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De zegen als het gezicht van God (II) 

De talige daadwerkelijkheid van de zegen 

 

Aan het eind van elke zondagse eredienst krijgen we de zegen van de HEER mee. Maar 

wat houdt die zegen in? En hoe zeker kun je zijn van datgene wat in de zegen verwoord 

wordt? In een serie van drie artikelen willen we bezien hoe een theologie van de zegen 

ons kan helpen om God te ervaren in het midden van het alledaagse leven. In het artikel 

van vorige week werd een inleiding in de theologie van de zegen geboden en een 

bijbelstheologische verkenning. In het huidige artikel zullen enkele 

systematischtheologische grondlijnen geschetst worden. Volgende week verschijnt het 

laatste artikel, dat gewijd is aan enkele praktischtheologische vragen. 
 

Schepping en zegen 
Vorige week stonden we o.a. stil bij de zegen in de aartsvadergeschiedenis. Toen wezen we 

ook al op het voorkomen van brk (zegenen) in Genesis 1. In het kader van de scheppingsleer 

moet een bepaald element uit het eerste scheppingsverhaal belicht worden. In Genesis 1 blijkt 

dat God de prille schepping met open armen ontvangt. De eerste keer dat de mens wordt 

aangesproken door God, wordt deze door God gezegend (Gen. 1:28). De zegen biedt 

versterking en bescherming voor de afhankelijke en kwetsbare mens. Hoewel de zegen na 

Gen. 3 een nieuwe, extra betekenis krijgt (nl. heling of genezing), moet er met nadruk op 

gewezen worden dat de zegen reeds vóór de beschrijving van de zondeval (Gen. 3) genoemd 

wordt. Afhankelijkheid en kwetsbaarheid horen dus bij ons schepselmatige bestaan. Dit 

inzicht neemt de wind uit de zeilen van die theologieën die vóór de zondeval een al te 

idealistische situatie suggereren of creëren.
i
 

 

Zegen en redding 
In bepaalde theologieën is een scheiding aangebracht tussen de scheppingsleer en de 

christologie (de leer over Christus). Binnen de scheppingsleer zouden we dan vooral met het 

zegenen van God te maken hebben, zouden we ons voornamelijk richten op het Oude 

Testament en zou het geloof vooral met materiële dingen te maken hebben. In de christologie 

zouden we dan met het redden van God te maken hebben, zouden we ons voornamelijk 

richten op het Nieuwe Testament en zou het geloof vooral met geestelijke dingen te maken 

hebben. De zegen die Abraham ontvangt is dan een materiële zegen (nageslacht), maar deze 

lijkt in de loop van de heilsgeschiedenis ondergeschikt aan het geestelijke heil in Christus: het 

was slechts een middel om de komst van Christus mogelijk te maken. Zo is de gang van Oude 

naar Nieuwe Testament er een van materieel naar geestelijk. De vraag is dan of wij nu nog 

wel over het ervaren van (materiële) zegen kunnen spreken. 

Zowel redden als zegenen is een handeling van God, daarover is men het eens. Maar in de 

zojuist geschetste visie lijkt Christus iemand die mensen niet zegent, maar redt. De zegen is 

passé. Ons geloof in de drie-enige God leert ons echter dat binnen de drie-enige God 

weliswaar sprake is van een aan elk van de onderscheiden personen eigen handelen, maar dat 

naar buiten toe de werkingen van Vader, Zoon en heilige Geest niet los van elkaar gezien 

kunnen worden. Dat betekent dat zegen en redding niet tegenover elkaar geplaatst kunnen 

worden, net zo min als dat (het werk van) de Vader en (het werk van) de Zoon tegenover 

elkaar geplaatst kunnen worden. 

Zo wordt een vergeestelijking van ons geloof in Christus tegengegaan. Hier is het weinige wat 

Bonhoeffer over de zegen geschreven heeft van onschatbare waarde. Veel christenen willen 

volgens Bonhoeffer te snel ‘nieuwtestamentisch’ zijn. Dat betekent een vergeestelijking en 

verinnerlijking van het geloof en een ontvluchten van deze wereld. Hij schrijft: “De 

christelijke hoop op de opstanding onderscheidt zich hierin van de mythologische hoop dat 
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deze de mens, op een geheel nieuwe manier en nog scherper dan in het OT het geval is, op 

zijn leven op de aarde verwijst. De christen heeft niet, zoals zij die in verlossingsmythen 

geloven, buiten de aardse opgaven en moeilijkheden altijd nog een laatste uitvlucht naar de 

eeuwigheid, maar hij moet het aardse leven net als Christus (…) volledig doorleven. Alleen 

wanneer hij dat doet is de Gekruisigde en Opgestane bij hem en is hij met Christus gekruisigd 

en opgestaan. Het hier en nu mag niet voortijdig opgeheven worden. Dat is wat het Nieuwe en 

het Oude Testament aan elkaar verbindt. Verlossingsmythen ontstaan uit menselijke 

grenservaringen. Maar Christus grijpt de mens in het midden van diens leven.”
ii
 Kortom, 

Christus moet een plaats hebben in het midden van het leven en niet alleen op de 

schaduwplaatsen van zwakheid, dood en schuld. Want God redt ons niet alleen uit de macht 

van zwakheid, dood en schuld, maar Hij zegent ons ook in de volle breedte van ons leven. 

