
schouwelijke categorieën als ruimte en tijd zijn van
belang, maar de wijze waarop zij worden gebruikt.
Ook al moet dat nu anders, vind ik toch dat de vroege
kerk dat over het algemeen nog niet zo slecht heeft
gedaan.

Daarom ben ik niet gelukkig met termen als ‘de
tweede komst’ 53 wanneer die exclusief temporeel
worden verstaan. Er is maar één komst, maar de laat-
ste onthulling ervan, die van Gods universele doxa
staat nog uit. Als men zich dit niet anders kan voor-
stellen dan in data op de kalender: zo zij het. Maar
als ik 1Korinthiërs 15 lees dan is dat niet alleen te
proleptisch maar ook te weinig radicaal.

Het duidelijkst is de Heilige Schrift over de aard
van ‘de laatste dingen’ wanneer zij zegt dat die ’na-
bij’ zijn. 54 Men kan dat zowel ruimtelijk als tijdelijk
verstaan. Dingen die ‘nabij’ zijn bepalen ons denken
en doen, onze handel en wandel in deze wereld. Als
het Koninkrijk van God in Christus op handen is dan
ligt niet het régime van de machten van deze wereld,
maar het régime (’koninkrijk’) van Christus voor de
hand. Hij die ‘nabij’ is, is op een specifieke manier
present. Nabijheid is niet een modus van afwezig-

heid, maar een modus van aanwezigheid!
Het maakt dus niet veel uit of het Koninkrijk van

God ‘nabij’ is in de eerste eeuw of in de 21e eeuw. Dat
soort chronologische bepalingen is niet werkelijk
terzake. Iedere dag kan de ’dag van de HEER’ worden,
want wij leven iedere dag, ja ieder uur, onder het
beslag van een ander régime, in Christus bevrijd uit
de verdrukkende régimes van deze wereld. Dat heeft
niets met moralisme te maken. Integendeel. Over de
mores moeten we het dan nog hebben. Het gaat over
de vrijheid waar Paulus en Luther over schreven.

De ’Laatste Dingen’ zijn dus meer kwalitatief dan
numeriek en kwantitatief. Men zou kunnen zeggen
dat alle dingen die radicaal in ons bestaan ingrijpen
vanuit een wereld die wij niet onder controle hebben
in zekere zin ’eschatologisch’ zijn. De erotiek valt in
deze categorie, ook de kunst als het de moeite waard
is. De onlangs overleden (joodse) filosoof Jacques
Derrida publiceerde een jaar of wat geleden een bun-
del gewijd aan gestorven vrienden en collega’s onder
de titel Chaque fois unique, la fin du monde. Dat is een
theologische uitspraak. Beter kan ik het niet zeggen.

In zijn referaat Marcus 13 en de ‘Laatste Dingen’
zegt Rochus Zuurmond rake en pittige dingen
over de eschatologie van Marcus. In deze reactie

wil ik op zijn exegese voortborduren door het tijdbe-
grip dat Marcus hanteert, te illustreren aan de hand
van een eigentijds literair werk: de romancyclus De
tandeloze tijd van A. F. Th. van der Heijden.

In mijn eigen woorden vat ik het betoog van
Zuurmond als volgt samen: de eschatologie van
Marcus is volop christocentrisch van aard. Jezus is
het ‘midden van de tijd’; in het leven, lijden, sterven,
opstaan en wederkomen van Jezus zijn de definitieve
beslissingen over de geschiedenis gevallen. Al wat er
voor, tijdens of na Jezus geschiedt, ontleent zijn uit-
eindelijke betekenis aan dit ‘midden’. Hieruit volgt
dat de ‘laatste dingen’ van Marcus 13 (en Marcus
onderscheidt zich hierin niet of nauwelijks van de
andere bijbelse getuigen) eerder kwalitatief dan
kwantitatief of numeriek dienen te worden verstaan.

