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Inleiding

De dokter is ziek.1 In het boek met deze titel 
liet journalist Gonny ten Haaft Nederlandse 
artsen, verpleegkundigen en zorgmanagers 
uitgebreid aan het woord over hun ervaringen 
in de zorg - niet in hun functie als zorgverlener 
maar als patiënt. Ze hadden ieder een onge-
wilde en verwarrende rolverwisseling meege-
maakt, die leidde tot nieuwe inzichten in wat 
er gebeurt in de alledaagse zorgverlening. 

Het boek past in een maatschappe-
lijk debat waarin de tevredenheid over ons 
zorgsysteem geconfronteerd wordt met ont-
hutsende ervaringen van patiënten en cliën-
ten. En dat terwijl de kwaliteit van de zorg in 
Nederland in vergelijking met andere landen 
nog hoog genoteerd staat.

In het ziekenhuis waar ik werk, vroegen 
verpleegkundigen onlangs om begeleiding. Ze 
zouden een collega als patiënt gaan verzorgen 
en zagen op tegen de verwarring die dat zou 
opleveren. In diezelfde tijd werd een arts ern-
stig ziek en overleed. Een andere arts die ik 
er over sprak zei: het maakt je onzeker als de 
grens tussen ‘hen ‘en ‘ons’, patiënten en zorg-
verleners, opeens niet blijkt te bestaan. Dat 
besef duwen we het liefst weg. 

Bovenstaande voorbeelden die met zeer 
veel ervaringen en uitspraken te vermenigvul-
digen zijn, laten niet alleen zien dat er een ze-
kere veiligheid wordt ondergraven als de rollen 
van helper en geholpene worden omgedraaid. 
Er is in die verwarring en onzekerheid bij na-
der inzien vaak ook aanleiding om de eigen 
taak met nieuwe ogen te bezien. De evangeli-
sche raad klinkt mee: Zoals je wilt dat anderen 
jou behandelen, doe hen net zo.

Wie dit alles vanuit de antropologie weegt, 
ontdekt grondstructuren van het mens zijn. 

1  Gonny ten Haaft, De dokter is ziek (Amsterdam:  
AtlasContact, 2015).
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Een filosofische analyse van het helpen kan dat verhelderen.2 Ook de theologie heeft 
hier woorden voor. Zo kan de scheppingsleer aan de orde komen, waarin de een de 
ander tot hulp wordt gegeven, en onze afhankelijkheid en onze mogelijkheid elkaar 
te hulp te komen, zijde en keerzijde zijn van de door God geschonken humaniteit.3 

Maar op de achtergrond van deze levens- en leerervaringen is op basis van het 
werk van Karl Barth nog een andere analogie te ontwaren. Daarop gaan we in dit 
artikel nader in.

In het aan de Theologische Akademie van Sarospatak opgedragen deel I/2 van 
de Kirchliche Dogmatik 4 bespreekt Barth het Bijbelse gebod van de naastenliefde.5  
De verrassende invalshoek die hij daarbij kiest, is dat de naaste niet primair gezien 
wordt als iemand die hulpbehoevend is. Wil je echt begrijpen wat er in dat gebod 
gezegd wordt, dan zul je de naaste in de eerste plaats moeten verstaan als iemand die 
iets te bieden heeft. De naaste is de manier waarop Gods goedheid ons aanraakt en 
in beweging brengt. 

Hoe komt Barth daaraan? We volgen eerst de lijn van zijn denken over de naaste 
in enkele belangrijke publicaties vanaf 1922 tot aan KD I/2, situeren dan de para-
graaf over de naastenliefde binnen de KD en proberen aan de hand daarvan met hem 
in gesprek te raken.

1. Barth over het gebod de naaste lief te hebben
1.1. de naaste als vraag en als crisis

a. In de hernieuwde uitgave in 1922 van zijn commentaar op de brief aan de Romei-
nen6 komt Barth te spreken over de liefde tot de naaste naar aanleiding van Romei-
nen 13,8-14. Hij geeft zijn interpretatie van dat gedeelte de titel ‘de grote positieve 
mogelijkheid’, en dat is de liefde. Het gebod van de naastenliefde bespreekt hij in 

2  Franziskus von Heereman, “Helfen denken. Sozial-karitatives Handeln als philosophischer Gegen-
stand par excellence,“ Theologie und Philosophie 93, no. 2 (2018), 211-26. Interessant genoeg begint 
zijn nadrukkelijk niet theologische artikel met de analyse van een nieuwsbericht dat opvallende paral-
lellen vertoont met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en eindigt het in een verwijzing naar 
degene die hij de stichter van het christendom noemt en die in diezelfde gelijkenis het ‘archetype van 
de medemenselijkheid’ zou hebben beschreven. 

