
We leven in beangstigende tijden. Sinds de aanslagen in Parijs, Nice, Brussel, 
Berlijn … zijn terreur en blind geweld geen ver-van-mijn-bed-gebeuren meer. 
De strijd tussen goed en kwaad, of wat daarvoor moet doorgaan, speelt zich 
nu ook af voor onze eigen voordeur. 
De verschrikkingen van Zaventem en Maalbeek (22 maart 2016) vonden 
plaats tijdens de Goede Week. Sommigen zagen hierin een verband tussen 
de onschuldige slachtoffers van deze barbarij en Goede Vrijdag. Ook Jezus 
was slachtoffer van mensen met een andere mening. Maar na Goede Vrijdag 
komt Pasen. Christenen belijden dan dat Jezus verrijst en zo de dood overwint. 
Ze drukken daarmee de diepe overtuiging uit dat het leven sterker is dan de 
dood; dat dood, vernieling en onderdrukking niet het laatste woord hebben. 
De profane wereld vertaalt dat met uitspraken als: ‘het komt allemaal goed’ 
en ‘samen zullen we erin slagen het kwade niet de bovenhand te laten halen’. 
Altijd weer staan er mensen recht om te benadrukken dat we ons niet mogen 
overleveren aan de angst, dat er wel degelijk toekomst is. 
Maar is dat wel zo? Waar halen we het om dat te zeggen? En wat doe je met 
situaties waar het niet voor mekaar komt? Achter de stoere taal waarmee we 
het kwaad te lijf willen gaan, zit ontegensprekelijk een flinke portie ongemak 
en onzekerheid over wat ons te wachten staat. 

A LS EEN PLATGETRAPT GRASSPRIETJE 
Over de strijd tussen goed en kwaad



OOk in de BijBel

Ook in de Bijbel is de strijd tussen goed en kwaad een constante. In het Exo-
dusverhaal zien we hoe Israël overgeleverd is aan de verderfelijke krachten 
van de farao en door de Egyptenaren tot slavernij wordt verplicht. In die con-
text groeit de droom van bevrijding, van de Messiaanse belofte. Om daar 
een begin van uitvoering aan te geven is er wel een tussenkomst van Jahwe 
zelf nodig. Het zijn uiteindelijk de ‘tien plagen’ die Hij op de Egyptenaren 
loslaat, die de poort naar de vrijheid openbreken. En als de farao finaal 
toch nog zijn troepen nastuurt om de Israëlieten een halt toe te roepen, is 
het opnieuw Jahwe die eerst zijn volk droogvoets de Rietzee laat oversteken, 
om daarna de aanstormende soldaten van de farao in de golven te laten 
verdwijnen. 

Een ander sterk verhaal is dat van Gog en Magog in de hoofdstukken 38 
en 39 van Ezechiël. Gog wordt er opgevoerd als een machtige vorst die in 
staat is Israël met de grond gelijk te maken. Gog is een metafoor voor de to-
tale vernietiging van Israël. Hierbij vergeleken zijn slavernij en ballingschap 
kinderspel. De eindigheid en de kwetsbaarheid van Israël worden hier wel 
heel sterk in de verf gezet. Daartegenover staat Jahwe als een soort levens-
verzekering voor het joodse volk. Als het volk zijn God trouw blijft, hoeft het 
niets of niemand te vrezen.