In de eschatologie van Marcus gaat het niet om een
eenmalige voltooiing van de geschiedenis op een
zeker jaar, of op een zekere dag, of op een zeker uur.
Zuurmond laat ons door zijn nuchtere lezing van
Marcus 13 zien hoezeer diens ‘laatste dingen’ uit-
waaieren over zowel het verleden, het heden als de
toekomst. De eschatologie van Marcus 13 werpt een
kritisch, verontrustend maar ook troostend licht op
al wat geschiedt, dag in dag uit…

Dag in dag uit … Zuurmond wijdt een aparte para-
graaf aan het bijbelse tijdbesef. De bijbel rekent bij
voorkeur niet in jaren of eeuwen maar in dagen.
Nogmaals in mijn eigen woorden: iedere dag is een
scheppingsdag, een door God gegeven mogelijkheid
waarin de mens tot zijn of haar bestemming kan
komen. Iedere dag kan gevuld worden met het
gedenken (verleden), het ervaren en vieren (heden)
en het verwachten (toekomst) van Gods bevrijdende
handelen.1
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53 De term is gangbaar sinds
Justinus Martyr, ±150 AD.

54 Gr. eggus, Hebr. QAROBH en
bijbehorende werkwoor-
den.

In reactie op Rochus Zuurmond

‘Leven in de breedte’
Een literaire illustratie bij Marcus 13 

Frans Willem Verbaas



Op de ‘bijbelse dag’ wordt de chronologie dus
doorbroken door een dynamische wisselwerking van
verleden, heden en toekomst. Maar hoe maak je
zoiets concreet, relevant, actueel voor de moderne
mens? Hoe laat je deze verkondiging tintelen? Wat
mij betreft komt nu de kunst de exegese een handje
te helpen. Door de eeuwen heen heeft de kunst
immers telkens opnieuw beelden, klanken en woor-
den voortgebracht om de betekenis van transcen-
dente zaken als de ‘laatste dingen’ (dat wil zeggen:
de dingen waar het uiteindelijk om gaat) op een
actuele en verrassende wijze tot uitdrukking te
brengen.

Verschillende tijdslagen
Een eigentijds en uitdagend voorbeeld van een niet
kwantitatief maar kwalitatief verstaan van het
begrip tijd, vinden we in de romancyclus De tande-
loze tijd van A.F.Th. van der Heijden. Op virtuoze
wijze improviseert  Van der Heijden in deze cyclus,
die uit zeven boeken bestaat, op het thema tijd.2 De
cyclus is niet chronologisch opgebouwd, want ‘…de
schrijver is (…) een ware geheugenkunstenaar die
met grote lenigheid heen en weer pendelt tussen de
verschillende tijdslagen.’3 Verleden, heden en toe-
komst lopen in de romans dwars door elkaar, ze zijn
voor het verhaal alle even relevant en actueel, en niet
los verkrijgbaar. Inderdaad, Van der Heijden bena-
dert het begrip tijd vooral kwalitatief. De tijdspanne
die Van der Heijden beschrijft, de jaren ‘50-‘80 van de
vorige eeuw, kwalificeert hij, de titel van de cyclus
zegt het al, als een ‘tandeloze tijd’. De hoofdpersoon
uit deze cyclus, Albert Egberts, stelt zich ten doel in
deze slappe tijd zijn tanden te zetten. Wat hij
nastreeft is een ‘leven in de breedte’. Een ‘leven in de
lengte’ kabbelt voort, af en toe gebeurt er wat, als je
tenminste geluk hebt, en vroeg of laat loopt het af.
Daartegenover poneert hij een ‘leven in de breedte’,
waarin verleden, heden en toekomst samenvallen in
een roes van ervaringen, belevenissen, gedachten,
herinneringen, associaties, ontmoetingen, ontdek-
kingen, successen en mislukkingen. Ter illustratie
van dit ‘leven in de breedte’ een drietal citaten. 

