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De onweerstaanbare liefde van God
Twee Syrische kerkvaders over de universele verlossing in Christus
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“Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik allen naar mij toe
halen” (Joh 12,32), zegt Jezus, doelend op zijn verheffing aan het kruis én
op zijn zetelen aan de rechterhand van de Vader. De schrijver van de
Handelingen der apostelen breidt dit nog uit met de vaststelling dat Jezus
“moest worden opgenomen in de hemel, tot de tijd aanbreekt … waarin alles
zal worden hersteld” (Hand 3,21). Alles en iedereen wordt door Jezus verlost,
met hem verenigd, in hem hersteld – een universalistisch perspectief dat
door vele oriëntaalse en oosterse kerkvaders tot een kosmische theologie is
uitgewerkt. Eén vorm daarvan is door twee Syrische auteurs, de dichter
Efrem en de mysticus Isaak, op een fascinerende wijze ontwikkeld.

De tijd die verstreek tussen Jezus’ kruisdood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op paaszondag werd door de eerste generaties christenen niet als een
onbenoembare leegte beschouwd, maar als een triomfantelijk binnentreden
van de Verlosser in het dodenrijk. Aan het lege graf krijgen vrouwen te horen
dat Jezus “uit de doden is opgestaan” (Mt 28,7), zoals hij zelf had aangekondigd dat hij “op de derde dag uit de doden zou worden opgewekt” (Mt 16,21).
De kern van de apostolische verkondiging is dan ook dat “God hem uit de
doden heeft opgewekt” en dat hij “door God is aangesteld tot rechter over de
levenden en de doden” (Hand 10,40-42). Leven en dood, doden en levenden,
hiernumaals en hiernamaals – in Jezus blijkt een onoverbrugbare afstand te
zijn overbrugd en nog wel in twee richtingen tegelijk.
De vertaling “uit de dood”, die bijvoorbeeld in de nieuwe NBG/KBS-edities
overal te vinden is, houdt in zekere zin een vervlakking van deze boodschap
in. Jezus is niet uit een abstracte ‘dood’ opgestaan, maar uit de sjeool – uit het
dodenrijk waarin zijn geest zich begaf te midden van ontelbare schepselen die
sinds de aanvang van de wereld waren overleden. Hij verliet de lineaire tijd,
trad binnen in het hiernamaals, mengde zich onder “de geesten die gevangen
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zaten” om hen het evangelie te verkondigen (1 Pe 3,19), en kwam vandaar terug
naar de aardse tijd.
“Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij
gaven aan de mensen.” Dit vers uit psalm 68 is van toepassing op Jezus die
“afdaalde naar de lagere delen der aarde” en vandaar “opsteeg tot boven alle
hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen” (Ef 4,7-10). De chronologische tijdspanne van ruim dertig stille uren is dus een ‘sacrale tijd’, een
tijdsduur waarin Jezus vanuit het ‘nu’ het ‘hiernamaals’ binnentreedt om
zich vervolgens vanuit het boventijdelijke en bovenruimtelijke in de historische
tijd en ruimte te laten zien als degene in wie heel de kosmische en menselijke
geschiedenis reeds haar voleinding heeft bereikt. In de historische, verrezen
Jezus heeft God “de volheid van de tijd verwezenlijkt en alles in de hemel en
op aarde onder één hoofd bijeengebracht” (Ef 1,10).