38,17 Dit zegt Jahwe de Heer: Over jou heb Ik vroeger al gesproken 
door mijn dienaars, de profeten van Israël. Zij hebben toen aangekon-
digd dat Ik jou tegen hen zou laten oprukken. 18 Maar op de dag 
dat Gog Israëls grondgebied betreedt, barst mijn woede los, luidt de 
godsspraak van Jahwe de Heer. 19 In mijn gloeiende na-ijver en in 
mijn ziedende woede zweer Ik: Op deze dag zal er in Israël een zware 
aardbeving plaatsgrijpen. 20 De vissen in de zee, de vogels in de lucht, 
de wilde dieren, alle kruipend gedierte en alle mensen op aarde zullen 
voor Mij beven. Bergen storten neer, rotswanden komen naar beneden 
en alle muren vallen om. 21 Alle mogelijke verschrikkingen roep Ik tegen 
hem op, luidt de godsspraak van Jahwe de Heer: Ik laat het zwaard zich 
keren tegen het zwaard; 22 Ik straf hem met pest en dood; regen en ha-
gel, vuur en zwavel laat Ik neerkomen op hem, op zijn troepen en op al 
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zijn bondgenoten. 23 Zo zal Ik mijn grootheid laten zien en tonen dat Ik 
de Heilige ben. Wanneer Ik Mij openbaar, zullen alle volken erkennen 
dat Ik Jahwe ben.

In het Oude Testament is de God die tussenkomt, permanent aanwezig. De 
Eloï Sabaot, de ‘Heer der Heerscharen’, komt er meer dan tweehonderd keer 
voor. En bovenstaand citaat maakt duidelijk dat die Eloï Sabaot de meest ge-
welddadige middelen niet schuwt: alle mogelijke verschrikkingen – zwaard 
tegen zwaard – pest en dood – regen en hagel; vuur en zwavel … Ook in 
de psalmen keert de vraag om onze vijanden neer te sabelen voortdurend 
weer. Wij klampen ons vast aan een God die ons in onze verlorenheid te 
hulp komt. Wie vertrouwen in Hem stelt, zal niet worden overgeleverd aan 
de krachten van het kwaad. Met andere woorden: het goede is in staat het 
kwade te vernietigen, en daar staat Iemand borg voor. 

een vicieuze cirkel

Er stelt zich hier echter een probleem: een God die tussenkomt in de geschie-
denis, als een historische factor, als een wereldlijke macht, is een voorstelling 
die haaks staat op onze manier van denken vandaag. Ze is compleet onder-
uit gehaald door de filosofische en wetenschappelijke ontwikkelingen van 
de laatste honderd jaar. Bovendien blijkt die interventionistische God een 
even gewelddadige verschrikking te zijn als het kwaad dat dient bestreden 
te worden.

Toch blijft het merkwaardig hoe dat oude beeld van ‘God met ons’ ook in 
de moderne geschiedenis blijft doorwerken, al zij het dan in een gesecu-
lariseerde verpakking. Iedereen herinnert zich de woorden van de Franse 
president François Hollande na de aanslagen van 13 november 2015 in 
Parijs. Het begon met een gebalde toespraak vol oorlogsretoriek op tv: ‘La 
France est en guerre (in oorlog).’ Korte tijd nadien werden de Franse As-
semblée en de senaat in het pompeuze decor van het paleis van Versailles 
verzameld om te aanhoren hoe de president, als opperbevelhebber van het 
leger, de frontale vergeldingsmachine tegen DAESH in werking zou stellen. 
Het kwaad zou met wortel en tak uitgeroeid worden. ‘La France sera impi-
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toyable (ongenadig)!’ Dat is de profane versie van wat we in Ezechiël 38 en 
39 kunnen lezen. 

En François Hollande is geen alleenstaand geval. Tijdens de recente presi-
dentiële verkiezingscampagne in de VS heeft Donald Trump bij herhaling 
gesteld dat, als hij president wordt – en we weten intussen dat het zover is – 
het vlug gedaan zal zijn met IS. Lees: er zal geen spaander van heel blijven. 
Vergelijk ook met de taal van onze eigen minister van Binnenlandse Zaken, 
Jan Jambon, nadat was gebleken dat de aanslagen in Parijs vanuit een 
Brusselse broeihaard waren georkestreerd: ‘Ik ga Molenbeek opkuisen.’ Dat 
de manier waarop dat gebeurt, wel eens zou kunnen indruisen tegen de 
wettelijke bescherming van de individuele vrijheid, doet er dan even niet 
toe. Met als gevolg dat we in onze strijd tegen onrecht nieuwe vormen van 
onrecht introduceren. We sussen telkens weer ons geweten door te stellen 
dat de strijd tegen het kwaad dat mensen elkaar aandoen, onvermijdelijk en 
zelfs noodzakelijk is. Met het risico dat onze ‘gerechtvaardigde’ strijd tegen 
het kwaad even fanatiek wordt als het kwaad zelf. Ons gekweld geweten, 
dat het moeilijk heeft met het eigen geweld, zetten we dan gemakshalve op 
pauze. 