3  Erik Borgman, Want de plaats waarop je staat is heilige grond (Amsterdam: Boom, 2008), 50. verwijst 
naar Charles Taylor die zegt dat de onderlinge zorg van mensen uitdrukking is van Gods zorg  die de 
grondslag is van het bestaan, een gedachte die via Ivan Illich terug te voeren zou zijn op de gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan. In Overlopen naar de barbaren (Kampen: Klement, 2009), 34v. cite-
ert Borgman ook de heilige Catharina van Siëna, die de onderlinge zorg van mensen voor elkaar het 
beeld van God in mensen noemt.

4  Karl Barth, Die kirchlicge Dogmatik. Erster Band Die Lehre vom Worte Gottes. Zweiter Halbband 
(1938) fünfte Auflage (Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag, 1960); verder zonder auteursnaam 
aangeduid als KD I/2. – De eer die de theologische academie in Sarospatak met de opdracht van dit 
deel ontving, verbindt haar onder andere met de universiteit Utrecht in Nederland.

5  KD I/2, 442–504.
6  Karl Barth, Der Römerbrief. Zweite Fassung (1922) hg. Cornelis van der Kooi und Katja Tolstaja. 

(Zürich: TVZ, 2010); verder zonder auteursnaam aangeduid als Römerbrief.
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dat kader.7 Het valt op dat de naaste verschijnt als de concretisering van de vraag die 
God voor ons is.8

De ontmoeting met een ander stelt me de vraag ‘wie ben ik’. Dat geldt voor de 
ontmoeting met God, de geheel Andere, maar ook voor elke ontmoeting met een 
naaste, een ander. De naaste vraagt om een antwoord metterdaad en dat antwoord 
van ons is de proef op de som: zijn we in Christus werkelijk door God aangesproken? 
Liefde herkent in het ‘gij’ van de naaste in de tijd het eeuwige ‘Gij’ van God.

Als we dan antwoord geven, zal blijken dat we één zijn met de naaste omdat 
we in Christus één zijn met God; dat wordt beoogd met het gebod de naaste lief te 
hebben ‘als jezelf ’. Een gebod, dat wil zeggen niet afhankelijk van onze willekeur. 
Tegenover de ander staan we dus belangeloos, zonder vooroordeel, en tegelijk onaf-
hankelijk, het enige dat we zoeken is gemeenschap. Zo wordt de gemeente van Jezus 
Christus gebouwd. 

In onze daden leggen we een getuigenis af: een protest tegen de loop van de 
dingen in de huidige wereld. Dat is een uiting van de liefde tot God. Onze daden 
verwijzen naar Gods revolutie. Het heden ligt tussen de tijden: de huidige wereld 
waartegen we protest aantekenen in naam van de komende nieuwe wereld van God.9

b. Kort na het verschijnen van die opzienbarende tweede uitgave van de Römerbrief 
zegt de kerkhistoricus en voormalige hoogleraar van Barth Adolf von Harnack de 
‘verachters van de wetenschappelijke theologie onder de theologen’ publiekelijk de 
wacht aan. In het liberaal theologische tijdschrift Die Christliche Welt hekelt hij in 
vijftien kritische vragen een theologische aanpak als die van Barth, en deze neemt de 
handschoen op.10 

Von Harnack pleit behalve voor wetenschap als kritisch nadenken en historische 
kennis, voor een opvatting van geloof als godsbeleving die deel uitmaakt van de men-
selijke ervaring. In zijn vijfde vraag gaat hij in op het probleem van de ethiek, en de 
liefde tot God en de naaste. Wat hem zo bevreemdt in de nieuwe stroming, is dat de 
afstand tussen God en mens zo absoluut wordt gemaakt, alsof er een tegenstelling is 
tussen leven in God en leven in de wereld. Bewijst de gelijkstelling in het Evangelie 
van de beide geboden van de liefde tot God en de liefde tot de naaste niet dat God en 
mens juist heel dichtbij elkaar staan – en dat er dus alle reden is de moraal zeer hoog 
te achten?11 In een volgende ronde van het gesprek schijft von Harnack  dat hij niets 
begrijpt van Barths begrip openbaring.12