Efrem de Syriër over Gods barmhartigheid in de gehenna
Jezus’ afdaling in de onderwereld is daarom volgens Efrem de Syriër (ca. 300
-373)1 een eschatologisch gebeuren dat niet alleen de verrijzenis, maar ook de
eeuwige verlossing van alle overledenen zonder uitzondering aankondigt.
Met die visie bevindt Efrem zich in het goede gezelschap van – om slechts
enkele kerkvaders te noemen – Origenes van Alexandrië, Athanasius van
Alexandrië, Gregorius van Nyssa, Cyrillus van Jeruzalem en Jo
hannes
Chrysostomus. Op verschillende, maar onderling convergente manieren waren
zij van men ing dat uiteindelijk alle mensen door Jezus worden verlost en dat
er niet één mens is, die voor de liefde van God onbereikbaar blijft en in een
eeuwige hel van uitzichtloos lijden terechtkomt.2 Efrems benadering is eerder
poëtisch: hij beargumenteert deze christelijke leer niet, omdat hij daar blijkbaar geen aanleiding toe had, maar verwoordt ze spelenderwijs.
Het spreekt voor zich dat een gedachtegang die Jezus’ opstanding uit de
sjeool als een gebeuren interpreteert, een gebeuren dat de historische tijd en

de eindtijd met elkaar verbindt en dat de grondslag vormt van een universele
verlossing van de mensheid, niet via logische argumentatie werd ontwikkeld.
Het gaat hier om een eminent voorbeeld van symbolisch denken dat op ana
log ieën is gebaseerd en dat zichzelf ontwikkelt aan de hand van sprekende
beelden. Dit geldt zowel voor de geschriften van het Nieuwe Testament
– cf. citaten hierboven – als voor die van de kerkvaders. Zo heeft Efrem, uitgaande van 1 Kor 5,7 en 1 Pe 1,19, een poëtische interpretatie aan het paas
mysterie gegeven. Hij deed dat in zijn Leerdicht over het Ongezuurde Brood 3
met behulp van een vergelijking tussen het joodse ‘paaslam’ en Christus,
die zowel ‘het Lam der waarheid’ als ‘het Levende Lam’ is:
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Zie, in Egypte werd het Paaslam gedood
en in Sion het Lam der waarheid geslacht.4
Door het Paaslam had voor het Volk
de uittocht uit Egypte plaats, die zonder terugkeer is;
door het Lam der waarheid had voor de Volkeren
de uittocht uit de Dwaling plaats, die zonder terugkeer is;5
en voor de overledenen had door het Levende Lam
de uittocht uit de Sheol plaats als uit Egypte.
Door het Paaslam heeft de Farao vrijgegeven
het Volk, dat hij – net als de Dood – had vastgehouden;
door het Levend Lam heeft de Dood teruggegeven
de rechtvaardigen, die hun graven verlieten;
door het Lam der waarheid heeft de Satan vrijgelaten
de Volkeren die hij – net als de Farao – had vastgehouden.

In de slachting van het joodse paaslam en in de uittocht uit Egypte ziet Efrem
dus een voorafbeelding van een historisch én een metahistorisch gebeuren: de
zelfgave van Christus, de uittocht van de universele mensheid uit de dwaling,
de uittocht van alle overledenen uit de sjeool en uit de macht van de dood en
ten slotte de bevrijding van alle mensen uit de macht van de Satan. En dat tot
groot verdriet van de farao, de Boze en de Dood:
Onze Heer heeft Sheol en Dwaling beschaamd,
de Dood en de Satan tegelijk overwonnen.
Over het Paaslam weeklaagde de Farao:
hij beweende zijn eerstgeborene, het hoofd van zijn zonen.
Over het Ware Lam weeklaagde de Boze:
want Adam werd gerechtvaardigd, het hoofd van de zondaars.

Over het Levend Lam weeklaagde de Dood:
want Abel werd opgewekt, het hoofd van zijn eerstgeborenen.
Glorie aan u, Heer van ons Pasen,
want het Pasen in Egypte heeft uw Pasen aangekondigd.
Lof aan u, Heer van de Profeten,
want alle Profeten hebben uw voorafbeelding verkondigd.
Dank aan u, Heer van de schepselen:
want héél uw schepping aanbidt u in uw universaliteit!6

