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E PARADOX VAN HET RIJK GODS
Straffe uitspraken en praktijken in het evangelie van Jezus

God voor de eigen kar spannen: het is een menselijke strategie die in de geschiedenis herhaaldelijk opduikt en die ook vandaag nog onder diverse vormen voorkomt. Religieuze en wereldlijke doelstellingen laten samenvallen kan
inderdaad handig zijn, zeker als dat gebeurt onder de bescherming van een
oppermachtige God. Zo gaat het er ook vaak aan toe in de Bijbel, met name
in het Oude Testament. In zijn strijd om een zelfstandig volk te worden en een
eigen plek te verwerven, moet Israël zich verdedigen tegen onbarmhartige vijanden. Het doet daarvoor een beroep op de Elohim Zebaoth, de Heer der
legerscharen, die voorgaat in de strijd tegen onrecht en verdrukking. Dat beeld
van de almachtige, alziende God-regisseur, die heerst over hemel en aarde
en oordeelt over goed en kwaad, is tot laat in de 20ste eeuw ook bij ons erg
populair geweest. Tot het door voortschrijdende wetenschappelijke inzichten onherroepelijk van zijn voetstuk werd gestoten. Als we daarnaar terugkijken, lijkt
het erop dat het christendom lange tijd de simpele voortzetting is geweest van
het Oude Testament. Alsof we vergeten waren dat Jezus met zijn uitspraken en
handelingen de traditionele denkpatronen van het joodse volk binnenstebuiten
had gekeerd. Het is wel treffend hoe Jezus daarvoor in de joodse traditie zelf de
aanknopingspunten vindt en die doortrekt.
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De uitdaging
Tijdens zijn openbare leven heeft Jezus niets anders gedaan dan voortdurend
gewezen op de komst van het Rijk Gods. In zijn verkondiging spreekt hij nooit
over God op zich. Hij verbindt God met een rijk, een koninkrijk, het Rijk der
hemelen. Om te begrijpen waar het Jezus om te doen is, moeten we terug
naar het Griekse basileia tou theou, een uitdrukking die bij Marcus en Lucas
voorkomt en die letterlijk staat voor het ‘koningschap’ of de ‘heerschappij’ van
God, waarmee Jezus op de joodse gedachte van de malkut Jahwe (Gods koningschap) doordenkt. Dat betekent dat Jezus met het Rijk Gods geen territorium
of welomschreven machtsgebied bedoelt. Zijn boodschap is helemaal gericht
op het actief en dynamisch ‘heersen’ van God. God is een gebeuren. Hij brengt
iets teweeg.
Het ‘heersen’ van God heeft echter niets te maken met macht en willekeur, niet
met het bevoordelen van de enen ten koste van de anderen. Heerschappij staat
voor dienstbare nabijheid en betrokkenheid. De God van Jezus is een raakbare,
barmhartige, liefdevolle God, zoals die reeds vanaf Abraham, de vader van
Israël, begon op te duiken. Aan dat verrassend ‘andere’ beeld van God hangt
ook een ‘ander’ mensbeeld vast. Wie deze God belijdt, kan in zijn handelen
niet anders dan de raakbaarheid door het andere-dan-zichzelf gestalte geven
in naastenliefde, rechtvaardigheid, goedheid, liefde. Alleen een Godsbelijdenis
die handen en voeten krijgt in inzet voor mensen is reëel en authentiek.
Daar lag voor Jezus de grote uitdaging: met zijn volgelingen de omslag maken
van een machtige God – een voorstelling die universeel diep geworteld is – naar
een liefhebbende en dienende God die zich verbindt met wat kwetsbaar is. Om
die ongewone manier van denken en redeneren ingang te doen vinden, gaat
Jezus werken met paradoxen, op het eerste gezicht tegenstrijdige stellingen die
ingaan tegen onze klassieke, logische manier van denken. Want daarmee komen we altijd weer in wij-zij-denken terecht en in de opgeklopte tegenstellingen
van het eigen gelijk.
