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Thema: Over wokeness, inclusiviteit en Gods liefde die alle verstand te boven gaat  

Teksten:  

“Ouderen zullen dromen dromen en jongeren zullen gezichten zien. En ook over 
tweederangsburgers zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen laten 
zien”, zo luidden de voorspellende woorden van profeet Joël, een van de 12 kleine profeten 
uit het Oude Testament, wiens naam betekent “God is god” van Jo uit JWHW en EL in 
Elohim.  

Het is geen onheilspellend vooruitzicht van deze heuse boeteprediker, hij schildert 
vergezichten die de contouren laten zien van wat in het nieuwtestamentische narratief “een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde” zou gaan heten.  

Volgens Joël geschiedt dit als God zijn Geest uitgiet. Joël roept mensen op zich tot God te 
wenden en verzekert hen tevens van Gods bereidheid tot vergeving. God is god en God is 
goed. God vergeeft.  

Volgens Joël zal God “alles veranderen ten goede” en zal “zijn geest uitgieten” over ouderen, 
jongeren en vooral zij die er in onze perceptie eigenlijk niet toe doen, de 
tweederangsburgers. Ofwel, de kwestbaren, de slachtoffers van de Toeslagenaffaire, de 
homo’s in Hongarije; en u kunt desgewenst in stilte deze willekeurige reeks uitbreiden tot de 
Bijbelse proporties van Joëls inclusieve profetie.  

In de beeldende kunst neemt de kleine profeet Joël geen onbeduidende plaats in, onder 
meer als fresco van Michelangelo. Joseph Beuys is nog niet zo’n grote naam als 
Michelangelo, maar hij komt in de buurt. Hij heeft weliswaar, althans bij mijn weten, Joël 
thematisch nooit “verarbeitet” om het in het Duits te zeggen. Daarom wil ik beiden, Joseph 
en Joël, u vanmorgen voorstellen als een fraai stel.  

Waar Joël spreekt van de “geest Gods” heeft Joseph Beuys het over een (in zijn woorden) 
“Kraft die permanent kreativ in unserer Welt hineinwirkt, der Geist Gottes”. En waar bij Joël 
het aandachtspunt van Gods geest zich richt op mensen die er niet toedoen, richt Beuys zich 
met zijn concept van ‘Soziale Plastik’ op hen die maatschappelijk buiten spel staan. 
Kunstkenners die zelf hechten aan een realistisch weergegeven voorstelling, schilderen 
Beuys graag af als een provocateur. Ondanks zijn gevleugelde uitspraak “Jeder Mensch ist ein 
Kuenstler” sluiten ze hem het liefst op in zijn eigen mythologische wereld van “Filz und Fett”. 
Maar hiermee wordt de spiritueel-religieuze wereld van Joseph geen recht gedaan.  

Volgens Beuys is de mens, in zijn woorden, ein verletzliches Wesen. 
Ik zal hier geen stem geven aan contemporaine theologie, met inbegrip van de  
remonstrantse, van de kwetsbaarheid; enkel Beuys’ credo aanhalen:  



“Der Mensch muss wieder nach unten mit den Tieren, Pflanzen, und der Natur; und nach 
oben met den Englen und Geistern in Beziehung treten”.  

Hoe mooi. Ook resoneert er in door, priester Henri Nouwens adagium “der Weg nach unten 
ist der Weg nach oben”. Een diepgelovige wijsheid die ik in mijn vorige preek hier ter plaatse 
citeerde.  

In gesprek met een andere priester, de Jezuïet Friedhelm Mennekes, zei Beuys “Ob ich das 
nun will oder nicht: das Wesen des Christus lebt in mir wie in jedem anderen Menschen”.  

En we krijgen nu een beetje gevoel waarom wij bij het begin van de dienst samen een re-
enactment uitprobeerden van zijn JaJaJaNeeNeeNee.....  

Of ik het nu wil of niet? 
Wat wil (Ja) of niet (Nee)? 
Dat “het wezen van Christus in mij leeft!” 
En, dat “het wezen van Christus in mij leeft zoals in ieder ander mens!” Het wezen van 
Christus? 
Volgens mij gaat het dan om de essentie van het humanisme.  

Het wezen van Christus wordt in de gestalte van Jezus van Nazareth picturaal uitgebeeld en 
ten voeten uit getekend. Voor veel mensen bij voorkeur dan als iemand die vooral Ja zei. 

Niet op de wijze van de 20ste-eeuwse cabaretier Wim Sonneveld “Zeg maar Ja tegen het 
leven”. Meer als de wijze rabbi, de sympathieke mensenvriend, kortom, het zoete beeld van 
Jezus die voor iedereen aardig is, altijd en overal Ja (op) zegt, niemand afwijst. En nooit Nee 
zegt.  