Misschien is voor de goddelozen de Gehenna datgene wat zij dan eindelijk
inzien, en is hun afscheiding van de rechtvaardigen datgene dat hen innerlijk doet branden, met hun eigen gedachten als evenzovele vlammen. Er
woont in hun geest een verborgen rechter vol onderscheidingsvermogen,
die een uitspraak heeft gedaan: hij is voor hen een rechtvaardige rechter
geworden, die hen zonder erbarmen met kwellingen geselt om hun ziel tot
boetvaardigheid te brengen. Misschien is hij het wel, die de mensen van
elkaar onderscheidt en elk van hen naar een geschikte plaats stuurt.7
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Christus heeft de dood overwonnen, de sjeool leeggehaald, alle mensen bevrijd uit de heer
schappij
van de Satan en héél de schepping verlost om als
“Heer van de schepselen” door “héél de schepping” te
worden aanbeden. Efrem werkt hier op een aanschouwelijke manier uit wat Paulus in eerder kosmischruimtelijke termen aanduidde met het gezegde “om
alles met zijn aanwezigheid te vullen” (Ef 4,10).
Deze universaliteit van Christus sluit volgens Efrem
óók datgene in, wat wij gewoonlijk ‘eeuwige hel’
noemen – een hel die volgens hem niet bestaat, althans niet voor mensen.
Efrem maakt een fundamenteel onderscheid tussen
de sjeool en de gehenna, tussen het dodenrijk waaruit Efrem de Syriër.
alle mensen bij het Laatste Oordeel zullen opstaan om
met hun verrezen lichaam te worden verenigd, en de
hel waarnaar sommigen van hen bij datzelfde oordeel zullen worden gestuurd.
In een commentaar op de parabel van de talenten (Mat 25,31-46) legt Efrem uit
dat wie door Christus aan zijn rechterhand worden opgesteld, direct het paradijs mogen betreden, terwijl de mensen aan zijn linkerhand nog een loutering
moeten ondergaan alvorens ook zij naar het paradijs mogen gaan. Ofschoon hij
zich over het Laatste Oordeel maar zelden uitlaat en daarbij vaak de term ‘misschien’ hanteert, stelt Efrem toch duidelijk genoeg dat de bestraffing, waarover
sprake is in Mat 25,41, in een loutering bestaat die zich in de ziel en de geest
van de mens voltrekt met het oog op zijn boetvaardigheid:
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Efrem stelt zich de gehenna dus voor als een ervaring van innerlijk leed, als
een toestand waarin de vermorzeling van het hart helemaal bezit neemt van
een mens en hem loutert. Efrems gehenna lijkt op het klassieke westerse vagevuur: het is geen oord van eeuwige verdoeming maar van bekering, berouw,
boetvaardigheid en van Gods erbarmen. Dit erbarmen is in zekere zin bijna
grenzeloos. In zijn uitleg van een andere evangeliepassus – met name het
woord over de zonde die “noch in deze wereld noch in de komende” zal worden vergeven (Mat 12,31-32) – legt Efrem uit dat de ‘vergeving’ waarover Jezus
spreekt een vergeving ‘om niet’ is, iets dat God schenkt zonder dat de mensen
er iets voor moeten of kunnen terugdoen. Kwaadspreken van de Heilige Geest
is een zó ernstige zonde, dat zij onmogelijk ‘om niet’ vergeven kan worden.
Maar daarmee zijn de mogelijkheden van Gods vergeving nog niet uitgeput:
“Wie kwaad spreekt van de Heilige Geest zal dit niet worden vergeven, noch
in deze wereld noch in de komende.” (Mat 12,32) Onze Heer heeft vele
mensen om niet vergev ing geschonken voor hun zonden, en ook zijn doop
vergeeft de gelovigen hun schulden zonder daar iets voor terug te vragen.
Maar noch onze Heer noch zijn doop vergeven deze zonde tegen de Heilige
Geest zolang iemand nog in deze wereld verkeert, net zo min als zijn
barmhartigheid dat doet. Ook wanneer iemand alle goede werken beoefent
en volmaakt is in de gerechtigheid, kan deze zonde hem niet zomaar vergeven worden. Hij zal haar in de Gehenna moeten goedmaken. Zelfs deze
zonde kan niet voorkomen dat iemand uiteindelijk gerechtvaardigd wordt:
zodra hij in de Gehenna zijn zonde heeft goedgemaakt, zal God deze mens
belonen met het Koninkrijk.8