In onze wereld vandaag zeggen atheïsten dat geloven in God naïef is. Ze proberen met op de rede gebaseerde argumenten te bewijzen dat mensen die in
God geloven, niet rationeel zijn. Dat is een redeneringsvorm die we van de Grie-
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ken hebben overgenomen. Geloof heeft echter niet primair van doen met rationeel denken. Met God als verklaringsbeginsel voor het onverklaarbare loop je
vast. Geloof gaat oorspronkelijk over emotionele betrokkenheid, raakbaarheid.
Geloven is een existentiële bestaansbeleving: je met je eindigheid en kwetsbaarheid toevertrouwen aan het transcendente. Jezus heeft een God verkondigd
waar houvast, kracht en dynamiek in zit. Een dynamiek van overgave, maar ook
een dynamiek van opgave om wie eindig en kwetsbaar is nabij te zijn, bijstand
te bieden en op te richten.
Paradoxale woorden
In het evangelie komen we heel wat uitspraken van Jezus tegen die onze courante, logische manier van denken en handelen overstijgen. Ze gaan ver, te ver,
en lijken ondoenbaar. Met de navolging kom je in de miserie. De gebruikelijke
gang van zaken, het waardensysteem (ethos) wordt ingenomen door het ongebruikelijke. De bestaande orde geldt niet meer.
Paul Ricoeur noemt dat: niet inspelen op de ratio, maar op de verbeelding. De
uitspraken zijn geen strikte redenering. Ze zijn gebaseerd op tegenstellingen,
omdat ze het vanzelfsprekende willen doorbreken. Ze verstoren onze rust.
Het zijn grensuitdrukkingen die het bestaande denken en oordelen, de gangbare spirituele en morele praktijken ter discussie stellen. Ze dagen ons uit om
tot nieuwe inzichten te komen. Ze geven richting door te desoriënteren. Ze zijn
niet gericht op continuïteit, maar op discontinuïteit. Ze hebben meer van onderbreking dan van voortzetting. Ze brengen het onverwachte, het onvoorziene
binnen. Het is een taalvorm die ons denken, onze manier van ethisch en religieus
mens-zijn prikkelt. We overlopen hierna enkele frappante voorbeelden.
Verrassende uitspraken
Mt 19,30: Veel eersten zullen laatsten zijn en veel laatsten eersten. Jezus sluit
hiermee aan bij het Oudtestamentische verhaal van Kaïn en Abel, waarin niet de
oudste maar de jongste de voorkeur krijgt van God. Even opmerkelijk is Mt 16,25:
Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Met mindfulness of zelfontplooiing
kom je er dus niet. Er is ook de rijke jongeling (Mt 19,16-22) die alle geboden
onderhoudt en onberispelijk volgens het boekje heeft geleefd. Jezus nodigt hem
uit om te verkopen wat hij bezit. Daarmee ontregelt hij de zelfzekerheid, de be-
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staande orde waarin de jongeling vastzit. Wie rijk is kan alleen maar tot een
diepere dimensie van het leven toegang krijgen als hij loskomt van wat hij bezit.
Ook de herhaalde verwijzingen naar de kleinsten en de minsten onder ons – zij
zullen de grootsten zijn – springen in het oog.
Mt 18,3 Voorwaar Ik zeg u: 'Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan. 4 Wie dus zichzelf gering
acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der hemelen.'
Het gaat er niet om te groeien naar kinderachtigheid. De boodschap is dat
we ons moeten ontdoen van onze grootheid. De verbeelding wordt geprikkeld,
onze positie wordt aan het wankelen gebracht. Lc 10,21 sluit daarbij aan:
Lc 10,21 Toen jubelde Jezus het uit, gedreven door de Heilige Geest: 'Ik prijs U,
Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden
hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja,
Vader, zo heeft het U behaagd.'
Zie ook wat Jezus antwoordt aan de hogepriesters en Schriftgeleerden die hem
terechtwijzen:
Mt 21,16 'Hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij U een lofzang bereid?'