7  Barth, Römerbrief, 660v.
8  Barth, Römerbrief, 608.
9  Barth, Römerbrief, 658.
10  “Auseinandersetzung zwischen A. von Harnack und K. Barth,” Die Christliche Welt (1923 nr. 1/2, 

5/6, 9/10 16/17 en 1925 nr. 20/21) in Offene Briefe 1909-195, herausgegeben von Diether Koch 
(Zürich: TVZ, 2001), 55–89. Verder zonder auteursnaam aangeduid als Auseindanderzetzung.

11  Auseinandersetzung, 60.
12  Auseinandersetzung, 67.
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Barth riposteert met zestien antwoorden. De tegenstelling tussen ons ‘leven in 
de wereld’ en ‘leven in God’ is er en die kan alleen door een wonder van God zelf 
overwonnen worden. Dat blijkt juist aan de naaste: er is in de wereld geen onrust-
barender feit dan de naaste. Die werkelijkheid is zonder de openbaring al helemaal 
niet te vatten. De kwestie is niet of we de moraal hoog achten maar of we onze naaste 
liefhebben of niet. En zo nee, hoe zit het dan met onze liefde tot God?13

En wat de openbaring betreft zegt Barth het onbegrip van von Harnack te delen. 
Een weg van God tot ons, dat is immers niet te geloven. Alleen is het echt onbegrij-
pelijke daarvan niet het begrip openbaring, maar de openbaring zelf: dat God spreekt 
en handelt. En afgezien van onze (on)mogelijkheid dat te geloven is het een nuchtere 
constatering dat het christendom toch echt met dit getuigenis is begonnen.14

Wat opvalt in deze twee teksten is de centrale plaats die de naaste inneemt. 
De naaste is de onrustbarende vraag die ons van Godswege wordt gesteld. Het be-
grip naaste en het begrip openbaring verwijzen naar elkaar. Maar ook de geboden 
liefde tot de naaste en de liefde tot God. Hoe precies de naam van Jezus Christus 
in dit verband te duiden is, blijft wat ongrijpbaar. Is hij het verbindende principe 
tussen de een en de ander, zoals hij God en mens verbindt? En is daarom ook in 
de ontmoeting met een ander zijn aanwezigheid het geheim? Het lijkt soms of de 
ontmoeting met een ander een vereenzelviging moet zijn, en of die vereenzelviging 
de gemeenschap in Christus is.15 Van een geschiedenis van Jezus, zijn dood en 
opstanding, is geen sprake.

1.2. Jezus Christus is onze naaste 

a. In 1927, vijf jaar voor het eerste deel van de Kirchliche Dogmatik, publiceerde 
Barth een eerste poging tot een dogmatiek, Die Christliche Dogmatik im Entwurf, 
een eerste deel van wat er meer hadden moeten worden.16 Een voorstudie, geen ge-
loofsleer in de klassieke zin, maar een bespreking van thema’s die in een geloofsleer 
thuishoren.17 

De opzet van het inleidende deel, de prolegomena, lijkt op die in de later ver-
schenen KD, met de leer over het woord van God als eerste grote thema. Binnen 
dat thema is de bespreking van Gods openbaring gesitueerd, Gods drie-eenheid, de 
incarnatie en de uitstorting van de heilige Geest. Waar Barth later in de KD spreekt 
over respectievelijk Gods vrijheid voor de mens en de vrijheid van de mens voor God 

13  Auseinandersetzung, 64.
14  Auseinandersetzung, 76.
15  “Der Nächste, erkannt als die Antwort auf die Frage: Wer bin denn Ich? erkannt als der Eine, der Du 

ist und Ich und Er, das ist die Betätigung und Bewährung der Liebe zu Gott, den wir nicht sehen.“ 
– Barth, Römerbrief,  479.

16  Karl Barth, Die Christliche Dogmatik im Entwurf. Erster Band: Die Lehre vom Worte Gottes: Pro-
legomena zur christlichen Dogmatik 1927. herausgegeben von Gerhard Sauter (Zürich: TVZ, 1982); 
verder zonder auteursnaam aangeduid als Christliche Dogmatik.

