pr(~P, Pt(tel,

al ~vat hi j hArt 11; t~rPÁAf'ht in vaAk met pi jn rlor.raA.Akte nachtPn" 2~

R. re briefwisAelin,~ met Fnpen ?~eeenPtock

Het kan rooeili jk anrlera , of rle chriAten N.osenstock tini j~t het themA vAn rie

jn~rlRe VP,rRtOkt}teilj Afln. 3~ "De joodee vertoktheiri i s om zo te ze~ven een

1~ Kleinere ~c)iriften, t{e.rli jn , 1y37. :~.78.

2~ N.t,lAtzer, }~rAns (~oPPnzwei~, his life and thought, I~eti~ York, 1A.5`i, p.1411.

3~ }lriefe, )iPrli jn , ly~~~~.





chrieteli,jk ~n~.nnA, ~fARr i e zi j, kan zi j ook een joodr~ lePretuk zt jn? 2~At iR
dp kloní', wAArvAn fk niet ziP , hoe T1 hern nePmt, VAnK.ep.e ~{t ene punt be-
irri,jp ik L' in het gPheel niet Pn - lAAt T? mPt rn~t, }' a1R de eni}re mPna wf jd
en zij~." 1)

Ropenzweig;" ne verRtokthei~ vAn tle aio~len iR in~PrriAr~i een christPli jk ~logmA;
nti iII Áe ePrRte QPUw }IAAr ei~P.nli~k dO~iBA, aTe8118 t hriatuR, wAArl.i jk 1:0~1 en
traariijk menR, te he}.ben geformnleert}, beetePdt ze er de hele twPede ernw tot
AuguRtimis to~ AAn , het formeP~complement, nl. het hiRtoriRCh zelt'hew~~Rtaijn
van flP fferk, Ale ~it tweede dop,toA te formuleren. Aden ken er lan~r nmheen ~
drnAien, mAAr ~e jorlPnhAAt ligt nAn dit clogmA van de verAtoktheid ten grond-
alag. 1(oet ik mij PnmA hekeren, ale ik door geh~ortP hpn aitrerknrPn? Us-
dAt de RynAp~~ge vreeM~i en onhPrner~i door ~e werPld {~AAt, r~pnrn~n iB ~ie ge-
Rchie~ieniR

te~!Pnvér~C~ezin~ ver}~itter~l en vijnn~iig. I'At iR de koopprijR die
zi j vnor haar ~e~éKi'~olenie moet betAlen. T'n in overeenntemr,ing ~lAArmee vPr-
onrzAAkt het praktieche ernetig-nemen vAn de kerk ala de strijden~ie dochter,
~1iP haar rcne~Pr haet en toch onwillekeurig ~}e wereld voor hnAr vernvPrt, de
joo~Re trotR, ~"At chriRtenen AAn nieliwR over hun verholl~ling t~t ~F wRRrhei~
pn tet Go~ tP ze}.~en hPhhen , ~}Rt zin~ t1P yljn~iPn duadenig ~,rAper, ~iat zij tÍAAr-
vner RlechtR me~iPli j~1Pn~e verechting kon~iPn ophreniren; want .T~den hoeven niet
eerRt, zoa1R christenen, cloor hnn ChriRtuR JeRUP tot .le ~'A~ex te komen, waAr
leven nlti j~i reFëa i.n rle onmi~tlelli jkheid van GodR nebi jhe;d, xIRAr ~AATAVPr
kan eigenlijk niet mepr geR~~roken wnrden; dRAr geldt al~een nog de daAd, de
hereidheid in alle du} i:elzfnnigheíd van het joodee leven ~le nnAm van Ue~! in
de werPl~l te heilip~en. "2)

11et woor~} van de jno~iRe trots gAf hoRPnRtock nAnlei~ing tot een hi. jna hitte-
re polPmiek; ~iuideli jker nng rian de inhoud toont de hAr~le vorm van de ver-
hendeling, dAt hier tle Rtrijd om dp erfenfP van brnedere wer~it uit~;evochten.
N,oeenAtor,k;" Jullie {~el~wen wel, ~At jnllip ePn eigen Rchip hehi~,en. b4Arr jnl-
lie kennen tle zee ne~a niet, antlera zoudPn jul.lie ni.et zo sprPken. alullie ~iie
nooit rchiphreuk hPhben }teleden - jullie irnnnen niet verloren AaPn, jullie
zien (~od met nltijd geli jke k1AArhei~i, ,jnllie hehT,en gefn middelaar nndi~t,
~ie j~illi.P AAnziet, A1R ,jiillie, in gehrPken verAtikt, niet me~r ovPr de rAn~i
der RAr~e vPTRln(rPn hePn tP zien. Jull.ie ~rPten nfet, riAt de wPrel~ heweging
en cerAn~lering ia:' ~i) RoRenetnck nor~ePlt, t}At Rindiá t'hriRtnR' konnet om de

1) I3riefe, l;erlijn, 1}~~i5. S.FR? , vPr~Pr {.PCitP~r~} Ale }jri.efe.
2) }iriefe , S.R7(1~671. 3) E3riefe , 5. R82.



is

menAen te verloeAen tot rje nieuwe eenheifl ven alle zonfiaren, Israël gelijk
ie AAn fïe anflere volkPren. Het jof~enfiom heeft welfewAar feitelijk anrlere
vnikPren overleeifl, mAAr Alleen tegen fie prijA van de onvruchthAArheifl. he
t~ynagoge heeit zich uit het leven tern~;~.Ptrokken, zij heeft niPt kunner. o-
vPrpa:~n tot ePn compromis met de werelfl, ~?At vs,or chri Atenen tot hPt oh zich
nemen van het kruis behoort, om~At zi j daArmee r7e haar 1!eboflen Afzonflerinfi
van fie volkeren zou hehhen pri jAlregeven. 131inrl en onhewnAt, zonflPr Pchor,n-
heirl Pn znnf~Pr r~P mn~Pli ji;hei.rl tot hPt onfiPl"znpk nAAr r1P wARrhefrt gAPt de
PPnwi~e Jood flor,r fle wPTPlfi.

In ]toAenzweigA Antwt)f,rf~ op ~eze harfle pnlemiek, Pf,rr~Pn vnnr hPt ePrRt fie

fronten verhelfier~i: "... U a~ag vloeken, U mag fionfiPren zovecl i1 wilt, mAAr
i7 raakt one toch niet kwijt, wij zijn rfe luiR in jullie pele ..., wij zijn
~le vijand van hinnen, vPrwiAeel one niPt met die van buiten, maRr evenwel,
wi j en jullie, wi j zi,jn hfnnen fiezPlffle ~.renzen in hetzelfde - rti jk. "1}

Roeenetock zAg het chrietenfiom in sc;hPrpe tegenetelling tot het heicienrlom,
waarin hij het joflendom Achite te zijn opgegaAn. 1toRenzweig zeg dit uitPr-
AArd heel anrlerA :A1 zijn ook de geatalte en de weg van kerk en aynAgo~re
zPPr verachill Pnti, toch horen zi j-onflanke de te~PnRtel l ingen- hli jvend hi j
elkaar en AAmen etAnn Zi j tegPnover het ol~enhArinl!alaze hPff~enciom. RoPPnzKeil!
komt fian op een hem zew.r gelipffi themA: het innPrlijk-g10Plend geheim van
fte jortfiAe 1!odRdienat; "..., ik zon i7 nu het jorlPnriom van hirïnen moeten lAten
zien, 7,oA1P lT mij het chriAten~inm kon tonen: en om fliezelffie rPflen waarom i7
het ktint, kAn i.k het niet. HPt chriatenfiom hePft zijn ziel ín zijn uitingen,,
hPt jnf~Pnflom hePft tran huiten RIPf`~1tR zi jn hArfle, hPRChPrmenrlP t~chAel en o-
ver zijn ziel kan mPn Al1PPn vAn hinnPn AprpkPn."2} "TArAëI is Ala nitvPr-
koren volk ePn cantinuum in AlIP vPrAnflering en VPr~AAn r~er ~:Paf'hiPfieniR;
het iA een A7,ecificum, juiet aok in het hedPn, nu alle naties zich nitverko-
ren wanen en menen, ~iAt hun ePn tTieAR1AAriAP. op~AVe is toevertrouwd (van LPnin
viA ltitler en biuAPOlini tot ~{ao tee tung en JohnAOn, naf,t v. Rcri-ptor). Het
onverwisREll,aflr unieke van IRrAël, het gehePl-AnfierA zijn heetaAt hierin,
dAt zijn verkiezing ePn verkiezinl! tot lijfien fa, tot vooral pAaAieve rlePl-
name san het leven van flP volkeren, wAArhij alle Activiteit pAR op fle twPrcle