Ten eerste: in de roman Het Hof van Barmhartigheid
ervaart de student Albert, komend uit de provincie,
het ‘leven in de breedte’ aan den lijve in zijn nieuwe
woonplaats Amsterdam: ‘Amsterdam zoals het zich
hier voordeed, was met al zijn geschiedenislagen, in
al zijn veelvormigheid, en met zijn overvloed aan
grote en kleine gebeurtenissen, vooral kleine, een
passend beeld voor zijn “leven in de breedte”, dat hij
er verder zou gaan ontwikkelen.’4 Ten tweede: in
Vallende ouders geeft Albert een omschrijving van het
‘leven in de breedte’: ‘Luister … Aangezien het leven
zich nietsontziend in de lengte ontrolt, moet je pro-
beren het zo breed mogelijk te maken… moet je pro-
beren het in de breedte te laten uitdijen … Als ik me
stuntelig uitdruk, ligt dat niet aan mij: er bestaat

nauwelijks een taal voor dergelijke gebieden.
Daarom hebben allerlei welbespraakte religies er
hun koloniën kunnen vestigen.’5 Ten slotte wordt in
Het Hof van Barmhartigheid opnieuw expliciet bij-
belse terminologie gebruikt om het ‘leven in de
breedte’ te omschrijven: ‘Op een dag, nog steeds
oefenend, moest Albert erkennen: dit “leven in de
breedte” was een aardse variant op het eeuwige
leven dat de christenen in het vooruitzicht werd
gesteld. Hij had het alleen uit het hiernamaals naar
het nu gehaald, om het heden wat eeuwigheids-
waarde te geven. “Het koninkrijk Gods is in u.”
Misschien had Jezus het zo oorspronkelijk bedoeld.
Zelfs toen de twijfel kwam, strekte zijn theoretische
vorm van eeuwig leven hem soms nog tot troost.’6

Deze citaten doen de ruim drieduizend bladzijden
van de romancyclus uiteraard geen recht, maar zij
maken wel duidelijk hoe in De tandeloze tijd het
begrip tijd geen eenvormig of eenduidig begrip is,
maar ‘een gebied waarvoor nauwelijks een taal
bestaat’. Van der Heijden laat aan het eind van de 20e

eeuw (opnieuw) zien hoe verleden, heden en toe-
komst niet noodzakelijkerwijs lineair aflopen, maar
samen kunnen vallen in een in de breedte uitdijende
actualiteit. Overigens is het opmerkelijk dat de
schrijver, toch beslist geen belijdend christen, er
voor kiest bijbelse terminologie te gebruiken om
zijn hoogsteigen thema, een ‘leven in de breedte’,
adequaat te verwoorden. Hier is naar mijn mening
sprake van een geslaagde kruisbestuiving. Zoals Van
der Heijden van de Bijbel beeldspraak leent om zijn
thematiek neer te zetten, zo leen ik als bijbels theo-
loog graag zijn ‘leven in de breedte’ om dat beeld te
gebruiken als een actuele en tot nadenken stem-
mende illustratie bij het fenomeen van de ‘bijbelse
dag’.

Wie de cyclus heeft gelezen, weet dat ‘leven in de
breedte’ bepaald niet zonder risico’s is. Kalmpjes
leven is er niet bij. Het is maar zeer de vraag of dat
bij een bijbels leven bij ‘de dag’ anders is. Niet voor
niets worden wij aan het slot van Marcus 13 vier-
maal opgeroepen om waakzaam te zijn.

Dagelijks ‘leven in de breedte’ 
Terug naar de exegese van Marcus 13. In Marcus 13:4
vragen enkele discipelen aan Jezus: ‘Zeg ons, wan-
neer zal dat geschieden en wat is het teken, wanneer
al deze dingen in vervulling gaan?’ 7 In zijn ant-
woord waaiert Jezus breed uit naar het begin van de
schepping (vs. 19) tot aan de voltooiing ervan (vs. 13).
Tegelijkertijd gebruikt Marcus met name woorden
en termen die juist erg op het hier en nu zijn
gericht, op een actueel  ‘geschieden’. Woorden als
jaren of eeuwen zoeken we tevergeefs, wel vinden we
zinswendingen als: ‘in die ure’ (vs. 11, 32), ‘de zomer
is nabij’ (vs. 28), ‘het is nabij, voor de deur’ (vs. 29),
‘dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, voordat dit
alles is geschied’ (vs. 30), ‘het is de tijd’ (kairos, ‘beslis-
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1
Frans Breukelman heeft het
in een vroege schematische
opzet voor zijn Bijbelse
Theologie over Die Tage als
die biblische Bezeichnung für
‘Zeit’. Breukelman stelt in
dezelfde opzet: Der biblische
Zeitbegriff ist (…) weder ein
zyklischer noch ein
linearerZeitbegriff.  Frans
Breukelman, Theologische
opstellen, Kok, Kampen 1999,
p. 424.