17  Christliche Dogmatik, voorwoord.
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klinken in de Christliche Dogmatik nog meer filosofische termen: de objectieve resp. 
de subjectieve mogelijkheid van de openbaring. 

Binnen het deel over uitstorting van de heilige Geest is de opbouw weer analoog 
aan de latere indeling, zij het met andere termen. Na die zo genoemde subjectieve 
mogelijkheid van de openbaring is er een paragraaf over de religie, die later in de KD 
de befaamde titel: ‘Gods openbaring als opheffing van de religie’ zal dragen. Deze 
paragraaf  heet hier veel minder polemisch ‘de genade en de religie’. En de paragraaf 
waarin Barth in de KD komt te spreken over het dubbele liefdesgebod heet in de 
Christliche Dogmatik niet ‘het leven van de kinderen van God’, maar ‘het geloof en 
de gehoorzaamheid’.18 

Geloof en gehoorzaamheid samen vormen door de werkzaamheid van de heilige 
Geest onze existentie, zoals weten en doen samen nodig zijn in één en dezelfde han-
deling. Dat is de weg van het christelijk leven. Er is de dubbele werkelijkheid van de 
rechtvaardiging en de heiliging: geloof als respons op de belofte van Gods vergeving, 
en gehoorzaamheid als respons op de vraag die ons wordt gesteld. Alles onder het 
bewind van de werking van de Geest. 

En daar, bij de beschrijving van de ons geboden gehoorzaamheid, komt in een 
korte zin de naaste aan bod: “de naaste in wie Gods ‘Gij’ ons onrustbarend concreet 
wordt en blijft”.19  De ontmoeting met de naaste is dus een ontmoeting waarin Gods 
werkelijkheid de onze aanraakt, een werkelijkheid die ons van slag brengt en ons tot 
handelen uitdaagt. 

b. Barth heeft de teksten van zijn colleges ethiek, gehouden in Münster en Bonn in 
1928 en 1930, zelf nooit gepubliceerd.20 Toen hij aan zijn grote dogmatiekproject 
begon, nam hij de ethiek daarin op. In de inleiding op de ethiekcolleges geeft hij daar 
als het ware vooraf al een verantwoording van, die tegelijk een leeswijzer is voor zijn 
dogmatiek. Het object van de dogmatiek, zegt hij daar, is Gods woord. Maar het ob-
ject van Gods woord is de handelende mens.21 Je belandt in de metafysica wanneer je 
over Gods woord denkt te kunnen spreken zonder meteen te beseffen dat dat woord 
mensen aanspreekt en hun leven verandert. En God zelf is een afgod als je denkt die 
te kunnen verstaan op zichzelf, buiten de betrekking tot onze existentie.22 Ethiek is 
daarom uitsluitend nog uit praktische gronden apart te behandelen, - en ook daarvan 
zal Barth zoals bekend later afzien.

18  Christliche Dogmatik, inhoudsopgave. 
19  Christliche Dogmatik, 443v.
20  Karl Barth, Ethik I. Vorlesung Münster Sommersemester 1928, wiederholt in Bonn, Sommersemes-

ter 1930, herausgegeben von Dietrich Braun. Gesamtausgabe II. Akademische Werke 1928 Ethik I. 
(Zürich: TVG, 1973). Verder aangeduid als Ethik I.

Karl Barth, Ethik II. Vorlesung Münster Sommersemester 1928/29, wiederholt in Bonn, Wintersemes-
ter 1930/31, herausgegeben von Dietrich Braun. Gesamtausgabe II. Akademische Werke 1928/29 
Ethik II.  (Zürich: TVG, 1978). Verder Ethik II.

21  Ethik I,  23. 26
22  Ethik I,  27.
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Ook qua inhoud is er echter een reden waarom Barth deze colleges niet zelf 
heeft willen publiceren.23 Ze markeren een overgang zijn denken. Hij werkt hier nog 
grotendeels in een soort chronologische opzet, van het gebod van de Schepper naar 
het gebod van de Verzoener en dat van de Verlosser. Klassieke Lutherse thema’s als 
de scheppingsordeningen neemt hij hier nog in zijn reflectie op. En in het hoofdstuk 
‘het gebod van de Verzoener’ is niet het Evangelie het eerste, maar de Wet en de mens 
als (begenadigde) zondaar. 