1} 13ri ef e, S. R85,

2} liri PfP, 5. 688



plaate komt, a.h..~. elechta met de linkerhand wordt gedaAn." 1}

I}e kerk heett de Pyna~qo~e nodig. Zij her-ft de aynagoge, deze ongemakkelijke
~iienaAr en zwijrende vermaner,nodig om ~ateeda weer aAn hAAr eigenlijke èp-
ciracht herinner~i te worden, niet aan de wereld en haAr anccea-opinies ge-
lijkvormig te worden, mAar kerk te blijven - en te worden. l~e joden zijn
- goddeli jke ironie - voor ona ~1e wnn~?erli jke krnirs~irA~erA, ~?P vreemdP
atewn dea annetoota: atePds een p,emaklcelíjke prooi, maar vooral ePn onnit-
roeihare er~ernie. }!et ia mijn peranonlijl;e nening, dat wij in het lij~'en,
wAt hen treft de toorn vt~n ~Od molrPn zien, maRr hetz~~ndP toorn en het
zwi jtren, t~P. verlatenheitl Pn f~P. d(1(~Pli jkP. henaiiw;lheid diP Onk dP rekrnisi.~;le

Zoon vRn God trnffen; dP ylJnden hebhen liem niet erkend, maar jniet bi j God

zt,jn AtrA~r tocrn en liefde op m,yaterievolle wijze vPrhan~ien: het gehPim

van Tsraël onttrPkt zich arn onze menaetijkP inzinhtPn; ~cA1 r~chijnt er ePn

myatieke relatie te heataRn tnAr~en dP 1'ekruiPi~dP 'l.oon t.~dP en 7i in ei}!en

volk, .iaraël, de lf jdende T:bed ~Thwh.

Na dp Iate Z{ereldoorlog, Ala de briefwiaeeling etopt, gaan zij opnienw hun
ei~en weg; maar Rosenetnek hePft in zijn boek over de "F.uropëiPChen };.evolu-
tionen" ook over dP bijzendPrP op~iracht van Iaraël ~Pachreven, 1.nRenzwPig

kwam vannit (jP.9.e f}iPCIIaRie tnt hPt PchrijvPn van zi jn mePPterwerk, :~tern
~ler 7.rl~~aun;T.

C. Stern ~er Erl~aung

"Een e~ter rijet orohong uit JAkob" (Nnm~ri 24, 17}

}íet jo~iPndom verachijnt hier ale ePn gehePl eigeneoortige religíe, niet

hPtemAal i~lentirk mPt T~arAëla geloof, ook niet vollPdig te hep~rijPen Ale

variAnt vnn MPnReli j1:e reli~ioeiteit. MiRkattr kPnRChP,tat het hcek Ala een

mPPAtPrwerk, PPn non ptiar~ n1trA vAn 1.on~i ~heid, varrt en ~tiepgang :"Tillich's
SyctemAtic Thenlogy vnrmt geFn aerien~sP rivAA1 vcnr l:oaenzwei~a Rymrhoni-

ache volkomenheid." 2}

Roeenzweilr hePft epn vernnetele j~ret~~ntie: hi.j zcekt een ayntheAe van punr

én praktikaal denken, ePn aoort "AbaolUllt empiriame". AlA Pchte lauitaer

1} ]~ri efe, S, f187.

2} K.}I.Mir~kotte, Inzet en "Anaatz" van Roaenz~~ei~a dPnken, in 1~e~1.ThPO1.

'Ci jdachrift, jrP.12, 1~~8, Pg 2t14.





werd hij PiPrk pebneid door Hegel; toch moet men dit boek beachonwen alA

}let (1~A~PCt~FC~1 contrapunt vAn ~it enttlPP~APTIC: het ~le het afec`~eiri vAn het

~-i ,jAger.ig i~iealiAme, ~le eipPnl i jlce fi ingofi.P van T:11rApA, van Par1flP.nif1P.A en ~X{i1

Plato tnt neokantianiAme en nPO-hP~!elianiame. TtnAenzwei~r )ancPPrt "~iar nPne
T'enken", hij probeert de hele antieke en modern-i~iPali.Atiache filoaofie A~
absurdnm te voeren en langr~ deze schrikbatende omweg te red~len in ePn denk-
wijze die er vanaf ziet naar het wezen van de dingen tP vranen.

~~At Raf ll,oAenzweig de Atoot tot zijn kritiek op Hegel? NPt iA vo„ral de

knnfrontatie met de dood op 11P.t AlA~eld, die hem ( zoalA ook Gahriel 1~(ArcPl~

prijAgaf aan de werkPlijkheid: het A1AgYP.ld brengt hem tot de AtrljdlP.L1ZP,

van hPt eerate deel van de Stern: "In 1~~iloaophoA". In dP inlei~?fn~! or de

;;tprn xchrf jft hi j: "Vom TodP, von ~iPr F'urcht deP TodPa heht alLeA l.rkennen

An; die t'!hil.oAOphie leugnet die Xngste de.r I`:r~le, die Anget, ciie Ich, Ich,

Ich I~riil.l.t." Iaarbij voegt zich ePn andPre b3ografiAChe bíjzondPrheid: hij

ec~rt jft dit boek in ~ie tij~1 van zi jn huwPli jkealuiting: zo zi jn het dood

Pn Proe~ ePr~Pn, ~~iP AAn dit hoPk zi jn irt ,Prli,ike kra~ht Fr. m~-RtiekP PrnPt

verlPnPn.

a~ T'e vreug~le van de "Pt.

Tot een goe~l be{rr3n van wat 1toAenz~~~eig hter voor ogen AtAAt, mA~P. 11iBr nng

epnA zi,jn {.root werk AlA vertAler en commentator van ~ie hymner~van det~l~aAnA-

Joodae dichter ,fehu~ia liAlevi (10A5-1154~ benadrukt worden; dPZP was de {;rote

tegenetander van de ratinnele MaimonideA. 'LoalA Halevi de toen ol~komendP

myAtiek van de Kabl~ala wAntréuw~te, zo Rtaat ltoeenzweig ~~ tenighon~iPnd tPgPn-

over het chaAPi.~iiame van Ih~ber. lialevi iA dP zAngPr van hPt loven Pn rri. jzPn

van (Yod, ePn uitPrAt hnatale werkelijkheid kon dP kracl~t ~an zi.jn vPrvoering

niet afmatten. Hij zingt zijn kennia in zeer PerAOOnlijke, maAr ook vaek in

har~le do~rmatiAChe woorden iiit, ~liP j11iFt in hun vPrt~tRrring zove~l mPPtri.]-

1Pnr1P tnnen wekkPn, a1s ze maar uit de volheid van het leven tevoorPChijn

hrandPn. I~~r.levi wePt oak van het ()or~leel: hi j kopnPlt de vprvnPrinp Aan dP

plicht, ~le {!ehnorzAamhei~{ ean :le ?':et iA dP tnPtatPPn vonr het god~telijk Pn-

tfyPR~aPP1P. (vrgl. dP 1I.IgnatiuA van I,oyola;. Ilij de T~uitAP vertaler van ~1P

SpaanAP zan(!Pr vin~Pn wí j het tovPn tPrug, r~amengevat in de ~`'et, in de

vrPUp~P van r1P ~Pt, 7o kon RoaPnzwei~ PPn j~PhPP] Pi~fPn hPrlPVing van de or-

f}~f11~A7[1P, tot atAn~ hrPngPn; c(Aarom ti PrechonwPn vPIP nrtP~ïoJCP, ralli~i jnP..n 11P01



i8

nle~ volwenrdig orthor]oa.