Herhaalde waarschuwingen dat geweld met geweld vergelden nog nooit tot 
een duurzame oplossing heeft geleid, hebben dus niet kunnen verhinderen 
dat politieke leiders op het hoogste echelon zich ook vandaag nog zonder 
verpinken laten meesleuren in een vicieuze cirkel van geweld. Met als gevolg 
nóg meer onschuldige slachtoffers én het risico dat we ons eigen rechtsstelsel 
en de eigen grondwettelijke vrijheden ondergraven. 

een averechtse Beweging

Er zit in de Bijbel echter ook een ander spoor: dat van Jesaja. Hij blijft niet 
redeneren in de oude metafoor van geweld met geweld bestrijden. Bij hem 
is het nieuwe al aan het kiemen (Js 43,18). Zijn verhaal van de lijdende die-
naar verkondigt niet de oorlog tegen de oorlog. De lijdende dienaar krijgt 
de miserie van de anderen op zijn schouders, al heeft hij zelf geen kwaad 
gedaan. Hij is de geduldige, niet gewelddadige drager van het onheil dat 
door anderen wordt aangericht.
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Js 53,3-5 
Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

Het is niet toevallig dat we op Goede Vrijdag, vóór de lectuur van het lijdens-
verhaal, het verhaal van de lijdende dienaar aanhoren. Hij is de illustratie 
van een nieuw inzicht, een averechtse beweging, die in het Oude Testament 
is gegroeid: de mens die in schuld verbonden is met de andere en het lijden 
van die andere draagt.

We hebben dat ook gezien bij Abraham. Als Jahwe ermee dreigt Sodom te 
vernietigen, pleit Abraham voor goddelijke rechtvaardigheid. Misschien zijn 
er in Sodom ‘vijftig, vijfenveertig, veertig, dertig, twintig, tien … onschuldi-
gen.’ Dan kan Jahwe toch niet zomaar de hele stad verwoesten. Abraham 
zit al in de tegendraadse beweging. Hij brengt een ander spoor, een an-
dere dimensie van menselijkheid aan. Zelfs in de strijd tegen onrecht, moet 
iemand het opnemen voor de onschuldige slachtoffers. Abraham toont hier 
een diepe verwantschap met de latere Jezus van Nazareth. 

een Breuk met het maatschappelijk en religieus denken

Die Jezus van Nazareth zorgt voor een breuk in het maatschappelijk en religi-
eus denken zoals dat onder meer in het Oude Testament tot ons is gekomen. Hij 
zet de bestaande rechtsorde op zijn kop. De heerschappij van God die hij ver-
kondigt, heeft niets van doen met geboden en verboden, maar is gebaseerd op 
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de liefde. Die liefde is irrationeel, het is de dwaze liefde die de logica van een 
rechtssysteem, het denken in termen van goed en kwaad, rein en onrein, over-
stijgt. Hij gaat daarmee frontaal in tegen de heersende sociale en religieuze 
orde. Bij Jezus zullen de eersten de laatsten zijn, krijgt de werker van het elfde 
uur evenveel als die van het eerste uur; hij prijst niet de machtigen zalig, of die-
genen die de Wet onderhouden, maar de ‘armen, de hongerigen, de wenen-
den, de vervolgden, de barmhartigen, de zachtmoedigen, de vredestichters, 
de zuiveren van hart en degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.’ 
En er is maar één weg die leidt naar het Rijk Gods: de liefde voor elke ander.