Later zal hij meer in het midden beginnen, en de centrale positie van Jezus 
Christus ook in de ethiek laten gelden.24 Toch vinden we ook in deze colleges al de 
grondtrekken die we later in de KD terugzien. Als was het een ontdekking die nu 
pas echt doordringt, noemt hij Christus het draaipunt, en vat hij de openbaring, de 
verzoening, samen met de zin “dat God in Jezus Christus onze allernaaste wordt”.25 
Hij is een naaste maar wel degelijk een ander, niet met mezelf te identificeren.26 Dat 
markeert het onderscheid tussen het gebod van de Schepper en dat van de Verzoener.

Jezus volgen betekent aan de naaste gebonden te zijn, als degene aan wie we ons 
leven schuldig zijn. Het beeld van het offer (Romeinen 12,1) als boete t.o.v. God 
en dienst t.o.v. de naaste is leidend voor de beschrijving van het gebod van God de 
Verzoener. De aanspraak die Jezus Christus op ons maakt, gebeurt namelijk ook 
door andere mensen, in genade en gebod. De naaste is drager van Gods goedheid, als 
verborgen, verhulde aanwezigheid.27 We zullen ervoor open moeten leren staan dat 
we in het gelaat van een medemens Christus’ gelaat zien. Onze afhankelijkheid van 
de genade van Jezus Christus kan zich weerspiegelen in onze afhankelijkheid van de 
vergeving door een ander. En omgekeerd, ons is geboden in de omgang met anderen 
die op ons een beroep doen, van Christus te getuigen.28 Zo doen we boete voor onze 
eigen zonde, namelijk ons boven anderen verheven te achten.29 Juist in hun zondig-
heid zijn de anderen onze broeder en zuster.30 

Naaste-zijn, wederzijds getuige van Christus, is het onuitwisbaar stempel dat 
op ons leven is gedrukt door Jezus Christus. We zijn nooit zonder de ander. Dat 
geldt in de eerste plaats  voor het getuigenis van de Schrift en de gemeenschap in 
de kerk, en via deze voor mijzelf, maar die kring is open. “God heeft mij zo serieus 
genomen dat hij eerst mijn naaste serieus genomen heeft en hem tegenover me 
heeft gezet als verkondiger van zijn woord, verhuld en ingekleed als een uiterst 
menselijke aanspraak”.31 Die aanspraak werkt Barth uit in paragrafen over autori-
teit, deemoed en liefde. 

23  Vgl. het woord vooraf van de bezorger Dietrich Braun, Ethik I, vii. 
24  Vgl. hierna in de Gifford Lectures over ‚de ordening van het christelijk leven’. 
25  Ethik II,  57., vgl ook 137vv.
26  Ethik II,  59v. 137, vgl. de vraag hierboven n.a.v. Römerbrief, 478v.
27  Ethik II,  145.
28  Ethik II,  155.
29  Ethik II,  151.
30  Ethik II,  291.
31  Ethik II,  165.
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In de paragraaf over de deemoed bespreekt hij de dienst aan de naaste die 
geboden is. Daarin zegt hij dat we ermee moeten rekenen dat de ander die wij 
ontmoeten, Jezus Christus kan vertegenwoordigen in zijn knechtsgestalte, en dat 
de ander omgekeerd aan mij kan vragen ten opzichte van hem of haar Christus te 
vertegenwoordigen.32 In beide aspecten geldt dat het om een wonder gaat als dat 
daadwerkelijk gebeurt. Maar we hebben de opdracht van dat wonder te getuigen, 
symbolisch, bij wijze van demonstratie, en zo te rekenen met Gods genade, voor 
de ander en voor ons zelf.

1.3. voorlopige conclusie

De these  ‘de naaste is primair degene die mij Gods barmhartigheid bewijst’  wordt in  
paragraaf 18 van de KD in eerste instantie onverhoeds gepresenteerd. Gezien de voor-
geschiedenis komt deze gedachte echter niet bepaald uit het niets. Ze heeft wortels 
in zijn vroegere reflectie op de naaste als de gestalte waarin God ons tegemoet komt. 