Dit getuigt van een omgang met de bijbelse tekst, die niet blijft stilstaan bij
zijn letterlijke beteken is maar deze tot uitgangspunt maakt van een zoektocht
naar diepere lagen van betekenis. Het grote fundament van de vroegchristelijke bijbeluitleg is immers de overtuiging dat afzonderlijke teksten alleen vanuit een omvattende theologische reflectie op een authentieke manier kunnen
worden uitgelegd. Zo eindigt de parabel van het Laatste Oordeel met een verwijzing naar de ‘eeuwige bestraffing’ en het ‘eeuwig leven’ (Mat 25,41) – een
radicale en aanschouwelijke tegenstelling die deel is gaan uitmaken van de
doorsnee christelijke gedachtewereld. Slechts twee andere nieuwtestamentische passages (Mat 18,8-9 en 2 Tes 1,9) suggereren eveneens dat er een ‘oord’
van eindeloze helse bestraffing bestaat, waarin mensen voorgoed van God en
van elkaar gescheiden bestaan. Toch staart Efrem zich niet blind op die karige
teksten om er een hele theologie uit af te leiden, maar baseert hij zich liever
op een zo breed mogelijke bijbelse ‘grond’ om de beperkte perspectieven van
dergelijke teksten in een groter verband op te nemen en aan te vullen.9
Deze werkwijze sluit nauw aan bij de bijbelse manier van denken, die
helemaal op analogieën is gebaseerd. Zij dringt tot steeds diepere lagen
van betekenis door, omdat zij op een poëtische manier nieuwe verbanden en
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contexten schept waarbinnen vertrouwde personen, gebeurtenissen en woorden telkens weer anders oplichten. Zo ontdekte Efrem dat uiteindelijk geen
enkele mens in een eeuwige hel terechtkomt. Een van zijn Leerdichten uit
Nisibis verzekert dat Christus “allen doet leven en verrijzen”:
De Dood zag engelen in de Sheol,
onsterfelijken in plaats van stervelingen,
en hij zei: “Verwarring heeft onze woonplaats betreden
en twee zaken kwellen mij: de doden zijn uit de Sheol vertrokken
en engelen die niet dood gaan zijn hem binnengegaan – één zit
aan het hoofdeinde van het graf, de ander aan het voeteneinde.
Ik ga Jezus vragen en verzoeken
om zijn gijzelaar te nemen en naar zijn Koninkrijk te vertrekken.”
“Reken mij niet aan, goede Jezus,
de woorden die ik in mijn arrogantie jegens u sprak.
Wie kan, als hij uw kruis ziet,
betwijfelen dat u mens bent? Wie kan, als hij uw kracht ziet,
niet geloven dat u óók God bent? Zie, door beide
heb ik geleerd te belijden dat u mens én God bent.

Omdat de doden zich in de Sheol niet kunnen bekeren:
rijs op onder de levenden, Heer, en roep op tot bekering!
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Koning Jezus, neem mijn smeekbede aan
en neem samen met mijn smeekbede uw gijzelaar:
neem de grote gijzelaar weg, Adam
in wie allen die dood gaan verborgen zijn, zoals – toen ik hem ontving –
allen die leven in hem verborgen waren. Als eerste gijzelaar
heb ik u Adams lichaam gegeven: stijg nu op en wees Koning over allen,
en wanneer ik uw trompet hoor,
zal ik bij uw komst alle doden met mijn eigen handen tevoorschijn brengen.”
Onze levende Koning is als overwinnaar
uit de Sheol opgestaan en opgewekt.
De weeklachten aan de linkerkant verdubbelden:
ontzetting bij de geesten en demonen, smart bij Satan en de Dood,
gejammer bij de Zonde en Sheol – terwijl aan de rechterkant
vandaag vreugde heerst! Op deze grote dag, daarom,
moeten wij grote lof aanbieden aan Hem
die stierf en weer leefde, zodat Hij allen tot een nieuw leven doet opstaan!10