 

De zegen van Christus 
God redt en zegent ons in Christus. Wanneer we de relatie van Christus tot de zegen 

doordenken, valt het op dat Hij tegelijkertijd de gezegende, de zegenende en de zegen is! Nog 

vóór hij geboren is, wordt Hij gezegend: Elisabeth zegent de vrucht in de buik van de Maagd 

Maria (Lc. 1:42). Ook zien we Jezus zelf zegenend optreden: hij peilt de verlangens van de 

mensen met wie Hij omgaat en Hij legt de kinderen de handen op (Mc. 10:13-16 et par.). Hij 

stelt zichzelf daarmee in de joodse traditie van zegenen. Maar in één opzicht verschilt Hij met 

alle andere mensen: Hij zegt niet: ‘God is met u’, maar ‘Ik ben met u’ (Mt. 28:20).
iii

 Hier 

blijkt niet alleen zijn goddelijke oorsprong, maar ook dat Christus zelf de zegen is. Het 

gezicht van God is het gezicht van Christus. In zijn liefde tot God, in zijn omgaan met de 

verstotenen, in zijn aanhoudende liefde ondanks zijn onschuldige dood aan het kruis – in dat 

alles is Hij tot zegen voor de mensen om Hem heen.
iv

 

In zijn heilzame aanwezigheid in Christus ons tot zegen geworden. Hij is in ons leven 

gekomen en in het midden van ons leven is hij ons tot zegen. Hij is echter niet eenduidig 

aanwijsbaar aanwezig, maar in het door verkondiging opgewekte geloof. Het ‘midden’ is geen 

midden van een cirkel, maar moet worden opgevat als een ‘tussen’, een midden tussen twee 

polen. Christus komt overal ‘tussenbeiden’: tussen God en mens, tussen mij en mijn 

ervaringen.
v
 

Gezondheid, geluk en kracht – ze komen volop in beeld zowel in het Oude als het Nieuwe 

Testament. Toch staan ze niet gelijk aan zegen. Bonhoeffer wijst op een theologisch 

‘tussenbegrip’ (‘Zwischenbegriff’) tussen God en gezondheid, geluk en kracht. Daarmee doelt 

hij op de zegen.
vi

 De zegen is echter nog steeds van kracht; Christus heeft de zegen niet 

vervangen, maar vervuld. Bonhoeffer draait de zaak hier om: wat in het Nieuwe Testament 

‘zegen’ heet, wordt concreet in het Oude Testament. De zegen sluit de beloften in zich en 

bewaart die beloften, waarvan de vervulling in de toekomst ligt. God kan vele dingen in ons 

leven tot zegen maken wanneer wij ons daarvoor openstellen. Wel moeten we beseffen dat in 

dit ‘voorlaatste’, zoals Bonhoeffer dat noemt, niet alles vervuld wordt.
vii

 

 

De zegen als belofte 
Om meerdere redenen is het goed de zegen op te vatten als een belofte, dus een performatieve 

of constituerende (taal)handeling. Hier is het goed ons te verdiepen in het centrale thema van 

Luthers en de lutherse theologie: de promissio (belofte). Het zegenende spreken van God is 

volgens Luther een performatieve handeling.
viii

 Het gaat hier om het onderscheid tussen 

constaterende en constituerende uitspraken. Een belofte is niet puur een beschrijving van een 

gegeven stand van zaken. De belofte schept iets nieuws, namelijk een verhouding tussen 

degene die de belofte uitspreekt (of in wiens Naam de belofte wordt uitgesproken) en degene 

tegen wie de belofte wordt uitgesproken. Luther beschouwde de biechtformule “Ego te 

absolvo” (“Ik spreek u vrij”) lange tijd als een beschrijvende uitspraak: de woorden verwijzen 
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naar de zaak. Luthers ontdekking was dat de uitspraak zelf de zaak was.
ix

 De kracht ligt in de 

toezegging. Het gaat om iets dat je jezelf niet kunt toezeggen, maar wat je toegezegd moet 

worden. De kern van het evangelie bestaat dus niet in stilstaande woorden als ‘liefde’ en 

‘geloof’, maar in deze dynamische ‘toezeggingen’. (Deze toezeggingen als praxis geven liefde 

en geloof vorm.) Bij een beschrijvende uitspraak ligt de waarheid als het ware ‘in de 

werkelijkheid’ en bij een bevel in de uitvoering of de uitvoerbaarheid. Maar bij een belofte 

ligt de waarheid in de werking ervan: het moet een werkzaam woord (verbum efficax) zijn. 

