
Een fundamentele polariteit in het menselijk
religieuze bewustzijn is die tussen de bele-
ving van participatie aan een machtige, uit-

eindelijke werkelijkheid, en het gevoel van afstand
daartoe. Bij de vormgeving daarvan wordt in de eer-
ste benadering de nadruk gelegd op de verschijning
van het werkelijke door middel van de preverbale
vormen van een sacrale ruimte en tijd, in de tweede
op de verkondiging ervan door een verstorend woord
van de ultieme Ander in de geschiedenis. Antipolen
zijn de oosters-orthodoxe traditie, waarvan de gods-
dienstwetenschapper Mircea Eliade een vertegen-
woordiger is, en de protestantse traditie met een 
theoloog als Karl Barth. De eerste legt de nadruk op
de liturgie, de iconen en de contemplatie, en daar-
mee op de radicale participatie aan God, die imma-
nent is in kosmos, natuur en de menselijke gemeen-
schap. De tweede legt vanuit het profetische protest
de nadruk op de afstand tussen het zondige ik en de
genadige transcendente God. De katholieke traditie
staat volgens Tracy tussen deze twee in. Wel wordt
die vaak beschreven als sacramenteel en daarmee als
primair gericht op de nabijheid van God, maar ze
benadrukt tegenwoordig ook afstandelijkheid; daar-
van getuigen onder meer de sociale encyclieken en
een nieuwe nadruk op het Woord.

Verschijning en verkondiging zijn evenwel geen
binaire tegenstellingen die elkaar uitsluiten, maar
polariteiten, waarvan de dialectiek betekent dat de
een de ander impliceert. De verkondiging verwijst
naar de verschijning, de verschijning wordt door de
verkondiging ‘uitgelegd’. De mythe, die ik zou wil-
len omschrijven als de verbale ver-beeld-ing van de
ultieme werkelijkheid, hangt, aldus Tracy, tussen de
verschijningsmacht van het ritueel en de verkondi-
ging in. Ze legitimeert, zo interpreteer ik hem, het
ritueel dat de verschijning evoceert en de verkondi-
ging inspireert. Deelname aan een ritueel kan zelfs
een vorm van verkondiging zijn, getuige het com-
munielied ‘Als wij dan eten van dit brood / en drin-
ken uit deze beker / verkondigen wij de dood des
Heren / totdat hij komt.’ Verschijning en verkondi-
ging zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het doel van deze bijdrage is te laten zien hoe de
door Tracy aangewezen polariteit in het Oude

Testament kan worden aangewezen. Daartoe
bespreek ik passages uit Exodus en Koningen.1 Bij
deze beschouwing zal eveneens betrokken worden
wat Schillebeeckx zelf in de genoemde bundel
schrijft over de aanwezigheid van God in deze
wereld.2 Eerst geef ik echter een schets van de wor-
dingsgeschiedenis van het complex Genesis -
Koningen. Daarbij baseer ik me op de supplements-
hypothese van Van Seters zoals die onder meer uit-
een is gezet in zijn The Pentateuch: A Social-Science
Commentary.3

Stemmen in Genesis - Koningen
Volgens Van Seters is de oudste laag de deuterono-
mistische (D); in dit verband spreekt hij van het
Deuteronomistisch Geschiedwerk, dat behalve
Deuteronomium Jozua, Rechters, Samuël en
Koningen omvat. Mozes wordt met name in
Deuteronomium getekend als de profeet bij uitstek,
die het woord van JHWH doorgeeft en als bemidde-
laar optreedt tussen volk en JHWH. Een oerversie
van dit boek zou uit de tijd van Josia stammen. In
het spoor daarvan moet enige tijd na de verwoesting
van Jeruzalem een min of meer afgeronde versie van
de genoemde bijbelboeken zijn ontstaan.

Een tweede laag is de jahwistische (J). De betrokken
auteur heeft volgens Van Seters bij het
Deuteronomistisch Geschiedwerk ca. 540, nog voor
de herbouw van de tempel, in Babylonië een voorge-
schiedenis geschreven, die van de schepping tot de
dood van Mozes liep. Daarin zou hij elementen uit
Deuteronomium op een heel eigen manier hebben
verwerkt en uitgebreid en passages uit oudere bron-
nen hebben opgenomen. In zijn werk, waarvan de
neerslag in de boeken Genesis tot Numeri te vinden
is, ontwaart Van Seters de contouren van een leken-
theologie, waarbij Mozes samen met de zeventig
oudsten het volk bestuurt. Ook hier treedt hij op als
doorgever van het goddelijk woord en als tussenper-
soon, maar de typisch deuteronomistische verma-
ningen ontbreken daarbij. 