We worden hier geconfronteerd met een spiritualiteit en een ethiek van de buitensporigheid, waardoor we in onze zekerheden ontregeld worden. Het gezond
verstand weet daar geen blijf mee. We worden verplicht om door te denken.
Wat niet betekent dat we de uitspraken letterlijk moeten nemen. De woorden zijn
een oproep tot casuïstiek, tot onderscheiding. Iets waartoe ook paus Franciscus
ons bij herhaling uitnodigt. Op zoek naar de ziel, de geest, voorbij de letter van
de Wet.
Voorschriften en geboden
In Mt 5,17-19 maakt Jezus duidelijk wat we achter zijn extravagante uitspraken
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zeker niet mogen zoeken, en wat dan wel zijn bedoeling was.
Mt 5, 17 'Denk niet dat ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen. Ik ben
niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, ik zeg
u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. 19 Wie dus een van de voorschriften,
zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht
worden in het Rijk der hemelen.'
Daarop volgt een reeks voorbeelden uit de Wet, die volgens een vast stramien
worden voorgesteld: Er staat geschreven … maar Ik zeg u …
Mt 5,21 'Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. 22 Maar Ik zeg u: Al wie
vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn
broer zegt: dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.'
Mt 5, 27 'Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen.
28 Maar Ik zeg u: Wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn
hart al echtbreuk gepleegd. 29 Indien uw rechteroog u aanstoot geeft, ruk het uit
en werp het van u weg; want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen
verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. 30 En als uw
rechterhand u aanstoot geeft, hak ze af en werp ze van u weg; want het is beter
voor u dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam
in de hel terechtkomt.'
Krasse uitspraken die op het eerste gezicht tegen de borst stuiten. Ze zijn bedoeld om ons wakker te schudden en ons uit het comfort van een letterlijke
interpretatie van de bestaande rechtsregels te halen. We voelen aan dat deze
voorbeelden niet uitvoerbaar zijn. Tezelfdertijd wordt voor ons duidelijk dat er
achter de letter van de Wet een heel terrein schuilgaat dat niet met zwart-witredeneringen kan afgebakend worden. En het is net daar dat de vervulling van
de absolute goedheid, de absolute waarheid, de absolute liefde …, datgene
waarnaar elk mensenhart verlangt, verscholen ligt.
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Mt 5,33 'Eveneens heb gij gehoord dat tot onze voorouders gezegd is: Gij zult
geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden. 34 Maar Ik
zeg u in het geheel niet te zweren; noch bij de hemel, want dat is de troon van
God; 35 noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank; noch bij Jeruzalem, want
dat is de stad van de grote Koning. 36 Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren,
want gij kunt niet één haar wit of zwart maken. 37 Maar uw ja moet ja zijn en
uw neen neen; en wat daar nog bij komt, is uit den boze.'
Jezus spreekt met een gezag dat boven de bestaande orde staat. De oude,
klassieke benadering kan geen ultieme oplossing zijn. We moeten de cirkel van
de gevestigde orde, die op zich valabel is maar niet volstaat, doorbreken. We
moeten verder gaan dan wat de Wet zegt, zonder daarmee nieuwe regels en
voorschriften te creëren.
Helemaal straf wordt het als Jezus zijn visie geeft op de vergeldingswet, de manier van rechtspreken waarbij kwaad met kwaad werd bestraft.
Mt 5,38 'Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. 39
Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan onrecht. Als iemand u op de
rechterwang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. 40 En als iemand u
voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. 41 En als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met
hem. 42 Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil.'
Als je het alternatief dat Jezus hier voorstelt, letterlijk neemt, is het niet toepasbaar, zelfs niet aanvaardbaar. Wees maar eens slachtoffer! Het lijkt wel of het
kwaad hiermee gelegitimeerd wordt. Het gaat echter weerom niet om een absoluut geldende handeling, maar om een prikkeling van onze verbeelding. Wat
Jezus met deze paradoxale uitspraak wil duidelijk maken is dat we niet mogen
stollen in de zogenaamde rechtvaardige ordening. Ook in de klassieke vergeldingsleer zitten dingen die niet kloppen: wie zijn oog kwijt is, krijgt het niet terug
door de dader een oog uit te steken. Uiteindelijk zijn er binnen elke organisatie,
binnen elk systeem, gewetens nodig die verder kijken dan de grenzen van de
organisatie, die de onvolmaaktheden, ‘de tranen’ van het systeem zien.