An~iPrzij~e pleit ~toeenzwPíg vocr een obeervantiP ~ie creat.ieí i e. Ftet ia

?{ jn be~?oeling ~e verAChillen~e At.rnmingen on~ier ~e jo~ien van zijn (en enk

nog van onze} ti jd~i mPt elka~r fn ponitievP ~ialon~ te brengen en ciP Pi t!en

kraaht vnn elk van ~1ie errnmingen met Plkanr te verl~in~Pn: dP praktiAChe

tronw~ van ~P ertho~oxen aRn de !`:PtRVnrmen, de ~edurfde denk-annpak van ~P

lihPrnle jo~Pn en cle f1iP.j1e bAnd tnet het konkretP. lan~ en volk van Ir~raël

(wnnror hPt apkonrenA zioniPmP hPt aeePnt lPgc~Pl, liij wil ~P verhincling

vAn PPn eactuai Pt jn,iPn~iom ( mPt ePn rn~icAl P Pn VAAtTIPraf~Pn ortho~toaie~

ann ePn nnivPraePt humnniRme.

b. lfet uitverkoren volk en de eenheid var, het menaclom

~tern der Frlëaung ia clonrdrenkt van de }~ara~oxAle ePnheic]

tueaen het uitverkoren Itcrnël en dP onbekePr~e heidenen

tneRen het fanatieme van ~e ir~raëlíache bloedverwantechap
Pn het a priori van ~ïe menRhei ~Pi deP

tuneen de maaeiviteit van fle hei]efpiten
en cle onmidclel~ i jkhei~ van lTod voor ieder mena.

}iPt boek iA verV131(1 VAn P,Pn t~i Pp }tP.1m~eP ~~~ naar t~P PFnhPict van al] e 1CP.n~

PP.n ~Anr rA(1. (!p (1P. we{L nAAr (~P.7.P, ePn}7Pi(~ hPPft T.PrAPI ePn ~7i~ZAnljPrP taAk;

AIaPr V~1ir AI~P,P ~rP.l[~t, tjAt (~QZP, ePn}1P.].f~ vAn ('r0(j k(~Rlt, ~!'evPPti~f~ iP ln [~P

l:nigheicl Go~IA ,~Pricht naar dP rag van ~ïhah: Jhwh 1 cha~ en Joom Jhwh. Het

bi.,~jznnclPre van Tr~rApl iR clanrin de wPFr]ozP, }~ri jR~P~evene, onë~PachPrmcio

mPnPP.~ i ~lC~1P~ ~. A1.1 PPn zo hPPft Iara:~l de waort~en (~odR kunnen ~ntvanp~Pn, Is-

raë] hPPft PPn t!Pleof, waarin AP F1P~P vloP~ vnn twi jfP] Pn vertwi jfeli.ng

mPP m~et ~rnrden oP~!Pnomen, or~nt hPt ~PhP~ hran~Pnc1P PrnAt zou worc~Pn: "~ch,

mocht ~iij de hemelen 111tePnPf'~~Pl7TP.n". 1~ IIP.Pn Pn ~PPr ~!'P.PI')lnf~ ~n~1r (~P. k!riin-

migheid van het lnt, zi~k van eigPn anvervul~heicl, kan IRraël in het ooQ

van de 6uitenPtaHnder a-P1 vaAk dronken echijnpn , maar het he~ft zijn hart

uitgeRtort vuor iiPt Aanachi jn van l;c~~l Pn het aprPPkt lilt de (li Pj1tP van zi jn

ge~iAChtPr~ en zijn verclriet.

Ierapla PPnzaamheid maakt, clat elle,~n ].Kraël ,te anrlPrP cc,llcrren Pc1,t 1~Pqri jpt

juiFt het onruati~e ItcrAël ia Pigenlijk q11PPn rnRtig wat eigen heatAn~ he-

t.rPft; cle vonr t,uitenetanndPr~! zo opvallPn~ie nnruat ia er tPrwille van die

11 TPr Stern der F.rlripnnF, }~rankfurt a.:'., 1~~21. '~PPI II ,`~.12g~

(verder t!ecitepr~ ale"~tern"~



buitenataAndera, tervrille van de ~veretd. `Pe midden van het ge~veld van de
ataAt, van de ataten btijft het in zichzelf ruatende tecen en vP.rtrouwen
van "daA lLhvige Volk" een voortdurende ergernia. Toch alAnn de pnlven van
het ge~reld en de dwang ateeda treer te pletter op deze rota, larsël.

c, God verzoeken

1lannepr Ftosenz.veig spreekt over "het op ~ie prnef atel l en" vnn God , treerit

weer ~lte karakteriatieke houding van de Jond tegenover GAd aan het ticht,

7.oA1~l we die onk hi j I~eo liaeck al asntroffen. liet tAlmu~i{ach dPnken heFft

ook vn~r dP Aterk hijhela-~e~rf~nte~rde 1toRenzwPig ~rendin;.en , die de diep-

Ate inzichten voor ona oPPnleg~en; en nertrena komen zij menselijker en ont-

roeren~lPr nanr voren ~ian tn de ~iiatectiAChe vraag naar de mo~elijkhei~,

dat ~le mpns t~od verznekt en dnor }{em oP de Prnet ~eQtP) ~i .ritrdt, God wil. de

mena niet, verloRaen "hniten hem nm"; daarom moet t{i j hPfi ~,P1 op ~le proef

Ptellen: ki jken, h~e hi j za) rPairPren. Tn dit verti;and vertPl t notnPnzwPi g eFr

rahbijnee lPgPn~ie, die gaat nver een rivier in verre )anden: tieze rivier it~

zd vroom, ~iat hi j o1, de ;abbath atilli{tt. i~An,~epr nu niet de Main, masr

déze rivier door Frankfurt zou atromen, dan zAi~ natut~rli.jk de hele "Jnden-

EChaft" can } rankfttrt tr(~U~V dP, ~RhliatÍi Ítoll(~en. I~iaar jlli.at de7P, Aitnatie Za).

~Od tP,n PAP.nma1P, nOAit tOeataRn, o1Rf~At dan fÍe mPeAt onLri jen, de meFet ~ Ang(

menaen tt()k dP, il~e.P,at vrotne zollclen Zi jn. Gat de ~eeRten te kun:ten ac?~ei~len,

juiAt naAr hun echte l;ntr~cheidnn{ren, moet I~od niet alleFn niet-nuttig zijn,

mflar~ ze1fA p~Pitief achadPlijk. 11 `l.e1fA mag men hiernit wPl konklu~lPren,

dat God in het geva.l dP vrome rivier Ml!1 donr T rankfurt zon Atromen, (~od

wanrachijnlijk nog meer"reppect z~u hP~hen vAnr de mpneen riie dan mct e~n

op God vertrouvrend hart ri~Atf fi zo'n ~aht,Ath es'nR"l.aten ].open ".

In dpze vPrraA~end ~aterk-do~rgevoPrde knrrelatiegPdar,hte, konAtAteert. men
hPt merk~rasrdi~ fennmeen, ~1at Achepping en openl;ering uiteraarc? Goda ePrk
zi,jn (ofeehoon dP mPnA ook mede-ACheprer i.pl~ maar dat dP vPrlosain~ rrimAi;
rtP taak van de menA iA.

d. ~e liturgie

De kracht tot het verlosain~;swerk put de mena in het viFren van de ere-

1) Stern ,~, 5. ZII, fi. 8.