Isaak de Syriër over Gods onweerstaanbare liefde
De grote monastieke en mystieke auteur Isaak de Syriër11 leefde in de zevende
eeuw en heeft een duidelijke voorstelling van wat de gehenna is. Hij laat de
vroege Syrische poëzie voor wat zij is en ontwikkelt een behoorlijk systematische visie op het hiernamaals, waarbij hij uit talrijke oude bronnen put, zowel
Syrische als Egyptische en Byzantijnse. Er was veel discussie geweest over de
vraag of de voorstelling van een eeuwige hel wel in overeenstemming is met
het geloof in een God die liefde is. Isaak vindt van niet en presenteert zijn
positieve kijk op de zaak niet alleen als de kern van het semi-anachoretische
leven dat hij en zijn lezers leiden, maar ook als het hart van het christelijk
leven in al zijn vormen. Vele van zijn teksten spreken voor zich en het lijkt
daarom goed om Isaak zelf uitvoerig aan het woord te laten.
Net als Efrem blijft Isaak niet
hangen bij ‘de uiterlijke schijn’
van bepaalde bijbelteksten, maar
zoekt hij naar de fundamentele
bedoeling die God met zijn
schepping heeft:

Isaak de Syriër.

Dat bepaalde bijbelteksten God voorstellen als een vertoornde wreker van
onrecht mag ons op dit punt niet onzeker maken, omdat “het plannen van
slechte dingen en het nemen van wraak hartstochten van de schepselen
zijn en niet van de Schepper”.13 Isaak erkent dat het hier om een “moeilijke
realiteit” gaat, maar stelt dat “het onderricht van de Schrift” Gods onverzettelijke
wil om alle mensen te verlossen verkondigt en dat de zin en betekenis van de
gehenna alleen tegen die achtergrond kan worden begrepen:
Dat we zouden denken dat er woede of boosheid of afgunst of iets dergelijks
in Gods eigen wezen schuilt, is heel gevaarlijk voor ons. Het is toch niet
mogelijk dat iemand die bij zijn verstand is en over begrip beschikt, zo
krankzinnig is om dit van God te denken. Evenmin kunnen wij beweren
dat hij zoiets uit vergelding doet, ook al heeft het de uiterlijke schijn dat de
Schriften dit zeggen. Want het is een schande om ook maar van God te
denken, dat bij hem vergelding voor slechte daden gevonden wordt. Daardoor schrijven wij zwakheid toe aan zijn goddelijk wezen, alsof hij om
vergelding uit te oefenen gebruik maakt van zo’n grote en moeilijke realiteit
als de Gehenna. Wij kunnen zelfs niet geloven dat zo’n houding te vinden
is bij mensen die eerlijk en oprecht leven en helemaal in overeenstemming
met Gods gedachten denken – en wij kunnen al helemaal niet van God
geloven dat hij, uit vergelding voor de slechte daden die hij voorzag, dit
degenen zou aandoen die hij met zo’n grote waardigheid en liefde tot het
bestaan heeft gebracht. Terwijl hij hen en heel hun manier van leven kende,
droogde de stroom van zijn genade voor hen nooit op. Zelfs nadat zij te
midden van vele slechte werken gingen leven, kon hij het nooit over zijn
hart krijgen om hen zijn zorg te onthouden, zelfs niet voor een ogenblik.14