Mt 5,20 'Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en farizee-
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ërs niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.'
Liefde voor de vijand
En zo komen we bij wellicht de meest intrigerende van alle uitspraken van Jezus:
Bemin uw vijanden.
Mt 5,43 'Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en
uw vijand haten. 44 Maar Ik zeg u: Bemin uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, 45 opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die
immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? 47 En
als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen
de heidenen dat ook niet? 48 Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel
volmaakt is.'
Voor de gangbare orde is dit een onmogelijke opgave. Voor de joden verwijst
‘naaste’ naar mensen die door geboorte met elkaar verbonden zijn, en naast
familie dus ook volksgenoot, mede-jood, mede-Israëliet … zijn. Door natuurlijke banden of door hetzelfde geloof zijn ze elkaar het meest nabij. Daarnaast
zijn er de vreemdelingen: passanten of mensen die om uiteenlopende redenen
in Israël verblijven. Zij worden met respect bejegend, krijgen een plaats in de
maatschappij en hebben een aantal rechten. Er is echter een derde categorie
van vreemdelingen: vijanden die het joodse volk bedreigen. In de joodse traditie
staat niet dat je je vijand moet haten. Maar daarom moet je hem nog niet liefhebben. Want dan riskeer je jezelf te vernietigen.
Wat Jezus hier onder onze aandacht wil brengen, is dat er nooit iets nieuws
mogelijk is als we vanuit een vijandsbeeld redeneren. Denk maar aan regeringsleiders die, bij een conflict tussen landen, een onverwachte stap zetten om
de situatie te deblokkeren. Als iedereen mordicus op zijn standpunt blijft staan,
wordt de situatie uitzichtloos en is verzoening onmogelijk.
Jezus zet zo op een radicale manier verder wat in Israël al een traditie was: de
joden hebben in Egypte ervaren wat het betekent vreemdeling te zijn; daarom
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hebben ze naast de liefde tot de naaste ook de respectvolle bejegening van
de vreemdeling gecultiveerd. De vreemdeling als de ander die niet tot de eigen
volksgemeenschap behoort, maar die wordt opgenomen in de maatschappij
zonder dat hij of zij jood moet worden. Integratie dus, maar geen assimilatie.
Het onderscheid wordt niet opgeheven.
Jezus’ uitspraak dat we onze vijanden moeten liefhebben, opent een nieuwe
dimensie in onze omgang met elkaar. Liefde is hier niet meer gebaseerd op emotie, op sentimentele aantrekking. Ze verwacht niet dat de andere onze gelijke
wordt. We leren omgaan met het verschil, met het anders-zijn van de andere.
Levinas zegt dat broederlijkheid zijn volle betekenis krijgt als ik in mijn broer de
vreemdeling ontdek. Met andere woorden, als ik in mijn broer ook datgene apprecieer waarin hij zich onderscheidt van mezelf.
Vanaf de 2de en de 3de eeuw is men in de christelijke traditie daarover gaan
nadenken: vijandsliefde berust niet op spontane aantrekking. Het verzet, de tegenstrijdigheid blijft overeind. Kierkegaard zegt in dit verband: Als liefde niet
meer op aantrekking berust, wordt ze een gewetenszaak. Het minimale van de
vijandsliefde is de vijand niet doden. Dat betekent echter niet dat je het geweld
van de vijand duldt. Je mag de misdaad van de sterke tegen de zwakke niet legitimeren. Anders blijft er geen ruimte voor het slachtoffer. Maar we mogen ook
het geloof in het goede bij de dader niet verliezen. Christenen staan daarmee
in een spreidstand. Ze worden uitgenodigd om de rationele normen van het
menselijke rechtssysteem te overstijgen. Je kan dat niet in een nieuwe universele
wet gieten. Een wet is hiervoor te rigide. God laat de zon opgaan voor goeden
en slechten. God laat het ook regenen voor de slechten. Jezus neemt dat over
uit de Wijsheidsliteratuur. Een moeilijke evenwichtsoefening.