-G0

,iienst. Roaenzweig legt een grote nAdruk op het ltt~iritisch gebeurPn. Ty-
Pfnch ia, dAt hij dan eerat nitvnerig beklemtoont , wie het te , die ~eze
eredienat vnltrektt nt. het votk; ~lit is het gewel~iige feit, eigenlijk h~t
heilafeit, ~iAt er epn volk fa, wAArin het heitig vnitr vAn ~e hegeerte eeuwi,g
brandt, een volk, r1At de mACht van ~le ti,id ontwApPnt door de magie vAn
het gebprl, een volk, rvAArin het "Rezengen geschieht im Frzwngen". Peze
pemePnechAp ia zo eterk, dAt ze~in tegensteiling tot ieder ander volk het
eigen lAnd niet nodig heeft, om toch gehePl zichzelf te kunnen blijven.
"llas Land ist ihm (IsrRël~ im tiefsten Sinne eigen, ebPn nur ale I,An~i
r?einer Sehnsucht, a1s heiliges I.,And." 1~ In zichaeli' ver~orteld is ~tit (~ne
voik ztchzelf horg vonr zijn ePUwighefd. J)it zou zePr vreemd lfjkpn, Ale
juiat nfrt in ~1it ApArte ePn nniverAele beschikhAArhPid scr~~ail ging. J`e
grote verwe~chtingen en tPgeli jk hun pi jnli jke onverv~)t~fhPid makPn tIe
jnodae mens toch tot een "HPrherge von 1~iderspriichen". I~e on~irA~gli,jke
spanningwn ït`orden teefbA.sr ~ehouden en ontApannen in rle ceremonte vAn het
{;emeF~ntepPhP,i. De SA1,hRth wor,it gevierrl als een zekere vPrvnll ing van de
toeknmAt, ~ie ruat als vrncht van de verloe~Fin{;, cJe wekelijkae droom vAn
rie Pin~voltor,iing. ~'etiswAAr kRn dit votk de lit~)rgie niet miAAen, mARr we

ZiP,)1, ~At f~e litur.g.ie jniAt Zijn wAArde nntlPPnt t1An het iPit, l!At j11iRt

TarAi~l zich hier t~t Gort richt. T{oe ~PhPel An~erR vAn tAnn, hoPVFpI. minder

9.P.tFÍ)P,wtlet iP b.v. hi j dP kRthol i PkPn hPt ~or-rnAti aoh at rAmien vAn r1e H.

JaichAriatiP.

e. l{et christPn!]om nta de weg van de volkeren

ltet chrietendom, zegt J4neenzweig, ia een atralenbunriel uit de vnrige kern
van IsraëlA eter, over de volkeren uitprestort om hen de ePUwi~e weg te wij-
zen, wel ePn weg dbhr de ti jd, mAAr niet pri ja~e~reven AAn de tf jr12~1íet
christen~ïom ia de retigie van de ~~eg, het mbet misRioneren, zoAls IarA~l
zijn bloed voor I~ijmenging vAn huitenaf ~rsoet bewAren. Pe gemeenRChAp wordt
~~n donr het bele~ien ~-elnnf; het geloni ia het gelonf ARn rie wFg. IsrA~l
{!elooft niPt AAn ietR, he.t iA zelf gelonf. in rie verhm)ding van chriatPn-
dom en jodendom werkt zich t~ode P1An uit: ,juiPt hier ~Pl.dt het: te gelowen,

1) ~tern l'II, S.ííl.

2~ :-tern III, S.llil.



zoAlr iernël gelooft in (;ods werken onder de volkeren. "So ~ir~ingt rich

r'AS c}]ristliche i3ewus~taein, ganz vereenkt i m f~lAUt~en hin zum AnfAng des

~P.~eA, zum ereten s hriFten, znm Gekreuzigten, wte ~las jii~IiPChe, gAnz ver-

eammelt in Hoffnung hin zum `~iAnnP ~er En~zeit, zu 1~AVi~1P kiiniglichem

SproRr." 1)

Jehn~la HAlevi zPgt (in het hoek kuRnri): ".... jene Vó1kAr sin~ RerPitung

un~i VorhPreitunJ! ~PP MeaPiaP, des wir harren, c}er ~iA ~iiP }~'rucht eein wtr~i,

un~ werciPn atlen we.r~lPn seinp l'rucht un~ ihn hPkennen , un~l ~ier ]3aunu wir~i

Pins. T`ann preiPen sie un~i ehren rie c}ie 1~'urzel, ~iiP Aie einst verAChtPten,

(~AVOn ~TPRA i A pPPAQt" 2~ ]'.en PAf1rt jAAÀAP. tP.~Pn}IRn~er rA11r ~At11L1P ~ hri.eí eAn

r~e RomPinen, hfa~t. ~- ll. Pit hePl~ i P nnk ~~.AAP.n7.wPi~ hP.Pl f]1PrhAAr~ van-.

~iAAr si jn ruimharti gheid te~Pnover hPt chri PtPn~mn An zf jn nA~rilk op Jr-

raële zelfhan~ihAVing in de Thora.

f, Ieraël, tiet eeuwige volk

]let is kenulerkend voor hPt ~.e~lachtenpAtroon van ]tcAenzweig, ~iat hi j Irraël,
en niet Alleen het Israël van }~et (}ll~e leetament, mAAr jnist het he~ien~aA}?-
se joo~Pe volk van 1y68 centraAl Rtelt in het vPrlosRfngsgehPnren, een
ovPrtuiging, ~ie wortelt in het mystieke zelihPwustzijn, in het gelonf van
hPt volk en zi,jn leiders. ]1PZe zekPrheiA vprtoont ePn zekerP Analo~iP mPt
het gelonf vAn de koomA-KAtholieke KPrk, dat zij de Pnig-ware KPrk vAn Chri.P-
tus is, IrrAël is de ster, ~ie, in zichzelf rnrtend en hPVPgtig~, wentPlt
om zijn Pigen AP, dP kerken fungeren A1P de Ptralen, ~tfP het licht van de

ater onciPr ~1P volkeren verapreiden, mAnr onk verstrooien, ~lfffuur maken: het

vuur, de hon~{stP ACtnAliteit en intPnsiteit van dP pod~Plijke hPi18PCOnomle

is 1!P1P1rPn in hPt hArt vAn iPTApl. ]~Pt l.i j~iPn, het vonrt~illrPn~iP en ZiCh nog

VPrPC}7Pr]1P.n(je li j(jP.n w~lr~t ~P.7iPn A]P hPt gA~~Pli jk ZP.~P1 P,n wAArRIP.rk, ~At

Irraëls tAAk Z1C}1 ePrfjer ~lui~iPli jker pArt AftekenPn, ~iAn ~At ~teze há j PPn

tOenemPn~ie "hllmanÍPering Van de werPld Zoll gaAn verflauwen Of min~ïPr ncdig

w~r~len. "Indem Af e ihre i;lut ins Innre versammelt, Achmilzt eíe nun wi e~1Pr-

um die flar~en~l-zucken~en l,egenPátzP jP mehr und mehr in rich wiedPr zu

einfacheu Btillen (;liihn" . 3) ]~estAAn de gevaren voor het chrirtenAom voor-

al in de " weltzugekehrten SelhstentRURfierung", voor het jo~endom ~P1~1Pn

~le pevaren, ~iie ~le "weltabgekehrten Innerlichkeit" met zich mephrengt.

1~1 ~tern, III, 5.111.

2) in dP vPrtAling van ;i,oaPnzweig

3) StPrn, III, S.lfi4.



MaAr tyniPCh ~.el~t ~An vonr het joAenrlom, waArover bt,j hPt chriAten~om

niPt pesProken wer~: "~ie GefahrloAipkeit ~Pr GefRhren"; hier lijkt men

wel vlakbi j de kern vAn het '!'P)1Plfi tP komPn, ÀP ~P1hAARt ATlaflntRFt))ATP

verbon~enhei~ en 1PVenAVersmelting }~ vRn ~iA(j e.n !i jn mP.AFt Pf gen volk.