De gehenna staat in dus functie van Gods plan – de verlossing van alle mensen
– en speelt daarom slechts een tijdelijke rol. Net als Efrem beschouwt Isaak
de gehenna als een innerlijke ervaring, waarbij hij bijzonder sterk benadrukt
dat het om een ervaring van liefde gaat:
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Voor zover het van God afhangt, zal geen enkel van de geestelijke wezens
verloren gaan bij de voorbereiding van dat verheven Koninkrijk dat voor
alle eeuwigheid is toebereid. Vanwege de goedheid van zijn natuur,
waarmee hij het heelal tot het aanzijn roept en alle schepsels dankzij zijn
mateloze barmhartigheid verdraagt en leidt en verzorgt, heeft hij voor alle
geestelijke schepsels het Koninkrijk van de hemel ingericht. Daarbij is een
tussentijd voorzien, om alle wezens tot hetzelfde niveau te brengen. Ik zeg
dit, omdat ik in overeenstemming wil zijn met het onderricht van de Schrift.
Toch is de Gehenna een vreselijke realiteit, al is ze maar tijdelijk. Wie
zal haar kunnen verdragen? Dit is ook de reden waarom de engelen in de
hemel zich verheugen over de bekering van een enkele zondaar (zie Lucas
15,7.10).12
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Ik ben van mening dat wie in de Gehenna worden gekastijd, door kastijdingen van liefde worden gekweld. Harder en bitterder zijn de kastijdingen die
uit liefde voortkomen – dat wil zeggen: de kastijdingen van wie zich bewust
zijn geworden dat zij tegen de liefde hebben gezondigd – dan de kwellingen
die uit angst voortkomen. Immers, de pijn die vanwege een zonde tegen de
liefde in het hart woedt, is scherper dan alle andere kwellingen.
Het is een schande dat iemand zou menen dat de zondaars in de Gehenna
beroofd zijn van liefde voor hun Schepper. Liefde is immers het kind van de
waarheid die, zoals wij weten, aan allen gegeven wordt. De liefde handelt
met haar kracht op een tweevoudige manier: degenen die tegen haar zondigden kwelt zij, zoals hier op aarde onder vrienden gebeurt, terwijl de liefde
genoegen schenkt aan hen die zich jegens haar op een passende manier
gedroegen. Zo is het ook in de Gehenna: het berouw dat uit de liefde voortkomt, zo meen ik, is de hardste kwelling die bestaat. Bij de paradijsbewoners
evenwel maakt het genoegen dat in haar ligt hun zielen dronken.15

Isaak beseft dat dit geen kwestie van abstract inzicht is, maar van persoonlijke
levenservaring – een kwestie van groeiende vertrouwdheid met de wondere
wegen van God:
Je moet begrijpen dat, terwijl Gods zorg ons brengt naar wat hij ons toewenst, hij duidelijk van onszelf uitgaat om ons met zijn zorg te omringen,
omdat hij met alle mogelijke middelen tot stand wil brengen wat hij voor
ons welzijn nastreeft. De reden hiervoor is dat hij van tevoren al onze
verkeerde neigingen kende: daarom veranderde hij de negatieve gevolgen
die zij zouden hebben in evenzovele middelen om iets goeds te bereiken en
onze verdorven levenswijze recht te zetten. Dit zijn zaken die hij alleen
kent, maar als wij eenmaal beetje bij beetje hierdoor onderwezen en vooruitgeholpen zijn, gaan wij beseffen en inzien dat dit alleen maar in overeenstemming is met wat hij had voorzien. Zo doet hij alles, al lijkt het ons
anders te zijn: wat hij doet is geen kwestie van vergeld ing, maar van aandacht voor het voordeel dat voortvloeit uit zijn omgang met ons mensen.
En een van die zaken is de Gehenna!16

Als we eenmaal zoveel spirituele levenservaring hebben opgedaan, dat we aan
de gehenna een positieve betekenis binnen Gods heilsplan kunnen geven,
mogen wij er volgens Isaak van overtuigd zijn dat wij nog voor oneindig
g rotere verrassingen komen te staan:
Wat betreft de moeilijke kwestie van de kwellingen in de Gehenna ben ik
van mening, dat de glorierijke Schepper een wonderbaarlijk einde gaat
openbaren, de uiting van een immense en onuitsprekelijke barmhartigheid,
waaruit de rijkdom van zijn liefde en kracht en wijsheid des te beter zal
blijken – net als de enorme kracht van de stromen van zijn goedheid!17

de kovel

31

Gustave Doré, De vallei der tranen, olie op doek, 1883. Petit Palais, Parijs.