2
De cyclus bestaat uit een
proloog, vijf romans en een
intermezzo, en is versche-
nen  in de jaren 1983 -  1996
bij uitgeverij Querido te
Amsterdam.  

3
Jan Brands en Anthony
Mettens Groepsportret,
Querido, Amsterdam 1996,
p. 9. 

4 Het Hof van Barmhartigheid,
Amsterdam 1996, p. 98.

6 Het Hof van Barmhartigheid,
p. 374 – 375.
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send moment’, vs. 33), de dringende oproep ‘waak-
zaam te zijn’ (vs. 33, 35, 37); en zesmaal vinden we een
vorm van het woord hemera (‘dag’, vs. 17, 19, 20, 24 en
32). 8 Dit zijn stuk voor stuk woorden of zinswendin-
gen die wijzen op de zeer korte termijn. Het is al
gezegd: het woord ‘dag’ is de bijbelse tijdeenheid bij
uitstek. In de ‘dag’ komen verleden, heden en toe-
komst samen, en tegelijkertijd duidt deze tijdaan-
duiding op een alledaagse geschiedenis. In Psalm 90:4
staan de bekende woorden: ‘Want duizend jaar zijn in
uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij-
gegaan is.’ Deze woorden kun je lezen als een versmal-
ling van een periode van duizend jaar, maar ook als
een enorme verbreding van één dag - over ‘leven in de
breedte’ gesproken. Het lijkt mij goed verdedigbaar
te stellen dat bijbelse begrippen als ‘de grote dag des
Heren’, ‘de eeuwige Sabbath’, ‘de jongste dag’ of ‘de
dag des oordeels’ voor ons, lezers of hoorders anno
2005, alleen relevant zijn voorzover deze begrippen
van betekenis zijn voor ons dagelijkse leven. Terecht
schrijft Geert van Oyen naar aanleiding van Marcus
13: ‘Hoe vreemd Marcus 13 ook als literair genre mag
zijn, het plaatst de gevolgen van het Jezusverhaal die
voortduren in zijn leerlingen helemaal in de reële
geschiedenis van elke dag.’ 9

Ondertussen biedt Lucas 17:22 een terechte nuance-
ring van de ‘bijbelse dag’. Daar staat: ‘Hij zeide tot
zijn discipelen: “Er zullen dagen komen, dat gij zult
begeren één der dagen van de Zoon des Mensen te
zien en gij die niet zult zien”.’ Inderdaad, soms wil je
die ‘dag’ zien en ervaren, maar zie en ervaar je er
niets van. Rechtstreeks zie of ervaar je die ‘dag’ nooit,
want het blijft gaan om een transcendente zaak. Net
zoals wij God nooit in onze zak kunnen steken, heb-
ben wij ook Zijn ‘dagen’ nooit in onze hand. Naar
aanleiding van Lucas 17:22 verwoordde Miskotte de
dialectische spanning tussen menselijke tijd en Gods
tijd als volgt: ‘Nu, in de “kleine” verwachting wordt
de “grote” bedoeld, in de “kleine” hulp is een onder-
pand van de grote Hulp, in de “kleine” troost woont
een voorsmaak van de “eeuwige” troost, in de
“kleine” verschijning kondigt zich aan de uiteinde-
lijke Komst, in de verwachting van de Dag beleven
wij uitverkoren dagen.’ 10