De derde laag is de priesterlijke (P), die in de laat-
Perzische tijd omstreeks 400 in de Babylonische dia-
spora zou zijn aangebracht. In deze tijd is de leiding
over het Joodse volk in de handen van de priesters
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In november 2004 bereikte
Edward Schillebeeckx de
leeftijd van negentig jaar.
Ter gelegenheid daarvan
verscheen de artikelenbun-
del Ons rakelings nabij:
Gedaanteveranderingen
van God en geloof. In
deze bundel is (op p. 110-
124) een bijdrage van
David Tracy te vinden met
de titel ‘Verbondenheid en
afstand: Een pleidooi voor
het bijeenhouden van reli-
gieuze polariteiten’, Evert
van den Berg vat in dit arti-
kel de hoofdlijn daarvan
kort samen.

Evert van den Berg, leken-
dominicaan, is neerlandi-
cus en oudtestamenticus.

Verschijnen en 
verkondigen in Exodus 24
en 1 Koningen 8

Evert van den Berg

1 M. Kalsky e.a., Ons rakelings
nabij: Gedaanteveranderingen
van God en geloof. Ter ere van
Edward Schillebeeckx.
Zoetermeer 2005.

2 Voor een uitvoeriger
bespreking van tekstge-
schiedenis en structuur van
met name Exodus 24 zie E.
van den Berg, ‘Stem en
tegenstem in Exodus 24 en
33’, in NTT 60 (2006), p. 131-
148. Daar worden de resul-
taten van de analyse echter
vanuit een andere invals-
hoek geïnterpreteerd.

3 E. Schillebeeckx,
‘Christelijke identiteit, uit-
dagend en uitgedaagd: Over
de rakelingse nabijheid van
de onervaarbare God’, ibid.,
p. 13-32.
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gekomen; in hun werk hebben zij de bemiddelende
rol gekregen. P heeft de kabôd-theologie van Ezechiël
verder ontwikkeld, die zegt dat de kabôd jhwh, de
Heerlijkheid van JHWH, in het door hem gekozen
heiligdom woont; deze opvatting staat tegenover de
deuteronomistische, die inhoudt dat JHWH in de
hemel woont en zijn Naam (sjeem) in de tempel
wordt vereerd. In Ezechiël 10 heeft de kabôd de tem-
pel van Jeruzalem voor de verwoesting verlaten; ze
verblijft bij de ballingen om in Ezechiël 43 uiteinde-
lijk naar Jeruzalem terug te keren. Deze ‘mobiliteit’
van de Heerlijkheid herinnert aan de woestijnreis
zoals die door P beschreven wordt, toen ze eveneens
met het volk meetrok.4

Tegen de achtergrond van het voorgaande wil ik in
deze bijdrage een tweetal passages onder de loep
nemen. In de eerste, Exodus 24, waar de Israëlieten
bij de berg Sinai verblijven, zijn een jahwistische en
een priesterlijke verhaaldraad met elkaar verweven.
In de tweede, 1 Koningen 8:6-11, waar JHWH zijn
intrek in de tempel neemt, is naast een deuterono-
mistisch een priesterlijk geluid te horen. Ik hoop te
laten zien dat de deuteronomistische en de jahwisti-
sche bijdragen primair ‘verkondigend’ zijn, terwijl
aan de priesterlijke toevoegingen het verschijnen
ten grondslag ligt.

J en P in Exodus 24
Ik begin met een korte weergave van de inhoud. Na
de inleidende verzen 1 en 2 wordt in vss. 3-8 een ver-
bond tussen JHWH en het volk gesloten.
Achtereenvolgens worden daartoe stieren geofferd,
wordt het verbondsboek voorgelezen en het volk
met het stierenbloed besprenkeld. In vss. 9-11 gaan
Mozes, Aäron, diens twee zoons, die de priesterschap
vertegenwoordigen, en zeventig oudsten, die het
volk representeren, de Sinai op. Ze aanschouwen de
god van Israël en houden een maaltijd voor diens
aangezicht. Vervolgens bestijgt Mozes in 12-15a de
berg om de stenen platen in ontvangst te nemen.
Daarna bedekt in 15b-18a de wolk de berg zes dagen
lang en komt de Heerlijkheid van JHWH op de berg
wonen. Op de zevende dag roept JHWH Mozes van-
uit de wolk de berg op. Met de mededeling dat hij
daar veertig dagen en veertig nachten blijft, sluit vs.
18b dit hoofdstuk af.