En Isaak concludeert:
Daarom menen wij dat de kwellingen en de veroordeling van de Gehenna
een groot mysterie vormen: de wijze Schepper heeft de slechtheid van onze
daden en van onze wil als reden voor de Gehenna genomen en hij gebruikt
die Gehenna als een middel om zijn heilsbestel tot voltooiing te brengen.
Daarin ligt de leer verborgen die ons wijs maakt – de onbegrijpelijke gunst
die verborgen is voor engelen en mensen, verborgen ook voor hen die
worden terechtgewezen, of het nu demonen of mensen zijn, zolang de tijd
duurt die is vastgelegd voor de heerschappij van de Gehenna.18

Isaak beschouwt deze “leer die ons wijs maakt” als de grondslag van elk
christelijk leven en dus ook van het monastieke leven. De diepgaande spirituele omvorming die christenen nastreven vindt hierin een van haar belangrijkste bronnen van inspiratie:
In het begin bestaat de vernieuwing van de innerlijke mens in overweging
en voortdurende reflectie over de toekomstige wereld. Zo wordt iemand
beetje bij beetje bevrijd van de afleiding door aardse zaken: hij wordt als
een slang die haar oude huid afstroopt en zich vernieuwt en verjongt. Zo
zullen, naarmate lichamelijke gedachten en zorgen de geest minder vaak
bezighouden, de overweging van hemelse zaken en de aanschouwing van
de toekomstige wereld steeds vaker in de ziel opkomen. Het genoegen dat

het cultiveren van deze zaken schenkt, wordt almaar sterker en wint het
uiteindelijk van het genot van lichamelijke gedachten.19

En dan groeit langzaam een diep gevoel van verwondering:
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Als iemand zich eenmaal heeft laten verbazen over Gods barmhartigheid
en zijn geest liet vullen met Gods majesteit en verwonderd is over alles wat
hij tot stand heeft gebracht en nog steeds doet, dan vraagt hij zich af hoe
God na dat alles voor de mensen ook nog een andere, eindeloze wereld
heeft klaargemaakt, waarvan hij de heerlijkheid zelfs niet aan de engelen
heeft geopenbaard, ofschoon zij bij al zijn werken betrokken zijn.20

Wij zijn dus geroepen om voortdurend te groeien in deze ervaring van de liefde
die God is, totdat de dood het opengaan van een laatste, bijna doorzichtige
sluier is – niets meer dan dat. Alle inspanningen van het christelijk leven, al
dan niet in monastieke vorm, zijn er niet op gericht om ons beter te maken
dan anderen of om een bijzondere plek in de hemel te verdienen, maar om hier
en nu de liefde van God te ervaren en ipso facto dáár te arriveren waar wij in
alle eeuwigheid thuis mogen zijn:
Eden is de goddelijke liefde, waarin het Paradijs van alle gelukzaligen ligt
besloten – de liefde waarmee de gelukzalige Paulus zich voedde als met
bovennatuurlijk voedsel. En nadat hij geproefd had van de Levensboom die
daar is, riep hij uit: “Het oog heeft niet gezien en het oor niet gehoord en
in het mensenhart is niet opgekomen wat God heeft klaargemaakt voor wie
hem liefhebben” (1 Kor 2,9). Wie deze liefde ontdekt, eet Christus te allen
tijde en is vanaf dan onsterfelijk geworden. Immers, wie van dit Brood eet,
zal in eeuw igheid geen dood smaken (Joh 6,58). Gelukkig is hij die van het
Brood van Liefde eet dat Jezus is. Wie zich met liefde voedt, voedt zich
met Christus die God is, zoals Johannes getuigt: “De liefde – dat is God!”
(1 Joh 4,8) Wie in deze schepping in liefde leeft, ademt daarom Gods leven
in: hij ademt hier en nu de lucht van de verrijzenis in – de lucht waarvan
de rechtvaardigen genieten bij de opstanding!21