Er is veel gesproken over de zogeheten christologische concentratie in Barths 
werk in de loop van de jaren ‘30.33 Die tekent  zich ook af  in de interpretatie van de 
naaste als weerspiegeling is van Jezus’ mens zijn zoals we die uitgewerkt vinden met 
name in de colleges ethiek uit 1928.34 

De ontmoeting met Jezus Christus is een ontmoeting met het menselijke. En 
omgekeerd betekent elke ontmoeting met een naaste ook een indirecte ontmoeting 
met Jezus Christus, een herinnering aan zijn mens-zijn. 

2. Kirchliche Dogmatik paragraaf 18.3 De lof aan God
2.1 situering in het eerste deel van de KD35

Paragraaf 18 maakt deel uit van het hoofdstuk over de openbaring. Dat is op zijn 
beurt onderdeel van de prolegomena, traditioneel de inleidende tekst van een dog-
matiek. Barth geeft de prolegomena een eigen karakter, waarin besproken wordt hoe 
de theologie aan haar inhoud komt. Hij presenteert daarin de ‘leer’ (datgene dat 

32  Niet als een tweede Christus, Ethik II,  154., 307., wel als getuige en analogie van Hem Ethik II, 
155., 311.

33  Vgl. Barths eigen terugblik in “How my mind has changed,” The Christian Century 13 en 20. (Sept. 
1939) en in Der Götze wackelt (Berlin: K. Vogt, 1961), 185v. Vgl. Eberhardt Busch, Karl Barth aan 
de hand van zijn brieven en autobiografische teksten (Nijkerk: Callenbach, 1978), 191. (=Karl Barth’s 
Lebenslauf, [München: Kaiser, 1975], 223.).

34   Kees van der Kooi, Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik (Kampen: 
Kok, 2002), 349., meent dat daarmee nog steeds onvoldoende recht wordt gedaan aan Jezus’ mens-
zijn en aan het onze als staan voor God. „Het mens zijn van Jezus [...] is predikaat van openbaring. 
Alle ruimte wordt ingenomen door God die handelt.” [...] „In de latere delen van de van de KD komt 
er meer ruimte voor de mens als partner van God.” Juist de naaste als iemand in wie wij die barmhar-
tig handelende God kunnen verwachten lijkt mij echter een kostbare opening naar de werkelijkheid 
van ontmoeting, ook in zorg en politiek. 

35  Vgl. Busch, Karl Barth, 194v., 254v.
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gezegd en te zeggen is) over Gods woord. Theologie, spreken over God, is bezinning 
op het spreken door God. 

Met Gods woord kun je drie dingen aanduiden: dat God zelf spreekt (openba-
ring), dat daarover geschreven is (Bijbel) en dat over dat geheel door mensen gespro-
ken wordt (verkondiging). Die drie aspecten grijpen in elkaar, met het een zijn ook 
steeds de andere aan de orde. 

In het eerste van die drie aspecten, waarin het dus gaat om hoe God zelf spreekt, 
zich kenbaar maakt, bespreekt Barth de spreker, het gesproken woord en het horen 
daarvan. De spreker is de drie-ene God, het gesproken woord is Gods menswording 
in Jezus Christus, en het horen is de werking van God in mensen, de uitstorting van 
de heilige Geest.

Welnu, in het kader van dat laatste, die werking in ons mensen gaat het om 
vrijheid. Waar de Geest is, daar is vrijheid. Vrijheid voor, vrijheid van en vrijheid tot: 
ontvankelijkheid en onbevangenheid ten opzichte van God, het los raken van onder-
werping aan eigen projecties (religie) en een leven dat zin krijgt als eren van God en 
daarom dienen van elkaar.36    

We zijn met paragraaf 18 in het eerste aspect van Gods woord, namelijk dat God 
zelf spreekt (‘Gods openbaring’), en daarbinnen in het derde deel, over de werking 
van Gods Geest (‘de uitstorting van de heilige Geest’), en daarvan dan weer het laat-
ste, de ons geschonken vrijheid tot het eren van God in het dienen van elkaar, in één 
zin betiteld als ‘het leven van Gods kinderen’. 

Barth merkt daarbij op dat hij deze titel gekozen heeft als een eerbewijs aan de 
kerkhistoricus von Harnack, met wie hij zoals boven bleek, juist ook op het punt van 
de ethiek zo van mening verschilde. De titel had wat hemzelf betreft even zo goed 
kunnen luiden: ‘het leven van de kerk’.37

In de door Barth gevolgde methode komt het gebod van de naastenliefde dus te 
staan in een kader waarin het structuur geeft aan de menselijke respons op Gods 
spreken. Een respons die bovendien door God wordt geïnitieerd. Daarin lijkt de 
menselijke inbreng op het eerste gezicht minimaal. Naastenliefde ging er toch om 
dat we de opdracht hebben voor elkaar te zorgen?