}toeenzweig ~irukt zich op ~it punt gedurfd-aterk uit: "... daAe~ der Ju~iP

gar nicht in eein eignes Innere niederAtei~en }cann, ohne ~)RFF er in dieeem

liiederateig~en inF Innerste zugleich zum liiichaten Rt1ÍAtiP..~P.~~ 1~ Hi j

beRChri,jft zijn volk het liefet Ala een levende Ark van het Yerhond, Pan

vlpFegewor~len tRbernRkeltent van Go~1e RAnwezigheid. }let zegel van echthei~i

vormt StP,P()R het li j~Pn, }tet Ii jdPn van dP )tPSt IFra~la ie ePn li jden n~n

~le ~-,chechina, om (.odg wil. "In ~iPr innpr~aten I:ngP ~iPP jii~lf echPn Herzen~s

leuchtPt ~er Stern ~ier F.rliiFnnl!. " 2~

i?ui~Pli jk spreekt nit clit werk de joo~Fe trota; de ~~oo~l hoP.ft ~lec.htF

ziehzetf te ztjn , om ~7o~r ~etnige te zijn. Tech moet het ons, ook op dit

mePr theol~l!iach niveau he~cheic~en mAken entéPn zekere gchroom hrengen,

~At )~ranP TZI1FeT17.M'Pi(! ~n zijn ontzettPn~i l,ichamelijk lij()P.n CjP ~)APf)~Ptll~~e

van zi jn ei~.Pn IePr i a ~ewor~len.

I~Sar~arPthe SuamRn achri jft in epn Arn hPm ~Prri. jr~ ~!P~PnkAChrift; "Gott hat

dem, ~IPr diea nngehPUre })Pnnoch riPr I:rliignng ~;e~Pn nnFFrP gAnzP ~'Plt AUA-

aprnch, ~as ?inFFerPtP za APiner Rewiihrung aut'~elegt." ~~

1} Stern , [iI, 5,18t3.

2~ Stern , III, S. 1A4,

~) MaraArethe : uAman, ~l~r ~4orgen, V, 5.554~
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II Kritiecln commentaar op iun~Amentete joodse themata

l. De unieke functie van Israél

Allereprst kan men bij de joodae auteurs van ~eze eeuw, r}ie zich relcenachAp
~reven ven hun ~el.nvi~t- zi jn, epn sterk her-ont~iekken nnderkennen vRn ~1e zPer
el~en, tntAAl. 11nVPr~PltJ(CP.11~{re titrlletUllr VAn }1P.t ~nf1(~Re ~P,l(tof . kiiRkotte 7.i.et

P,P.n bi j7,rln~PrP. Arn()ACht V01ir ()e mPRR1Ani RtfAC}1P. tPn()P..t1ZP.n P.n ePn ZP.kPre gP.rP-

RP1'VP,Prf~~lP.lf~ t~A.V. }tet rRt].ATfAl1AT1P., t~At Rin~B ~AZPP MPn~ieleROhn voortdurend
mPPr invlee~ lrrep~ l,i j het vprstAAn `-An iie ovprleverin~en ~ier vArlPren. Noq
sterker p.-Pl~t, PPn Af~vi jzfn~! van elk pAntheïPme, znAls ~lAt vele chri.PtPnen
vAAk ~-iAt tP T~PknrPn en in mPPr~PrP ~PVA11Pn knn vPrlPi~iPn tnt ~evAAtlijke
k~1nRPk~lPnt1PP. HPt ~1P Afwijzin~ vnn "~Pi~1Pn~lom" Pn PAntheïsmP han~t Pamen, AAt
111P,n meeRtAl VAn P.Pn Ki jPgPri(rP f17n1~prÍn(! AfZ1P.t. {~pt rtpnkpn in rP1.Aties P,n
min~iPr in hP~rrippen, in functies Pn niet in "Anhrstanti eA", hCPi't VAn7'At f~P?.P.
zin, ~At zulk denken A1 LP9ig fa in de daAd nrPr te gaan. };uber, 13APak en
}wsenzaeig hebhen peme~n, ~iAt zij nfet Ar.hter de rPJAtie nAAr PPn hogere, diP-
pere ~erketijkhPfd znpken, mAAr ~iAt dP rel.Atie zélf het meest wpzenlijk ~rordt.
VAn hi Pruit verRtAAn wi j~E~ P1AAt8 van het lAnd IPrAÉl in het ~rp}~ppl van ~}P
joodsP reli~ie: Iaraël met zijn concentratiekPrn .1PruRAlem vormt ~e RmAlle
Rtrecsk werkPli jkhei~ (~iP (je rPlÁtie ondPrhou~it mPt WAt kAR1Pn(~P 1R, fiet'~()P bP-

lofte in de t(1PkAH18t. A1 kri.mht ~iP Ptrook tot een ~innne 1 i jn, rrimAir RtARt,
f)At hP.t (~QZP. fi~nctie vPrvult. 3~:n dPZe functie is mepr betrokken oP dP ti.j~
~?An op dP ruimtP.

~E~i ~Pli. j1r l:omt ock ~P functie narr vorpn z-An 1RrAë1 Als het richtpnnt vAn het

~PPPtPR1.PVP.ri, jA VAn (je T1P,l.P. P.Xi AtP.ntiB, vnn het uiteindplf jke ~R~ t0-l;P-nr-

nOt-tA-bP. VAn tTP VO)kPrPn~ 9,0 7.P[;t };u}ier: "T~iPA eine RPi ~PPAj!t, (ÍAPR cTPrpRA-

1 Pm 3Mr'Pr noch, )A tnP,llr A1 R~P, ~~AF i Rt, RAR PR im Altprtum ~!'Alt: (~AR `~or

fPr V'~lker;' li nP, j1AtPntiPP tiAn ()p vnlirPrpn ZAP){Pn hun mi.~r}P1Punt. ~'At lq

ilP.rtl'LtR1ePl~mPn kAn AOk ZP~~P.D ;(jAt iP thorA, tiAt ip j~)ePRiAfi, t1At iR ~iePAti

~aPT t~P (iPPSt, (~P }i11ACh JhMh kan rAA ~P(~aC}It ~vor~en 8~l~ fiACilt, 1FAnnPPr ~ii j

in (}P menseti jke (~AA~~ 1n~AAt. }{i~ f8 zecieli jke mRC~~t en l~ufi t(1t Ojl ZP.}CPrP

hoo~;te naac},telooR te noemen. ]se mttchtPloosheid vAn de (iPPPt, 7,i jn ~reerln~ahpi~,

sluit AAn o}. dP hPRliafiPnrle i~PrpkPniR van de menRelijke dAAd. }iet. cvPr~.icht

van hat ethoR in rle jon~lRe ~epatcirift Mcet p;ezien ~nr~en Ale ~PhePl uni.Pk.