Parabels
Het evangelie staat vol verrassende verhalen die zich afspelen in telkens andere
omstandigheden. Ze zijn niet bedoeld als illustratie van een doctrine, maar ze
laten een niet evidente kijk op de dingen oplichten. We noemen dat narratieve
ethiek. Uit de verhalen duiken inzichten op die verder gaan dan wat uit redenering of filosofisch denken naar voren komt.
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Zo lezen we in Lc 15,4-10 achtereenvolgens het verhaal van de herder die zijn
kudde in de wildernis achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken, en van
de vrouw die haar hele huis overhoop haalt in een poging om een verloren
drachme te vinden. Een weinig realistische aanpak waarmee alles in het honderd dreigt te lopen. Jezus wil op deze manier duidelijk maken dat er in het Rijk
Gods meer mededogen is met één zondaar die zich bekeert, dan met negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Hij haalt ons uit de
zelfgenoegzaamheid van ons systeem, hij brengt de wanorde binnen en zet ons
zo aan het denken.
Idem voor de werkers van het elfde uur (Mt 20,1-16) die evenveel loon krijgen als
zij die in de ochtend aan de slag gingen en de brandende middagzon hebben
doorstaan. Volgens de gangbare wereldlijke ordening zou men dit een geval
van sociale onrechtvaardigheid kunnen noemen. Maar de heer in het verhaal
antwoordt eenvoudigweg: … zijt ge kwaad omdat ik goed ben?
We hebben hier te maken met wat Paul Ricoeur la logique du don (de logica
van de gulheid) noemt. De gulheid overschrijdt de rechtvaardigheid. Diezelfde
gulheid vinden we terug in het verhaal van de verloren zoon. Het feit dat de
vader een feest geeft voor de zoon die zijn hele erfgoed heeft verkwist en niet
voor de zoon die trouw zijn werk heeft gedaan, beantwoordt niet aan de wetten
van de vaststaande orde. We worden verplicht om boven ons berekend rechtvaardigheidsgevoel uit te stijgen.
En dan is er natuurlijk de barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37). In tegenstelling
tot wat vaak gedacht wordt, gaat het hier niet over altruïsme. Jezus wordt geconfronteerd met een vraag waarop de joodse Wet een sluitend antwoord geeft: de
naaste is iemand uit de eerste kring, iemand van bij ons, die tot onze familie, ons
volk, ons ras … behoort. Het verrassende aan dit verhaal is dat Jezus antwoordt
met een wedervraag: wie heeft zich gedragen als de naaste van de gewonde
persoon? Daarmee overschrijdt hij de tribale manier van redeneren, van denken
in termen van eigen volk eerst.
Zuster Françoise Bosteels is een Belgische zuster die heel haar leven heeft gewerkt met en voor vrouwen in Kerala (India). Vrouwen zijn er vaak voorwerp van
geweld, op straat en thuis. Zij heeft het evangelie herlezen vanuit die gekwetste
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en geslagen vrouwen en kinderen. Op een tentoonstelling in Kerala bracht zij
illustraties van taferelen uit de Bijbel, maar dan met vrouwen. De persoon op
het dier van de Samaritaan is bij haar een vrouw. Er staat overigens niet in het
evangelie dat dat een man is. Alle figuren in het verhaal worden benoemd:
de priester, de Samaritaan, de herbergier, de leviet … Voor de gekwetste persoon staat in het Grieks: anthropos (mens). In onze vertalingen staat iemand.
