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Samenvatting

De Geest op alle vlees: systematische reflecties op een kritische, 
trinitarische antropologie met bijzondere aandacht voor Oepke 

Noordmans en Fyodor Dostoyevski

Deze studie richt zich op de risico’s bij het zoeken naar een finale 
en onveranderlijke visie op de mens. De optimistische visie op de 
mens in de moderne maatschappij en cultuur, die expressie is van 
het humanisme, is niet in staat om de diepte van persoonlijke en 
maatschappelijke destructie en onmenselijkheid te peilen. De 
bijbelse beschrijving van onze zondige relatie tot de drieënige God 
geeft een veel overtuigender en realistischer visie op de mens.

Een christelijke antropologie kan niet als vanzelfsprekend worden 
afgeleid uit het feit dat God onze schepper is, en evenmin uit de 
mensheid van Christus of vanuit een onkritische visie op het werk 
van de Heilige Geest. Noordmans heeft overtuigend aangetoond dat 
de schepping, en dus het werk van de Vader als Schepper, alleen 
kan worden verstaan in het licht van het kruis en dus in relatie tot 
Christus. Een kritische christelijke antropologie moet eveneens in 
acht nemen dat de mensheid niet louter kan worden opgevat als een 
extensie van de incarnatie. Mens-zijn is niet een verlenging van de 
menselijke natuur van Christus. Voorts moet de Heilige Geest, als 
de derde persoon van de Drieëenheid, niet worden verward met 
onze geest. Schepping, de menselijke natuur van Christus en 
herschepping moeten worden geduid door de Heilige Geest op de 
weg van het kruis. Alleen zo kan men het getuigenis van de Schrift 
recht doen en alleen zo kan men een vermenging van het bijbels 
getuigenis met onafhankelijke antropologische categorieën 
vermijden.

Zowel Noordmans als Dostoyevski schetsen de mens als een wezen 
dat vanuit verschillende perspectieven tegelijk moet worden bezien. 
De vooronderstelling in hun werk is dat alleen God de mens 
werkelijk kan doorgronden. Dostoyevski toont de mensen in hun 
wanhopige pogingen om controle over hun eigen leven te krijgen 
en zin te vinden in hun ambigue bestaan. Alleen in de openbaring 
van de allesomvattende genade van de drieënige God kan men 
hoop vinden voor deze werkelijke mensen die verloren zijn doordat 
zij vervreemd zijn van God.
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De werkelijkheid van de incarnatie wordt in perspectief gezet door 
de werkelijkheid van de verkrachte bijvrouw uit Richteren 19, die 
in stukken werd gesneden als teken van de gewelddadige diepten 
van de zonde, doordat deze verwijst naar het gebroken lichaam van 
Christus in het avondmaal. Men kan niet meer romantisch denken 
over de incarnatie als het Woord dat vlees geworden is als deze in 
relatie wordt gebracht met Richteren 19 en met het kruis van 
Christus. Veeleer wordt het zwijgen van mensen te midden van het 
geweld van deze wereld onthuld als zonde. Vanuit het perspectief 
van de Schrift is het stilzwijgende verraad van hen die lijden op de 
straten erger dan de plegers van de misdaden. Dit perspectief wordt 
toegepast op de situatie in het Zuid-Afrika van na de apartheid.

Het verhaal van de verzoeking in de woestijn uit Lukas getuigt 
allereerst van Christus’ overwinning in de  meest subtiele 
verzoekingen door de duivel. Hij verzoekt Jezus om de grenzen van 
der triniteit te overschrijden door het werk van de Vader te 
voltooien met zijn eigen doeleinden of door het werk van de Geest 
over te nemen door mensen te onderwerpen zoals Dostoyevski’s 
Groot-Inquisiteur. Jezus volgt echter de ondoorgrondelijke weg van 
het kruis die mensen niet kunnen volgen. De redding van de 
mensen  is gelegen in het feit dat Christus de verzoekingen heeft 
weerstaan, niet in hun nadoen van zijn weerstaan van de 
verzoeking. De Geest onthult de subtiliteit van de verzoekingen van 
de duivel waarbij zelfs de Schrift kon worden geciteerd en geloof 
werd gevraagd. De kritische aard van de verzoekingsgeschiedenis 
wordt gerelateerd aan een rede van de vorige president van Zuid-
Afrika, Thabo Mbeki.

De Knecht des Heren uit Jesaja is degene voor wie wij het 
aangezicht verbergen. De ogenschijnlijk exclusieve elementen in de 
plaatsvervanging, waarbij de Knecht wordt gezien als degene die 
terecht wordt gestraft, vernederen ons diep als de Geest ons onthult 
dat zij die terecht lijden onze zonden op zich nemen. Dat allen voor 
allen verantwoordelijk zijn is een waarheid die alleen door de ogen 
van het geloof betekenis krijgt: als deze waarheid gezien wordt in 
relatie met het lijden van Jezus aan het kruis.
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Het derde deel van de studie geeft pneumatologische perspectieven 
voor een kritische antropologie. De zeven jonge mannen uit 2 
Samuël 21 die verzoening brengen voor het hele volk zijn een 
teken van de verzoening door het werk van Christus. De 
plaatsvervangende verzoening, die zo’n bizar idee is voor het
humanisme, onthult onze zondigheid, ons gebrek aan verstaan van 
de diepte van onze rol in de gebroken werkelijkheid van de zonde. 
De verwerping van anderen en uiteindelijk van Jezus is de prijs 
voor onze redding.

De intensiteit van ons verraad is onthuld in de persoon van Judas. 
Het is niet zijn slechte aard, maar het zijn juist zijn moraliteit, zijn 
goede bedoelingen, zijn gevoel voor van verantwoordelijkheid die 
hem er uiteindelijk toe brachten het uiterste kwaad te begaan – voor 
uiterst goede redenen – door Christus te doden in dienst van God.

Noch de menselijke geest noch hun ziel heeft iets goddelijks in 
zich. Onze ervaring van een leven zonder God, de leegheid van het 
bestaan, drijft ons tot angst, zelfverwerping en geweld. De wet 
bevrijdt van de bestaansangst door een persoon als schuldig te 
onthullen. De psychologie kan niet meer doen dan de mogelijke 
overtreding te beschrijven, waardoor zij er een mythisch karakter 
aan geeft dat geen mogelijkheid open laat voor vergeving voor een 
zonde die in de concrete geschiedenis is begaan. Een theologische
psychologie, zoals Noordmans het noemt, onthult een menselijke 
persoon als zondig en als gerechtvaardigd, waar de zondigheid kan 
worden gezien in het licht van de genadige verdienste van Christus. 
Hij heeft niet alleen onze zielen gered, maar Christus Consolator 
droeg onze ziekten in zijn lichaam zoals Hij onze zonden droeg aan 
het kruis. Dat is de troost die de Heilige Geest ons schenkt.

Een ‘positieve’ antropologie brengt de mensheid die verloren is in 
de zonde, geen troost. Alleen de troost van de drieënige God, de 
Vader, de Zoon en de Geest, schenkt de mensheid die in zonde 
gevallen is, bevrijding.