11 biArtin Ruber, Vom CrPiAt deP JuniPntums, btiinchPn, 1u21, ~'.4R~
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2. I1e lePr van de corretatie ala r~e nienwe verbnn~lFlPPr

IlPt centrAliRmP van het jo~~1a zelfhewur~tzijn en het prfmaet van het Pflne

zi jn ~?P vncrnAAmRtP trPklcen van de correlati P1ePr a1R ~iP ni euwe vPrhon~iR-

lePr, ~P mn~PrnP vnrm van het o,i~ie !3Pri th; hi Prhi j kan men PPn zekere ver-

achnivinp~ waArnPmen nanr PPn RtPrker acePntnPrPn van rie menaPlijkP vPrant-

woorrie)i jkhei~ P.n Atlt(1n(1miP. ?~P. Rltti tin(! ~'aYl }lP.t VPrhonfl i R vf1'(!PltA VP.r-

PChPiÁP.i1P. TalTitlttj-!1)AAtBBn tP. r(anken aAn ~ArACI. (.ifllj }IPP~t (~8 thorA aAn A1~B

volkeren aAngeboden, maAr TRraël wAR (je eni~P., C~lP pp }'!pt AAnhof) inging.l~

I)e overmacht van ~fhwh, van ~i jn Naam, drei~;t op dP achter~r~nri te raken hi j

de pol.ariteit, rie onvoorwAArd~~Ii ike noo~lzaak ran de relAtie. I)e corrPlAtiP-

(re~AC!~te gePft ruimte aAn een titaniach humaniAme, een bijna hovenmPnaPlijk

votharden i.n ePn atrevPn nAAr PPn RtPec~e benA~PrdP en nooft herpikte 1~er-

ennnlijke en taociAlP vervolmaking; de mena alea PArtner in ~iP corrPlatie iA

PPn hPr~A, ni Pt een jlP(~PIARr in ~ie (iPPilt, "hi j iA in gePn zin ki.nd i,oraR~

mAAr in vAl~ P, zin IqP,fP-Ar1~Pi4er ". 2~ "Onntttte ~li PnAtknPCht" te zi. jn i~s e~n

met ljP.7.e tnP~eapitRte r,orrelatiel.ePr onvPrPnig}~arP RP~AChte. 7.o AtPrk kan r~P-

zP hnn~i.n~! wor.~lPn, dAt de AndPrP paol, het "1`u" nck kan wegvallen, zonc?Pr
b -

~iAt ~ii~t riP rPli.nlPllAe (rPriCht}7PiA van })P.t hPBiaan ~ioPft te Atorce~n.

f~Pt ~Ofl(jRP. lPVenR(!PVnP). Pn hP.t jn(1I~PP APnkPn in (jP ti if~, (jAt ~ÏP.Ftli~ ~'An i~lb~R-

reth 1PPffie, tfl(1nt fln8 ~P.ini~ ~~An ~P9GP Cl~rrPlAt7P1P.Pr; nAlP.vin~ TAn !jP i~P.t

Pn verwachtiljg van het Pin~igericht atAAn hier A1P twPP., }IPTR1PtiPr}1 Af(rPalA-

ten tP.(~PilOVP.r P,1kaAr; hP(~P.n P.n tOB~CO11lAt, p1iC}It en (~rOOp! Zi jn en h17~VP,n On-

OVPr}1rU~)lAre tP.f~Pnatellin~.en. )1e (iiP.pe telPnrRtelling OVer de huitiige n00(j

hrengt ~P. yrOI~P , mP.t name fjP. fArizeeër ertoe, ZiC}I AfteP(jA tiiPPer in tP ~rA-

`P.n in (jP ÏinePtiP.A VArI (je wet, tPTwi j1Anf~P1'Zi jfÍR in (je ApocAlyptiek zi ch

1~ranrien~e vi Rf oenen oprichten tPp~nn tie }1P.ItiP.1, ~i e zich in PPn anharmhartï ~:

gw{ jFen achi jnt te hnl lPn. Toch tarPrr~ in ()P.ZP f~A(Yen }1P.t t";oorA vcor~oPr1 op

anr~P uit(.eRproken.

}iij YAUlua worcit t~PZe tPpenatelling dcnrhrokPn in tiP r~iAlPCtiPk van zondP en

~ena~e; ~iP I;PPat van Jeatie van r'AZareth riri jft hPm tot het beamRtzi jn, ~At

1~ Peaikta k, líAhana 4:1h, 1(13h, l:ifia, 2nrla; ~IPChi 1tA :i2A, 44a; SchPmoth

ral)1,a c.2~, ;iR.

2~ i.{ngct RPr;~r,Hnr:, '-.r.)~t~- n~is, .~, in~ierA 1922, :~. 85.





deze de ~[eesias i s. In het tainnudisch jodel~dom wordt ~le onhoudbare oppositie
tussen wetenalevin~ en a}iocalyptiek rloorbroken i n ~ie correlatieteer, het ver-
han~ï tusPen deze pn rte toFkorostipe wpreld xordt hePl aterk in de mens zelf
pel eq~l, i n zi jn ethos,
Toc}, rooet mt~n er de nA~!ruk op le~;~en, dat dialectiek en correlatie als ~e-

mePnachappe7.i jke trPk l,eb}~en, dat zi j zich richten op dpzelfde Uod, l~ie God

iR van het l.even-AlR-tntAAl, met zi jn ~ehele a.in en tcelcomAt; ~le joo~l zal ~ie

~liAlec,tiek er,hter zien A1R ePn f.orcerinp van de rel.atie, de christen za1 de

corre}.Atire zien A~.R een iorcering van ~le diA].ectiPk. ÈíaAT RterdR zal men ePn

open oog moeten hehl,en voor ~ie reli;!ieuze i.rri~heid, die de correlAtie ~ePft

ran het Pthos. 7,o FtAAt in ~le PA?~ylnniache Talmud hc~t prACF~t,i;!e wo~rd: "Rprach

rah3 i ~TannA~: wie ew mit ~len l;willin~en ist: schmerzt einem der ;'opf, so fiihlt

eR ~1rr r~ndere - P1 Fo FrrAenh ~iPr 1TP,i.~ i~P, !'rPFe~nPt FPi Tr (1's. A1, 18) :"}Sei

ihm hin ich ira I.Pf.dpn." li ~prach rA1~hi Al'Ahn: ~a~ i Rt einer Aer ~~i.chtip~eten

~ehriftwcrte, ~iAAF die Erlnsun~ IFraëla, Ai~ch ~?i e rr1 ó Fi~n~ l Ft t~P.R "Pi~ i~en,

pPFe~net Rei }:r, " 2l

3. Be correlatieteer en het Aude '.~estament

}iet is opvallen~i, hoe in de ti jd~ van het talm~idisch jo~iendom ~le lectuur en

~je AtUÀiP. van ~ie Schrift, het (}u~iP iPBt.A[4P.nt, VPI'WAAr1008(~ zijn, VnnTal na

l~i~t1 pn ~tan met naroer~ in IluitalAnd en (toet-}uropa, waar wél eFn zeFr inten-

ai.pve, maar eenzijdi~e TAlmud-ptudie hedreven werd.

~lanneer we nu ~iP 1!rote ~Pdachte van de hei ligheid GoriR i.n het (lli~ïe 1'estament
c
~onfrontPren Aan ~ie co~relAti.eleer, ~tAn mcet men xe~~en:

a. i:r ie ~FPn n~tariteit in t~od 'I.Plf; li jn wP.7,P.n i.R Aan ~een rechtsnorm on-

~~r~vorpen, }ii j zal zich entfernnen over wiP t~i j zich ontiermen zal; tot

~r~AAP,R ze~t Iíi j: "Ik zAl zf jn, }'ie Ik zal aijn" of "Gij zult wel zien, hoe

Ik zi jn zal." `ll líet ia i~ïet mo~elijk Met }?Aeck het he}.rip "g~erechtighei.d"

te hypoRiAFPrPn tot, een mACht, waRraAn r;od Pn mPnr op dezPlfde wijze oi

zelfs "Famen" onder~eachikt zmi~ien zi jn hi j het voltrPkken van het Verhond.

b. }~:r is 1!er~n correlatie tuaFen het wezen van (~od en menF, (.o~t en vrome. (Tod

`Lelf ia nc~of t van Li jn ecrepFPl ai'hankeli jk. `l.i jn wil ~ichzelf te verhePr-

lijkpn hepAAlt het lot van de volkeren, kondil!t vonnis en oordePl Af~op

1) arx.rabba c.2. 2~ t~i~lrasch Tehillnm oP pe.~l,l6. 3) }~;aod. 3, 14.
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de ti j~i die Hem behflagt en Pchikt. ~[ei tf ~}~Pi ~i i e hi j de mena nooit een
duurzame ei~;engchap; alleen Uod ~.a hPilig .