Het evangelie als belofte opent de toekomst en maakt een levende omgang met een 

persoonlijke God mogelijk. In de geschiedenis bleek dat God zijn beloften waarmaakte. Dat 

geeft vertrouwen voor de toekomst.
x
 

Wij hebben deze herhaalde toezeggingen nodig. We ontvangen die bij de (eenmalige) doop en 

bij het (herhaalde) avondmaal. Ook breder in het kader van de scheppingsleer komen ze aan 

de orde. Het promissio-karakter van het scheppende werk van God komt tot uitdrukking in het 

feit dat God schept met zijn woord: Hij sprak en het was er. Zo moeten wij de wereld 

beschouwen als iets dat wij toegezegd krijgen. Doen we dat niet, dan is de wereld geen 

schepping Gods, maar een vreselijke natuur: jij moet als mens orde brengen in de chaos, zin 

geven aan het zinloze!
xi

 

Kortom, de zegen is geen beschrijving, bevel of voorspelling, maar een belofte. De zegen is 

een toezegging van buitenaf die de toekomst voor ons opent. 

 

Duiding van de zegen 
De zegen beantwoordt onze meest elementaire vragen. Daarbij moeten we zoeken naar vragen 

die meer elementair zijn dan de vraag naar vergeving (bijv. Luther) of naar zin (bijv. Tillich). 

Aan deze vragen ligt een diepere vraag ten grondslag, namelijk de vraag naar het goede leven, 

of nog beter: een elementair verlangen naar het goede leven. Hoewel dit verlangen door 

depressiviteit afwezig kan zijn en hoewel dit verlangen niet per definitie religieus is, kan door 

een theologie van de zegen wel gezocht worden naar een weg om dit verlangen te vullen.
xii

 

Dat dit verlangen niet per definitie religieus is, komt doordat dit (oorspronkelijk op God 

gerichte) verlangen vaak op een verkeerde manier gevuld wordt. En hoewel het goed is om uit 

te stijgen boven concrete uitingen van dat elementaire verlangen, moet wel telkens opnieuw 

bekeken worden wat ‘goed’ is in dat verlangen naar het goede leven. Zowel het diep peilen 

van het verlangen van de cultuur als het opnieuw doordenken van het christelijke geloof is dus 

noodzakelijk om in de wereld tot zegen te kunnen zijn. 

Het ervaren van God gaat gepaard met interpretatie. In alledaagse ervaringen kunnen mensen 

de hand van God zien. Dat is echter een geloofsmatige duiding, die voortkomt uit de aard van 

God die tegelijk aanwezig en verborgen is. Deze duiding, dat herkennen is een (vaak 

onbewust) hermeneutisch proces. Religieuze interpretatie van de werkelijkheid geschiedt in 

een hermeneutische cirkel van wereldervaring, zelfervaring en Godservaring: wanneer de 

wereld zich nieuw ontsluit als zegen van God, ontsluit God zich aan ons als zegenende God 

en blijken wij gezegende mensen te zijn. Daarin gaat het dus om dezelfde wereld die in een 

nieuw licht ervaren wordt.
xiii

 Het bijbelse en liturgische spreken over zegen/zegenen biedt ons 

richting voor het duiden van onze ervaringswerkelijkheid. 

De zegen is de werkzame tegenwoordigheid van God. Waar we naar moeten zoeken is naar 

momenten of gebeurtenissen in ons leven waarin we iets van God herkennen. We kennen God 

vanuit de bijbel, vanuit de kerk, vanuit onze opvoeding. Het is de kunst om zijn naam te 

durven verbinden met dingen die we meemaken. Spreken van zegen wanneer we de 

versterkende, vergevende, bevrijdende werking van Gods Geest ervaren. Tegelijkertijd 

moeten we blijven beseffen, dat de opstanding en overwinning van Christus nog niet de 

voltooiing zijn. We leven “in een tijd en ruimte waarin God nog niet alles in allen is, waarin 

we te maken hebben met de feitelijkheid van kwaad en verborgenheid. We hebben te maken 
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met de feitelijkheid van een ‘nog niet’, dat we niet moeten wegpoetsen.”
xiv

 We moeten ook in 

tijden van droogte, leegte en pijn een beroep blijven doen op de goedheid Gods. Daarnaast 

moeten we beseffen dat God óók in die droogte, leegte en pijn aanwezig is. God kan de meest 

uiteenlopende ervaringen tot zegen maken. Wij openen de mogelijkheid daartoe in de open 

houding van gebed en liturgie. 
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