Het thema van de Ja- en Neezegger is klassiek en Duits. In 1930 schreef Bertold Brecht zijn 
Ja-Sager opera met als centrale thema de vraag of een mens zich als individu moet opofferen 
voor het welbevinden van de gemeenschap waar hij deel van uitmaakt.  

Ja! roepen Christenen graag in koor: kijk maar naar Jezus! Jezus redt, alle zondaren opgelet.  

Tot vergeving van zonden stierf hij de kruisdood op Golgotha. Hij gaf zichzelf tot een 
volkomen verzoening van alle mensen.  

JaJaJaNeeNeeNee.  

De onregelmatige getijdenbeweging van het vrijzinnig (waaronder remonstrantse) 
geloofsleven komt het beste tot uitdrukking in de eb (vaak) en vloed (soms) van onze 
geloofsbeleving. Waaronder begrepen onze aanvaarding van de klassieke thema’s en 
dogmata van de christelijke geloofsleer.  

Vaak is het LLT ( Lowest Lowest Tide) bij ons.  

Ook Brecht ondervond gelijk, bij introductie van zijn Ja-Sager Opera, zoveel scherpe kritiek 
dat hij genoodzaakt was er een Nee-zegger variant aan toe te voegen; een punctus contra 



puctum die de menselijke gehoorzaamheid aan, om het even God, het lot, de plicht of de 
moraliteit op losse schroeven zette.  

Bij Brecht neemt het koor de opdracht ter harte, om de vraag te articuleren of we wel Ja 
moeten zeggen en het eens moeten zijn (Einverstanden) met, en u mag nu zelf in stilte 
invullen JaJaJa, maar met wat?  

Bij Brecht zingt het koor: 
“Wichtig zu lernen vor allem ist Einverstaendnis 
Viele sagen Ja, und doch ist da kein Einverstaendnis 
Viele werden nicht gefragt, und viele sind einverstanden mit Falschem”.  

En zo zijn we weer terug bij het JaJaJaNeeNeeNee van Beuys. 
Ja is gehoorzaamheid. 
Nee is creativiteit.  

Voor veel mensen in de kerk en daarbuiten is Jezus de Ja-zegger die gehoorzaam was tot de 
dood toe. In het Duits heet het dan ‘die liebe Jesus sagt immer Ja..’ . Maar gaat dat wel op? 
Voor mij niet. Voor mij is Jezus vooral een nee-zegger.  

En hoe vaak zei en zegt Jezus geen Nee? Om het maar niet te hebben over hoe veel wij Nee 
zeggen tegen hem, doe ik een paar suggesties:  

Jezus zei Nee tegen zijn eigen vrienden en volgelingen, vooral de discipelen die de beste plek 
voor zichzelf wilden opeisen. Hij zei bijvoorbeeld ook Nee tegen Petrus toen deze geweld 
wilde gebruiken. Maar hij zei en zegt altijd en overal Nee tegen alle mensen die steeds maar 
willen dat de dingen gaan zoals zij willen dat ze moeten lopen.  

Het mooiste Nee leerde hij ons immers in het gebed des Heren “Uw wil geschiedde”. Nee, 
niet wat ons het liefst voor ogen staat moet gebeuren, maar moge Gods wil geschiedde.  

Als het gaat om het “wezen van Christus” zoals bij Joseph Beuys’ “das Wesen des Christus 
wie es in mir lebt wie in jedem anderen Menschen” dan betrekt zich dat bij voorkeur op onze 
mogelijkheid Nee te kunnen en te durven zeggen, Nee te zeggen als Jezus:  

“So Nein sagen wie Jesus und nicht fragen was fuer mich guenstig ist, doch da nach zu 
schauen was der Ander wirklich braucht”.  

Niet het lijden, maar de liefde is doorslaggevend bij Jezus.  

De boodschap van Jezus en in het verlengde daarvan het wezen van Christus, is in drie 
woorden samen te vatten, God is liefde.  

Bij Beuys centreert zich dit in het verlangen “Fiktionalitaet auf der Erde zu bringen und dem 
Absolutismus der Wirklichkeit etwas entgegen zu setzen”.  



In Bijbelse teksten zoals bij Joël gaat het in de kern om de hoop op een betere toekomst. En 
voor ons om Nee te zeggen tegen de platte werkelijkheid die domweg stipuleert “het is nu 
eenmaal zo, zoals het is en het leven is niet eerlijk”.  

Ik rond af. Beuys zei eens “Nun muss ich allerdings sagen dass ich es nicht als die Aufgabe 
der Kunst ansehe etwas zu machen was man verstehen kann. Ich wuenschte es waere 
anders”.  

In zijn werk stond het utopisch denken centraal: niet het feitelijke van het leven maar het 
fictieve van de liefde telt. In Joseph’s woorden:  

“Glauben ist unendlich fiktional sein zu koennen” in de liefde die alle verstand te boven gaat.  

Dat is, geloof ik, de boodschap van Jezus. 

Amen.  

 