Hier geen kwestie van kwaad met kwaad te vergelden. Als een van zijn leerlin-
gen hem in de hof van Olijven probeert te verdedigen en daarvoor zijn zwaard 
trekt, wordt hij door Jezus prompt terechtgewezen: Mt 23,52 Steek uw zwaard 
weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het 
zwaard omkomen. Jezus kiest resoluut voor een dwaas pacifisme: Lc 6,29 Als 
iemand u op de ene wang slaat, keert hem ook de andere toe; en als iemand 
uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. 30 
Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, 
eis het niet terug. 31 Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het 
hun doen.

Dit overstijgt elke menselijke logica. Jezus is niet te vatten in een traditioneel 
rechtssysteem. Juridisch en politiek kan je hier niets mee aanvangen. Maar ook 
op religieus vlak is een dergelijke houding ongehoord. Religies hebben altijd 
weer de neiging om het transcendente te vangen en vast te leggen in dogma-
tische definities en morele geboden en verboden. Door de liefde als hoogste 
goed voorop te stellen – Heb elkander lief zoals ik jullie heb liefgehad. (Joh 
15,12) – ontwricht Jezus dermate de bestaande maatschappelijke en religieuze 
ordening dat de leiders van het volk er ongemakkelijk van worden. Als ze hun 
systeem overeind willen houden, moet deze man van het toneel verdwijnen. En 
zo eindigt de verkondiger van de meest vredelievende boodschap ooit op het 
kruis. 

gOede vrijdag en pasen

Jezus’ verhaal stopt echter niet bij zijn kruisdood. Wat volgt is de opstanding, 
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de verrijzenis. In tegenstelling tot wat veel gelovigen nog altijd denken, be-
tekent verrijzenis niet dat Jezus letterlijk uit de dood is opgestaan. Dat is een 
interpretatie die volgens de Nederlandse emeritus-predikant en auteur Nico 
ter Linden thuishoort in ‘de kinderkamer van ons geloof’. Verrijzenis is ook 
niet de overwinning van het leven op de dood, een soort happy end: het 
goede heeft het uiteindelijk toch gehaald van het kwade. Verrijzenis is de be-
vestiging dat alles wat Jezus geweest is en gedaan heeft, niet kapotgemaakt 
wordt. Het gaat niet over het leven op zich, maar over de manier van leven. 
De weg van de goedheid, die Jezus ons heeft voorgeleefd, loopt niet dood. 

Het is geen toeval dat het symbool van het christendom niet een afbeelding 
is van de opstanding, maar van het kruis. Goede Vrijdag en Pasen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. In zijn boek Geduld met God zegt de 
Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomas Halik: ‘Het kruis aan 
de muur in onze kerken en huiskamers daagt ons uit om het vervolg van dit 
verhaal te gaan vertellen met hoe we leven.’ Halik stelt dat ‘de opstanding in 
ons moet plaatsvinden.’ De Jezus die verder leeft, is niet de onaantastbare su-
perman die de dood heeft overwonnen, maar de gekwetste Jezus, getekend 
door het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Hij verwijst naar een uitspraak 
van de Duitse katholieke theoloog Johann Baptist Metz, een voorloper van 
de bevrijdingstheologie: ‘Als de schreeuw van de Gekruisigde niet wordt 
gehoord in onze prediking van de opstanding, dan is deze boodschap een 
overwinningsmythologie, en niet de kern van de christelijke theologie.’ 

het wOnder in de mens

Het is duidelijk dat de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog het joods-
christelijk filosofisch en theologisch denken sterk hebben getekend. Stilaan is 
het tot ons doorgedrongen dat de blinde, dwaze liefde zoals ze door Jezus 
in extreme vorm is voorgeleefd, niet kapot te krijgen is. Dat het diep mense-
lijke in ons hoe dan ook standhoudt tegen de macht van het kwaad. Dat is 
wat Levinas le miracle de l’humain noemt, het wonder in de mens. En laten 
we van dat wonder geen monopolie van een confessioneel systeem maken.