c. rr ia ~!ePn corrPlatiP tusRen (! n~1~~elf jke en menReli. jke tiaad. T!at Jhwh

knnin~! 3a, ataat fn het ~~T. vePl mePr i n het mid~iPlpnnt, ~ian ~?at I!i j

kaning ~r~r~en meet. I!e menRe]i jke daAd iA Pen dAPf~ van ~ehoorzaAmheid te-

p'Pnover de aonvnrPine mR ies~teit, ni et Pen ~laa~i van hulp aan de lepnheF~r,

niPt een ~laa~l rlie gpmePnRChap s ti cht tuaRen flo~l Pn mena. I'e GPeat wordt

vsar~iip AVPr dP chari.RmatiPChe T}.ichtPren, maar varla~t hPn we~r ter Zijner

ti,j~l. In het U.T, ia dit j niat het voor rTe"nai;m,rli j'~-e" menP irriterende,

det hlinde (.eho~irzRamheid geëiat wordt; dP.Ze laat geen ruimte voor enige

verciienate, waarop mPn zi.ch kan l~eroepen; de Geeat, Tiie pri eater en vorat

ber~ielt, iA en bli,jft Goda l~PZi.t; fii j ia ni.et dP 1?aan, wRarlanga dP ccr-

relntie hePn en weer gaat, maar wat van é ~n kont komt en nbérdaa].t. T~e ~Pi-

teli jke ellen~ie ~Tan het ( ,odHVOlk r~nrdt in het (3.T, atePde~ mi.nder alA lot,

1~eprneving of verzoekin;; en ateecia meF~r al.a atraf en verwerping ~ezien; de

amRa~1 vRn ~1P ondPr~!an~r map~ in ie~?Pr ~e.ZRl niPt ~7h~rh treffen.Eíet volk achiet

t~kort.

Ae heklemmende vrijmachti~hei~ van Go~ laat gePn plante vri j vnnr ~ie correlr~-

tiP, mapr w~l kan deze corrPlatiP ~P vcrm aannemPn van Pen radicalP, s~onvP-

reinP daA~, nl. ~iie vnn de onvnnrwaardeli jke vergeving; ~lan achPpt ~;n~i oak

de hPrei~hPi~l i n ~iP }~ekPrinp, het echte berouw ic~ gave van Ixo~i, re jo0(~AP

i.(~PF' VAn ~P. "tPPCflfIPhRTI" -~.w.7.. "ik kan 1pP. ( 1T1 elk m~r~Pnt, ~AT1, .nannPPr Ík wi l,

fP.Pr t(1t ( i(1fT hekPren Pn tPr11~TrP.rfn t1I1 T1Pt ~!f1P,fTP ?1a~ - Vl pf~C i1 WP rtPt (~P?P.

"intOnati.e" !tePl 7,P.kPr nlPt tPrn~! ~n }!Pt (1~1'~

Toch moet ~IPZe kritiek gemitigePrd worrlen: er zi jn inmPrfi cnk or mi Q ~:Pn}~aAr

elpmenten in hPt ~~.`i., dir het ontetaan en dP vPrbreiding van rahiiniRV;e, fa-

rize~ame en TzePl ~iP 1RtPrP talmu~lisc~he ontvikkeling verklaren en ten (~P1P

rechtvaardi.gen; hpt hePl.~t van bet huwPlijk, dat dP T~roieten zo ~iierhsar ip,

het feit, ~1at (: od "a-ordt vPrhpven", "grant gemaakt", "wordt vPrKeten", "~P.ÀAP-

tPrd", „ wcr~t ~~ bedroefd"; mPermalPn achijnt ciP '4'aam, (; oc1Q mePFt ei~en wP-

zPn , overgPlever~l i n ~lP han~ien van de mPnAPn. 1~PrdPr kan mPn wijzen op het

aterke beaPf van nnachul ~ i n Vp~ P T1Fa]MPn, hi j JPaa ia l ~?P na~rnk c~c1P hP-

tekenia van Iera~1R LPkPring vcnr dP ePr van Goc~. Tae chrir~tplijke viaiP, en

juiRt ook dP l3arthieanae ziens~wijze van Miekntte, moPt an~iPrzij~lF ~na o~g





hehhen voor rleze "verraRRenrle" ARpeCten vAn rïe AhPAlt]~~

AVerQIACht van I~orle ma,jestPit.

Pn vPrpl.ettPrPnr}P

Ilet beroep van kFrk en eynagoge beirle op het U.T, tekent t;e tragi st`he reali-
teit van dP echeíding, rlie zo diep hePft. ingPgrepen in het vPrloop van de
geechiedenie; vanuit het v1Ak van r}P hiatorische exPgeae zA1 riPZe klor,f nor,i.t
hPlemaRl tP overhruggen zi jn, maAr ~vPr~Przi jtiRe studie Pn intPreAQe voor P].-
kaAre Attitll(ïe kan ePn vPrrtergAAnd bel.rip Pn VerZ~~eninp tot Rtanr} hrengPn~
A1.1rPhele vereni ging i w Vr,)geng ; t,}~AirIUR i n rie }tomeínenbrief I} (;0~18 mePAt
PigPn wprk, vPr)~orpen ala ePn krzathare vriicht van dP )AetRtP dAePn.

4. Pe correlatiel.ePr en het cliriste].ijk kerngma

JPRUe' S!Peaiaa-zi jn )~li jft uiteinrlPli jk rie grofe AcheirlRl i jn, rae hreukli jn
i n hpt leren vAn kerk Pn RynA ~o~!e. l?e I{yrioR-nAam van J eeuR i~i 1 ui trlrnkkpn,
~Rt het in hPt chriRtenrlom niPt gAAt otr. er`n nieuNP ~odRtiienAt; zt, i.R het r,c,l,.
metePn A) ~ttnr tie i;ivPrAAr SAU)nR Pn hPt SAnhpr~rin hPpreren. T(Pt nienwP GodA-
vnik ~-aR zich Pr~An 1,PwuAt, ~lat het in ~1P 1~nekPn van het ~7~T. )AP ovPr 1?PgPne,
I`ie verRChenen wAR, het hoerrl Gori~s~ TCPt ,nP7A~ vAn het 17.T, in zi,jn ~PhPPI AtR
ltioorrl l~orie wPr~ niPt clor~r dP RynagogP, mAAr door rie kcrk hPt PPrRt hinrlPnrl gP-
BtPlr}. I)e Iieiligheid t~odA heeft zich geii1~enhaArd in de verRChijnin~ van riP
i,lesEiaR, riie in het. heden ie getrerlen, rtfHChoon dP voorwaarriPn vsn de kant van
de menRen niet wAren vPrvulr?: riP ~ori~iP].i jke Prioriteit, het ~rrtc?dr,li jk initiA-
tief r}onrhrPPkt r1P ervaren af'Ftand van God en vol.k. I'e vr~rRr'hrikkP)i jkP, Pi-
genmachtige God heeft yich r:u geiillPnhAFrr1 in c1P zenrjing vAn rle 'l,oon; r'e nieu-
ae r,penl,arinlr komt vr,ort uit txoria ~erechtii;heirl .2~ "1{yrios" ir~ niet Alleen
nanaprePktit.el in gehed Pn cultnR, mAAr c}e NAAm, ]'ie riri jft tttt c1P RetR ApoR-
tnlorum Pn ttit onuithprPkPli jk-1~r,~re verxachtin~en. )'e eni~~e AAnvnllin~ op
het (l.T, ligt in het gewPldige feit, ri7~t het vervnld i.R.