Nu maakt Exodus 24 bij nauwkeuriger lezing een
weinig consistente indruk. Zo krijgt om te beginnen
Mozes tweemaal, in vs. 1 en vs. 12, het bevel de berg
op te gaan. Daardoor lijkt dit hoofdstuk in twee epi-
soden uiteen te vallen, 24:1-11 en 12-18. Verder wordt
in het eerste deel de Eeuwige in Exodus 24:1-8 als
JHWH aangeduid, maar in vs. 9 is er sprake van de
god van Israël en in vs. 11 van de godheid. Bovendien
lijkt het erop dat Mozes in 24:12-18 tweemaal de berg
op gaat, eenmaal om de stenen platen in ontvangst
te nemen en eenmaal om JHWH in de gedaante van
zijn Heerlijkheid te ontmoeten. Dat wijst erop dat

hier verschillende bronnen aangewezen kunnen
worden. Volgens Van Seters is 1-2/9-11 een priester-
lijke toevoeging aan het jahwistische 3-8 en 15b-18a
een priesterlijke toevoeging aan het jahwistische 12-
15a/18b.

Zo zijn er in het eerste deel, vss. 1-11, twee concur-
rerende visies op de sluiting van het verbond met
JHWH naast elkaar komen te staan: de jahwistische,
waarbij het hele volk betrokken wordt, en de
priesterlijke, waarbij Mozes samen optreedt met de

elite. Daarbij komen, en daarom gaat het in deze bij-
drage, in wezen de twee door Tracy onderscheiden
wijzen aan de oppervlakte waarop geparticipeerd
kan worden aan de uiteindelijke wereld: de voorle-
zing van het verbondsboek staat voor de verkondi-
ging, de aanschouwing van de god van Israël tijdens
de sacrale maaltijd voor de verschijning.

In het tweede deel, vss. 12-18, is iets overeenkom-
stigs het geval. Daar worden twee manieren van
omgang met JHWH naast elkaar gesteld. Naast het
jahwistische inzicht dat het erom gaat gehoor te
geven aan de verkondiging van de Thora van JHWH,
is vanuit een priesterlijke invalshoek de aanwezig-
heid van de Heerlijkheid van JHWH geplaatst als een
zichtbaar teken van diens nabijheid. Ook hier staat
naast de verkondiging de verschijning, zij het een
indirectere dan in de maaltijdscène.5

D en P in 1 Koningen 8:6-11
Het tweede tekstgedeelte dat ik zou willen bespre-
ken, is te vinden in 1 Koningen 8. Nadat Salomo daar

4 J. Van Seters, The Pentateuch:
A Social-Science Commentary.
Sheffield 1999, p. 77-79.

5 Voor een uiteenzetting van
de theologieën van D en P
zie ook T.N.D. Mettinger,
The Dethronement of Sabaoth:
Studies in the Shem and Kabod
Theologies. Lund 1982, ch. 2
en 3.

Foto: Anton Sinke
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in vss. 1-5 de leiders van het volk naar Jeruzalem
heeft laten komen, worden de ark van het verbond
van JHWH, de heilige voorwerpen en de ‘tent van
samenkomst’ – de tabernakel –, die tot dat ogenblik
het centrum van de cultus was geweest, naar de tem-
pel overgebracht. Vervolgens krijgt in vss. 6-9 de ark
zijn definitieve plaats in het hart daarvan, het
Allerheiligste. Deze scène is onmiskenbaar uit de
deuteronomistische traditie afkomstig. Volgens
Deuteronomium 10:1-5 had Mozes de twee stenen
platen met de Tien Woorden namelijk in de ark
gelegd en naar deze scène wordt in 1 Koningen 8:9
verwezen.6

Daarop volgt evenwel een scène die evident van
priesterlijke origine is: in vss. 10-11 neemt de kabôd
jhwh, volgens P de manifestatie van JHWH op aarde,
zijn intrek in de tempel. Hiermee betrekt de
Heerlijkheid, die in Exodus 24:15b-18a op de berg
was neergedaald en in Exodus 40:34-38 in de taberna-
kel was komen wonen, haar thuisbasis.

Evenals in Exodus 24 staan er in 1 Koningen 8:6-11
dus twee opvattingen naast elkaar. De eerste is deu-
teronomistisch: de essentie van het Allerheiligste is
de ark van het verbond, waarin de stenen platen
worden bewaard. Anders gezegd, de relatie tussen
JHWH en zijn volk verloopt via het verbond; daar-
mee heeft Israël zich verplicht om zich aan de thora
te houden, waarvan de platen de essentie bevatten.
Daar staat in vss. 10-11 de priesterlijke opvatting
tegenover, die zegt dat men de nabijheid van JHWH
kan ervaren waar zijn Heerlijkheid verblijft.
Opnieuw staat de verkondiging, in casu die van de
Tien Woorden, naast de verschijning in de gedaante
van de Heerlijkheid. Zo is de ‘discussie’ in 1
Koningen 8:6-11 een echo van die in Exodus 24:12-18.