God heeft het laatste woord
De Syrische kerkvaders zijn ervan overtuigd, dat God in alles – ook over de
eindbestemming van elke individuele mens – het laatste woord heeft. Efrem
en Isaak benadrukken allebei dat het over een groot mysterie gaat. Zij hebben daarover natuurlijk veel meer geschreven dan hier kon worden geciteerd
of terloops aangeduid, maar uiteindelijk is er één gedachte die alles overheerst: dat de liefde van God groter en geduld iger is dan wij ons vaak voorstellen en dat het wel eens de grootste godslastering zou kunnen zijn om aan
die liefde grenzen toe te kennen – alsof er zondaars zouden zijn waarmee zij
geen raad weet.
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Lucas van Leyden, Het Laatste Oordeel, olie op paneel, 1526. Museum De Lakenhal, Leiden.

Dat “het verschrikkelijk is om in de handen van de levende God te vallen”
(Hebr 10,31) zien de Syriërs Efrem en Isaak niet als een confrontatie met een
meedogenloos oordelende en straffende God, maar als een paradoxale ervaring
van liefde. Om echt te kunnen beantwoorden aan de liefde die God is, zullen
wij de uiterst pijnlijke ervaring moeten opdoen dat “het woord van God scherper is dan het scherpste zwaard (…) en laat zien wie of wat wij werkelijk zijn”
(Hebr 4,12). Als wij vóór ons overlijden nog niet voldoende door deze ervaring
zijn gegroeid in liefde, dan zullen wij die ‘vorming’ alsnog moeten afronden
na de dood – in het vertrouwen dat Gods liefde ook ons tot de voleinding voert.
En daarom schrijft Isaak:
Hoe onpeilbaar is de rijkdom en het begrip en de verheven wijsheid van
God! Hoe welwillend is de barmhartigheid en hoe rijk de goedheid van de
Schepper! Met wat voor gedachte en wat voor liefde heeft Hij deze wereld
geschapen en in het aanzijn geroepen! Wat voor mysterie staat het bestaan
van deze schepping te wachten! (…) Uit liefde riep Hij de wereld in het
aanzijn; in liefde zal Hij haar tot een wonderlijke, helemaal omgevormde
toestand brengen; in liefde zal de wereld worden opgeslokt in dat grote
mysterie van Hem die dit alles tot stand bracht; in liefde zal de hele levensloop in deze wereld tot voleinding worden gebracht.22
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Glasraam van Egbert Dekkers in de Sint-Antoniuskerk van Waalwijk:
“Wie overwint, zal ik een wit steentje geven, met daarop een nieuwe naam.” (Apk 2,17)

De liefde van God heeft dus het laatste woord. Voor Efrem en Isaak biedt alleen
zij het perspectief van waaruit wij ons alledaagse leven, met vallen en opstaan,
ten volle kunnen en mogen omhelzen. Alleen deze liefde staat ervoor garant
dat op de jongste dag het uur van de volmaakte liefde slaat, het uur waarop
Christus alles zal herstellen (Hand 3,21) en allen naar zich toe zal halen
(Joh 12,32). Beide Syriërs wijzen ons op deze geloofszekerheid, opdat wij daaruit troost en moed putten bij de confrontatie met de condition humaine en
opdat wij onszelf werkelijk durven toevertrouwen aan Gods barmhartigheid.

Kees den Biesen (°1959) is literatuurwetenschapper en theoloog. Hij specialiseerde zich in de intellectuele cultuur
van de christelijke oudheid. Den Biesen is onafhankelijk onderzoeker en docent, research associate van de Faculteit van
Oude Talen van de Universiteit van Pretoria en auteur van academische en populair-wetenschappelijke werken
over Syrische kerkvaders.
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