Xavier Emmanuelli, medeoprichter van Artsen zonder Grenzen en stichter 
van SAMU social in Parijs, heeft ooit verteld hoe hij tijdens het triëren van 
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gewonden na een bombardement plots een collega-arts halt zag houden bij 
een stervende vrouw:
 

‘Op het slagveld moet je steeds het hoofd koel houden om alle situaties 
aan te kunnen en de juiste beslissingen te nemen. We waren bezig met 
gewonden selecteren voor eventuele overbrenging naar het veldhospi-
taal, toen we botsten op een heel jonge vrouw wiens buik was open-
gereten door een granaat. De diagnose was snel duidelijk: ze maakte 
geen schijn van kans. Dus op naar het volgende slachtoffer. Het moest 
vooruitgaan, het slagveld lag bezaaid met gewonden die riepen en huil-
den. Tot ik merkte dat mijn collega Daniel Pavard bleef dralen bij de 
jonge Cambodjaanse. Hij nam plaats achter haar, trok haar voorzichtig 
tegen zijn borst aan en sloot haar in zijn armen, als in een schelp, terwijl 
hij zijn hoofd neerboog en haar zacht woorden influisterde, alsof hij alle 
tijd van de wereld had. Zo stierf ze in zijn armen, en hij bleef nog enkele 
seconden zitten met haar tegen zich aan, terwijl hij voorzichtig over haar 
hoofd streelde. Het was een schok voor mij en mijn professionele rationa-
liteit … In één flits ontdekte ik de ziel en de kracht van het mededogen. 
Dat heeft me nooit meer losgelaten!’ 

In het boek Leven en lot van Vassili Grossman staat een pamflet van de hei-
lige dwaas Ikonnikov. Hij schreef het toen hij ontdekte dat hij zelf meewerkte 
aan de bouw van gaskamers. Ikonnikov stelt dat mensen altijd het goede 
willen definiëren. En als zij het eenmaal hebben omschreven, dan maken ze 
er een instituut of een systeem van dat ze proberen op te dringen aan hun 
medemensen, overtuigd als ze zijn dat dit goed voor hen is. Het christendom 
en het communisme hebben beide toegegeven aan deze haast natuurlijke 
menselijke neiging. Met een hoop ellende als gevolg. 

Waar het uiteindelijk om gaat, zegt Ikonnikov, is de zinloze, irrationele 
goedheid die indruist tegen het natuurlijke zelfbehoud van de mens. Een 
oude vrouw die haar leven riskeert om een vijandige soldaat een stuk 
brood te geven. Een jonge vrouw die de dood verkiest om een kleine 
jongen in zijn laatste momenten bij te staan. 
‘Mijn geloof is gestaald in de hel’, zo schrijft Ikonnikov. ‘Het is uit het vuur 
van de verbrandingsovens gekomen, door het beton van de gaskamers 



gegaan. Ik heb gezien dat het niet de mens is die machteloos is in de 
strijd met het kwaad, maar de kracht van het kwaad die machteloos is in 
de strijd met de mens. (…) De menselijke geschiedenis is niet de strijd van 
het goede dat het kwaad probeert te overwinnen. De geschiedenis van 
de mens is de strijd van een groot kwaad dat een korreltje menselijkheid 
probeert te vermalen. Maar als het menselijke in de mens ook nu nog 
niet is gedood, dan zal het kwaad niet meer overwinnen.’ 

 
Emmanuel Levinas heeft diezelfde idee omschreven als ‘de kleine goedheid’.