Tijdens het schrijven van De tandeloze tijd schreef
Van der Heijden als tussendoortje een losse roman
over een wereld waarin een mensenleven van
geboorte tot dood niet langer dan één dag duurt. Een
heel leven samengebald in één dag: het ultieme
‘leven in de breedte’! Deze roman is getiteld: Het
leven uit een dag. 11 Van der Heijden heeft het vast niet
zo bedoeld, maar is het niet een mooie bijbelse
gedachte: rekening houden met onze menselijke
beperkingen en tegelijkertijd iedere dag leven alsof
onze ziel en zaligheid ervan afhangen? Of, variërend
op het beroemde vers uit Psalm 90: Eén volop ‘in de
breedte’ geleefde dag … is in Gods ogen als duizend
jaren. 

7
Ik citeer in dit artikel uit de
NBG-vertaling.

8 De Nieuwe Vertaling vertaalt
het woord ‘hemera’ in vs.
17, 19, 20 met tijd en in vs. 24
en 32 met dag(en). Het is
duidelijk dat met deze ver-
taalkeuze weinig recht
gedaan wordt aan de dag als
typerende bijbelse tijdaan-
duiding.  

9
Jan Fokkelman  en Wim
Weren (red.), De Bijbel
Literair, Uitgeverij
Meinema, Zoetermeer 2003,
p. 527.

10. K.H. Miskotte, Bijbels ABC,
Ten Have, Baarn, 1971 p.
178.

11 Het leven uit een dag,
Querido, Amsterdam 1988.

Geloof: ff checken 

De huidige Nederlandse samenleving wordt
vaak gekenmerkt als geseculariseerd en ont-
kerkelijkt, zeker in het geval van jongeren.

Toch zijn er ook andere geluiden: zo gaan er elke
twee jaar meer dan een miljoen jongeren uit het
‘geseculariseerde Europa’ naar de katholieke
Wereldjongerendagen, dit jaar in het Duitse Keulen.

Als je aan jongeren zelf vragen stelt over hun geloof,
lijkt het vaak een Lego-doos: een eigen bouwpakket
met religieuze elementen uit meerdere tradities.
Vinden ze geloof belangrijk, en welke rol kan de kerk
daar volgens hen in spelen? Om te communiceren
gebruiken jongeren allerlei ‘jonge media’ als chat,
sms en msn. Welke taal hoort daar voor hen bij om te
praten over geloof, zingeving en religie?

Om de paar jaar voert de KTU een onderzoek uit
met de titel Jongeren & Zingeving. Zo ook in 2004:
aan 1250 scholieren van katholieke HAVO- en VWO-
opleidingen zijn vragen voorgelegd over geloof, zin-
geving en religie. Passen deze jongeren in de beelden
en vooroordelen die we vaak van hen hebben?
Sommige uitkomsten zijn minstens verrassend te
noemen! 

Op 19 mei presenteren KTU en Luce de uitkomsten
van dit onderzoek op een studiemiddag met de
‘sms’-titel: Geloof: ff checken! Dr. Monique van Dijk
(godsdienstsociologe, KTU) zet de resultaten op een
rij voorzien van enige conclusies. Prof.dr. Rein Nauta
(godsdienstpsycholoog, UvT) plaatst de bevindingen
in het perspectief van de ontwikkelingen in kerk en
samenleving. En de theologe-in-opleiding Leontien
Dekker illustreert en documenteert een en ander
met afbeeldingen uit haar stageproject: ‘wat jonge-
ren heilig is’. Deelnemers aan de conferentie krijgen
een exemplaar van het onderzoeksrapport mee naar
huis.

De conferentie is bedoeld voor jongerenbegeleiders,
vrijwilligers, pastores, docenten, programma- en
beleidsmakers.

Geloof: ff checken
Op 19 mei, van 13.30 – 16.30 uur
De Uithof, Universiteitsbibliotheek, Boothzaal
Heidelberglaan 3 te Utrecht.
Opgave voor 10 mei, via e-mail: luce@ktu.nl (o.v.v. naam,
bedrag 20 euro en gironummer t.b.v. een eenmalige
machtiging)