f~Pt niP11WP VPrlionrl i.R een penAderijlc t~PRtPl, r'iathék~,

1,PRt'hiklri.ng raAn PPn vPrrirag: hPt. kPrii;.ma vr~rnnr}erRte] t

1 i j1~hPir1 van rie ;~PnA~P, verzopni ng Pn vergeving worciPn

dat r3P tPRChrtPliAh nt,~rizal.:P)i jk r}e vprzoPning tot rztanri

in zich znn hPVatten : op r}it nnnt

r~er'r aPn tPFtAmentAire

een VA) RtrPktP, AfhAnkP-

{!each2rnkPn. T)e lePr,

hrPn~t Pn rleqp zelfs

lcttrrPn i n r'P cnrrrlatiPl ePr hPpaAlrTP ,mytho-
lop.ische ele~~enten nanr brlvPn, PPn zekere"b)Oer'vPrwAntAChAp"'tl7RAPn Gor} en

1) 13nm 9-11 2) I3om a, t4 ,
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AchepaPl. In de jon~lee theologie van zonrie en bPkering 1Pgt 1~iPkntte de vin-
gPr op ePn stiik l0yt}IOlA~ie~ ePn natliral it~ti Ach VRdeTheAef ~ ~1s~t in d~OOrepronkP-
lijk onwtertae geePt van het ethiach gevormdP jodendota alA ePn rePidu, PPn
"RUrvivAl" ip hlijven vxAtzitten; in zijn hnek "Als de goden z~ij~en" zal
kfiRkntte ~P2P rePten can natnnrlfjkP relii!iP nop vPrdPr opPcnPren aAn het
~P] At1i' ~ RAt dP, N aA~i Ri i~t : ÁP ]~.J[(1fiUR ni t P1 ]tP 9e1f zPkPrhei ~l ~ PPPn nf zi en YAn }1P,t

P
beroep op eigen ~Pkozen-zi jn of kind tP zi. jn van Ahraham, t{P.t kPi'11~7tIR PPrPjfkt

~?P nvPrromiieling san de mena door de vPrgeven~ie en rP~lr~en~1P MA )P,PtPi.t Geda

uit. 1{et mythenleze Ieraël heE.ít maa~~~n i~ythe: het extra vrijheidpvPrmcgPn

van het joadae votk Pn de theorie van het lieilige 131oPd. 4riAAr (~od hePft dP

macht zelfe uit PtPnen kinderen van Abraham te ver~ekken. 4~iPr iA IPrAël ~1P

rPprePPntent van alle ment~eli jke rPligie: ~iP ZP.].f 7.P~CPT}IP.iIÍ tP~PnOVPr c~P 111A jPP-

tei~t van ~iOd. i}C l1j108tP~Pn ~T1PtP.n WP1 ~at 7e 7,e~(~Pn~ n]. (jPt niemAnd i1PAU8 A18

Knrïor~ kon heli j~len ~an door de ii.l~Pest.
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III Fni~ie nntitiea bij het hnpk "A1F de go~ien zwijgen"

In epn aterk }3arthiaenpe viaie maekt líiakottp in dit boek 1) een on~eracheid,
le~rt hi j epn apRnning tusaen "geloof" en "religie": het gelnof ala ,~ave (~n~ta,
wanrcioor ~P mPna wor~t opqPnomen ir. ~le vrijmachtip,e en eipenatan~?ige topwen-
~ing van (ro~, ~ip rplipiP A1.A pron~ Pn kroon ran ~P c~ltnnr. Jo~en~om Pn chria-
tPn~iom taijn ~ilSk, bPi~iP, reli~iPa en ataAn i n zeverrP ~~~ IStSk on~ier ~?e critiPk
en het oor~iePl van hetzelf~le '"`oor~. In het Iiu~1P TPatament kunnpn wP zo ni~i~} i jkvol~rP
zien, hoP ~e open}~aring vAn ~e I;RAm zich ala CriAiA aan de rP1i.~ie ~í~4~1'~~Pkt ~
c1Aar lopen religie eti echt geloaf, volksvroomheid en cultua, tovenarij en pro-
fetiache opj~oaitiP, profetie en valae profetie op beachAmen~ie en ver~arren~e
w1~ZP (}Anr P.1kAAr. Afgn~iPri j en bePl~en~iienat, go~labe~lrog en go~lenwaRn, II1PnAe-
li.jkP trota h li jven aAn fIe ( fr~iP vtln ~e (}ag. (~vpral ll~t (jP, grenA vfln ~p re~.i-
gieuze volhar~iing in dP vervniling vr~n ~e misnaPli jkP behnefte. ;.iiakotte toont
aAn, ~at r1P religie uitpinc}eli jk, ZOAlA onk in onze ti jd wepr eiuidPli j k hli. jlct,
iii.tmonc}t i n hpt athPiPmP Pn hpt nihi 1 i amP: want ~iP go~Pn zw~i j ~en, r)ok dP oP-
nieiiw opgPrcepen go~iPn en machten van het naziamP zve~en; i n ~lie zin pchi jnt
~ie herleving van het hei~lPnclom nu ael r}Pfinitief i:ei~fndil!d tp zi jn.

(lfachonn l~iakotte ~}it níet expl.iciet in het on~erhavipe hopk ter aprakP hrpn~t,

i.a hPt ormerketf,jk, riat dP jon~ae go~R~lienat zich jniat op het .~P1icAtP pnnt

van ~iP l ppr vAn zon~1P Pn hpkpri np Pn3 pPrmntP lAAt inkAjlPP.~ Pn ~onr P1Pmpntpn ~?ie

PFn 7.P~{prp onatpra-reli.~iPnzp ~ehon~Pnhpi~ vprrn~en; riPr tre~en ni.Pt hpt pe-

1(10f en 1}e vPr~evln~ naAr voren AÍa manifPFt-wor~Pn vAn (jP vrijmachtig-vPr~!P-

VP,nf~P (én(~; fje religie }tePft hiPr nA~„r nj.P.t ~re~ttaRn (1n(}pr }IPt Vp1TPf~i~e oorcïepl

en ~ïP genAdP van het }':onr~i, de Goon van de 1~a~1er.

Het ía ech~,~r interessant, ~at Aíiakotte erop wijat, dat dP kPrk, die vaAk zo
zelfzeker optreedt, op dit niveau evenzeer van"jodendom" beachnl~iig~I mag wor-
den. Ala hij apreekt over ~e }~rofept Jona, vPrwijt hij ~e kerk, ~at zi.j zich
vAak eveneena grasrg onttrekt aan ~ie op~racht, tP apreken tot en fn dP werPld.2)
ook in ~ie kerk ligt deze har~}igheid, zich in zelf~enoegzaAmhei~l oP ei~en atPl-
lingen terug te trPkken; Miakotte noP.Q1t f}it }1Pt "jAfjP.n(~flfi" in dP kerk, van de
kerk.

tMet Rarth(An met ~Ii.akotte) mogen kij Pchf~r Joclen en ChriPtenen snmen de
"~ne pe~epntP (ro~a" noemen 31, on~lanka het onrei.l.haAr-vrepibde en -~iepe achiam
1) K,}I. MiAkotte, Ala ~P F,~ociPn zwi.jAen, Haarlem, lASR.
2~ id. p. ~4R ~~) K~ iiarth, Ki.rchlichP })op~matik, fi. 225 (II~2)
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In ~c holle leegte van de ten hemel echreien~le klnof moge ten alotte, ale
lantete en besti~isend perepectiei het woor~i van St. Paulue ~rezeg~ w~or~ïpn:
"Aroedere, om U te behoec~~n voor eigendnnk, wil ik TJ niet onknndig laten
van dit geheim: een ~ieel van IAraël ia verhar~ï, tet~at ~ie pehele hei~en-
wereld ie hinnengegnAn, en zo zal c~an heel IsrRël gereci wor~len, gelijk er
ge~achreven ataAt: TJit 5ion zal ~le Redder k~men en Tií j zal ~e ge~clplonPheid
uit Jncob verwi j~ieren. 0 onppilbare ri jk~lom van ~Te wi je~heid en de petcn-
Rr,hnp Goda. Hoe on~inorgrondPlijk zijn zijn beRlit~Fingen, hoe onnaePeurlijk
zijn wepen. " li

1) Rom. il,v2b-27, v,~~3„
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