‘Naast het goede dat groots en dreigend is, bestaat de alledaagse men-
selijke goedheid. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrok-
ken, bescheiden, zonder triomf. Ze staat buiten elk systeem, boven elke 
religie, voorbij elke sociale organisatie. Ze ontsnapt aan elke ideologie! 
Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, de 
zwakken, die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze doorgaat van de 
ene naar de andere mens, al staat ze weerloos tegenover de macht van 
het kwaad dat zich organiseert in naam van het goede. Het lijkt alsof het 
“simpele zielen” zijn die een wereldbrand willen blussen met een petie-
terig waterpeertje. Toch houdt hun schamele goedheid stand. Ze is zoals 
een grassprietje dat platgetrapt wordt en zich geruisloos maar hardnek-
kig weer opricht. Het is een “gekke goedheid”, maar ze is tegelijk het 
meest menselijke in de mens. Ze tekent en bepaalt de mens ondanks 
zijn onvermogen. Ze is machteloos, maar mooi als de druppels van de 
morgendauw. Welke frisheid in de wanhoop! Ze wint nooit, maar wordt 
ook nooit overwonnen. Ze is de vonk van het Oneindige in het eindige!’ 
(vrij naar Emmanuel Levinas: Altérité et transcendance, pp. 117-119 pas-
sim, 1995) 

een andere visie Op het ‘eindtijdelijke’

Hiermee wordt de traditionele ‘eschatologie’ of visie op de ‘eindtijd’ op haar 
kop gezet. Het gaat niet meer over de strijd en overwinning van het goede 
op het kwade, maar over de onmogelijkheid van het kwade, hoe massief en 
georganiseerd ook, om de goedheid tussen mensen kapot te maken. Van-
daar ook dat het evangelisch visioen over de eindtijd, zoals we dat in het 
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beroemde hoofdstuk 25 van Matteüs aantreffen, niet geschetst wordt in apo-
calyptische beelden van de finale strijd tegen en overwinning op het kwade, 
maar integendeel opgeroepen wordt in ‘concrete daden van goedheid’: wie 
honger of dorst heeft te eten en te drinken geven; zieken bezoeken en bij-
staan; naakten kleden en vreemdelingen gastvrijheid bieden; gevangenen 
bezoeken en losmaken, en last but not least wie gestorven is niet aan zijn lot 
overlaten maar de juiste eer bewijzen … Allemaal weinig spectaculair, maar 
daarom niet minder werkdadig. 

Als er een weg naar het Rijk Gods te bewandelen is, is dit de weg. Zolang 
er mensen zijn die niet verpletteren, maar proberen te begrijpen en van het 
welzijn van de ander een prioriteit maken, is er hoop en heeft de mensheid, 
ondanks alle doemscenario’s, toekomst. Dit is een hoop zonder grootspraak, 
zonder belofte ook dat alles in orde komt. Het is de hoop die zich voltrekt in 
de praktijk van de eenvoudige liefde. De hoop dat die dagelijkse liefde zich, 
doorheen alle tegenwerking en verdrukking, toch weer in het hart, de ziel en 
het lichaam van kleine mensen opricht en degene die haar plattrapt, achter 
zijn rug staat uit te lachen … Met Jean Vanier kunnen we haar ‘een opstootje 
vanuit ons lichaam’ noemen: 

‘Vanuit de diepte van ons lichaam is onze geest aangetrokken tot de 
tedere ontmoeting met de ander. Dat is geen vrucht van onze onderschei-
ding, maar de bron ervan. Het is de intieme, kleine stem van God in ons. 
Het is een zachtheid die vanuit mijn diepe lichaam, mijn ingewand, tot 
in mijn geest opstijgt en me bezielt naar de ander. Zo is God als liefde 
de kleine stem in ons die ons op de ander afstemt. Vanuit ons lichaam 
dat gevoelig en raakbaar is, barst God open in ons tot tederheid en 
“wel-willendheid” voor en met de kwetsbare ander. God wordt mens 
in die ontmoeting: dat is wat Jezus als vlees-geworden-liefde-van-God 
openbaart.’ (vrij naar Jean Vanier, Le Figaro Magazine, 29 juli 2016,  
pp. 20-24 passim)
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