De Naardense Bijbel spreekt van zomaar een mens. Dat is wezenlijk: het enige
personage dat geen sociaal statuut heeft, is als lijdende ander voor dood achtergelaten. De vraag van Jezus is: Heb je die mens bejegend op een menselijke
manier?
In het christendom gaat het over alle mensen, over elk ander die slachtoffer is van
lijden, van uitsluiting. Onze traditionele categorieën van mensen die ons meer
of minder nabij zijn, worden onderuitgehaald. We worden uitgedaagd tot een
beweeglijke ethiek en een spiritualiteit die vraagt om interpretatie en wijsheid
voor situaties waarvan we niet op voorhand weten hoe we ermee om moeten
gaan. Op die manier zijn de mensenrechten die vandaag het maatschappelijke
referentiepunt zijn geworden, verwant met de verschuiving van visie die Jezus
verkondigt: ook de mensenrechten gaan voorbij aan elke sociale, professionele,
tribale … status. Het gaat altijd om ‘de mens’.
Jezus heft grenzen op
Jezus verrast telkens opnieuw en daagt ons uit om ons niet op te sluiten in ingebakken denkpatronen en doctrinaire opvattingen. Hij is voortdurend bezig met
het verleggen van grenzen. Hij ‘ont-grenst’ personen door, tegen de reinheidsvoorschriften in, om te gaan met uitgestotenen, bezetenen, onaanraakbaren.
Hij is niet ongenaakbaar, maar raakbaar. De goddelijke liefde waarnaar wij
moeten streven, is universeel. Ze is er voor iedereen. Niemand mag ervan worden uitgesloten. Jezus’ oproep om niet ongenaakbaar te worden, is nog altijd
actueel. In onze maatschappij zijn wij altijd weer geneigd om systemen te ontwikkelen waarmee we onszelf ongenaakbaar maken. Denk maar aan de strijd
van gescheiden echtparen om te communie te mogen gaan. Het is precies dat
hokjesdenken dat Jezus heeft willen doorbreken.
Jezus ont-grenst ook plaatsen. Hij acht de liefde voor de naaste hoger dan de
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brandoffers in de tempel. Godsdienstigheid kan niet worden herleid tot wat in
de tempel gebeurt. In zijn gesprek met een Samaritaanse vrouw stelt hij onomwonden dat er een tijd zal komen dat men de Vader noch op een berg noch in
Jeruzalem, maar in geest en waarheid zal aanbidden. (Joh 4,21-23)
Hij trekt die redenering door wanneer het gaat om het onderscheid tussen wereldlijke en sacrale tijd. Als zijn leerlingen aren plukken op de sabbat en de
farizeeërs hem daarover een opmerking maken, verwijst hij naar David en zijn
metgezellen. Hoe zij, toen zij honger kregen, het huis van God binnengingen
en van de toonbroden aten die alleen door de priesters mochten genuttigd
worden. Om daarna te benadrukken dat de sabbat er is voor de mens en niet
omgekeerd. (Mc 2,23-27)
Al die ontregelende uitspraken en praktijken werken als zuurdesem. Ze brengen de radicaliteit van de liefde binnen in een maatschappelijke ordening die
gebaseerd is op de Wet en daardoor de soepelheid mist om op onvoorziene
situaties in te spelen. De wijsheid van de liefde heeft die zuurdesem nodig om
niet stil te vallen. Je bent er nooit mee klaar. In steeds veranderende contexten
zal de zuurdesem altijd weer voor nieuwe gisting zorgen. Hij staat symbool voor
de werking van het oneindige in het eindige. Alleen moeten we opletten dat we
van de ont-grenzende en ontwapenende radicaliteit van de liefde niet de norm
maken. Dan belanden we in een nieuwe vorm van verstarring en leggen we
de vrijheid die Jezus ons heeft voorgeleefd, de ‘vrijheid van de kinderen Gods’,
opnieuw aan banden. Een verleiding die in gezaghebbende kerkelijke kringen
helaas altijd weer op de loer ligt.
Roger BURGGRAEVE
in gesprek met
Guido CAERTS & Paula VEESTRAETEN