Intermezzo
Zoals in de inleiding al is vermeld, heeft ook
Schillebeeckx zich met de onderhavige problematiek
bezig gehouden.7 Hij interpreteert Ezechiël zo, dat
Gods heerlijkheid gelegen is in de menselijke verant-
woordelijkheid om daadwerkelijk in te gaan op de
wil van God: ‘de kabood zal voortaan [d.i. na de ver-
woesting van de tempel] te zien zijn in mensen die
gerechtigheid realiseren en naastenliefde
koesteren.’8 In het Nieuwe Testament, en dan vooral
in het Johannes-evangelie, ziet hij de kabood ge-
realiseerd in Jezus Christus. Deze laat ons als zicht-
bare manifestatie van de onzichtbare God diens
werkelijke aanwezigheid ervaren. Deze bemiddelde
aanwezigheid wordt bij uitstek opgeroepen in de
sacramentele liturgie, vooral in de eucharistie. Daar
laat Jezus als Gods zichtbare manifestatie zijn kabood
uitstralen tot in het aardse brood en de wijn.9 Dit
alles betekent overigens niet dat Schillebeeckx geen
oog heeft voor de verkondiging, integendeel. Zelfs
geeft hij het dominicaanse motto contemplari et con-
templata aliis tradere – overwegen en het overwogene

aan anderen doorgeven – een plaats in de polariteit
van verschijning en verkondiging.

Deze polariteit lijkt overigens ook in de evangeliën
aanwijsbaar. Zo kan men in het verhaal over de
transfiguratie, de verheerlijking op de berg, de ver-
schijning herkennen, terwijl men in Jezus’ optreden
als leraar, en wellicht het meest pregnant als
Matteüs hem zijn Bergrede laat  houden, de verkon-
diging mag horen. Daarbij zijn in beide verhalen op
de achtergrond de contouren van de Sinai zichtbaar.

Verschijnen én verkondigen
Wat is nu de bedoeling van P geweest met zijn toe-
voegingen aan het werk van de Jahwist dan wel het
Deuteronomistische Geschiedwerk? De compositie
van Exodus 24 en die van 1 Koningen 8 wijzen er
mijns inziens op dat deze daar twee mogelijkheden
naast elkaar present heeft willen stellen, de priester-
lijke theologie van het verschijnen en het verkondi-
gende jahwistische respectievelijk deuteronomisti-
sche gedachtengoed. Zo blijkt de oude bronnentheo-
rie ten dienste gemaakt te kunnen worden van het
hermeneutische inzicht dat in de Tenach verschil-
lende inzichten naast elkaar staan en als het ware
met elkaar in gesprek zijn. De waarheid bestaat dus
niet, of anders gezegd: de waarheid wordt geboren in
de dialectiek tussen de verschillende waarheden. Er
is de waarheid van een immanente God, die onder de
mensen woont en wiens aanwezigheid in de liturgie
gevierd wordt, en die van een transcendente God, die
een beroep op hen doet. In de tempel van Salomo zijn
beide vertegenwoordigd. Om met termen te eindi-
gen die aan Brueggemann ontleend zijn: er zijn
stemmen en tegenstemmen, en in de spanning daar-
tussen is de waarheid te vinden.

6 Vgl. W. Brueggemann,
Theology of the Old
Testament: Testimony,
Dispute, Advocacy.
Minneapolis 1997, p. 569-
570, waar onderscheid
wordt gemaakt tussen een
onmiddellijke manier van
communiceren met God en
een indirecte door middel
van tusseninstanties.

7 In Exodus 25:16 en 21 krijgt
Mozes de opdracht de
‘getuigenis’ in de ark te leg-
gen, in Exodus 40:20 doet hij
dat. De ‘getuigenis’ is de
priesterlijke benaming van
de inhoud van de ark, die
daar ‘ark van de getuigenis’
heet.

8 ‘ Christelijke identiteit’, in
het bijzonder de paragrafen
‘De heerlijkheid van God’, p.
24-27 en ‘Dominicaans’, p.
29-31.

9 Joep Dubbink wees me erop
dat men zich kan afvragen
waarom de kabôd in
Ezechiël 43 dan nog naar de
tempel terugkeert.

10 Zo kan men in de eucha-
ristie de maaltijd en de
manifestatie van de heer-
lijkheid uit Exodus 24
samen zien komen.
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