Wat Barth echter beoogt, is dat in alle aspecten Gods heilzame initiatief voor-
rang krijgt boven Gods eisen aan de mens. Er is niet eerst een wet (die mensen al 
dan niet kunnen houden) en vervolgens een evangelie (als boodschap dat de wet is 
vervuld door de komst van Jezus Christus). Het gebod is de wijze waarop God ons 
uitdaagt zijn goedheid in ons gedrag te laten gelden, ten goede van anderen en van 
ons zelf.  

36  Respectievelijke paragrafentitels: 16. Die Freiheit des Menschen vor Gott, 17. Gottes Offenbarung 
als Aufhebung der Religion, 18. Das Leben der Kinder Gottes.

37  KD I/2, 403v.; vgl ook Busch, Karl Barth, 151.
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Ik kan mezelf dus niet primair zien als het subject dat nu op het punt staat al 
dan niet een goede daad te verrichten, maar als een mens aan wie een goede daad 
verricht wordt. Daarin past het dat de naaste niet eerst in beeld komt als iemand die 
een beroep op mij doet, maar als iemand die mij iets schenkt: een analogie van en 
een verwijzing naar hoe God mensen tegemoet komt. 

Sterker nog, de naaste in optima forma is: Jezus Christus. Hij is het in wie God 
ons nabijkomt. En aan die ontmoeting (evangelie) ontleent onze omgang met elkaar 
ook zijn karakter als uitdaging (wet): die naaste te verwelkomen en lief te hebben.

2.2  in gesprek met paragraaf 18.3 

Barth bespreekt het gebod: “Je zult je naaste liefhebben als jezelf” in vier ronden met 
op een centrale plaats zijn uitleg van het verhaal van de barmhartige Samaritaan.38 De 
nummering is van Barth. Ik geef telkens een deel weer en plaats er een opmerking bij.39

1. Allereerst: ‘Je zult’ - waarom een gebod? Het gaat hier om het loven van God God 
als de concrete gestalte van het liefhebben van God in deze wereld, in deze tijd. Dat 
sluit aan bij Barths eerdere bespreking van de verhouding van de beide geboden God 
lief te hebben en de naaste. Een dubbel gebod van de ene God voor dezelfde kinde-
ren van God, in hun ‘zijn’ in Jezus Christus en in hun ‘handelen’ als de ledematen op 
aarde van Hem die hun hemelse hoofd is. Er zijn dus twee oriëntaties, twee tijden, 
waarin we tegelijk leven. We leven en handelen in de tegenwoordige wereld die ver-
gaat èn we zijn burgers van de toekomende en blijvende wereld van God.40

Ook dit gebod is evangelie, belofte, gebaseerd op de naam van Jezus Christus. 
Gebod is ordening. Daarom is ons niet zomaar een of andere lof aan God opgedra-
gen, want dat kan tot allerlei wonderlijke religieuze verschijnselen leiden,41 maar 
naastenliefde.

Opmerkelijk is hoe Barth op deze wijze de indicatief en de imperatief verbindt, en 
ook de beide geboden recht kan doen die aan elkaar gelijk zijn maar niet samen-
vallen. Zo ontstaat er bij nader inzien wel een vraag. Want als God liefhebben de 

38  Een lezing van Barths uitleg in de context van de globalisering geeft Eric Gregory, ‚The Gospel 
within the Commandment. Barth on the Parable of the Good Samaritan.” in Reading the Gospels 
with Karl Barth, red. Daniel L. Migliore (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 
2017), 34–55. Hij meent dat de christelijke ethiek veel te leren heeft van Barth, die noch universalist 
noch particularist wil zijn, en wiens bijdrage aan de ethiek beslist ook pastorale kanten heeft doordat 
hij de geboden solidariteit baseert op de genade, niet de wet.

39  Een werkwijze waartoe ik geïnspireerd ben door Jozef Wissink, De inzet van de theologie (Amersfoort: 
De Horstink, 1983).

40  KD I/2, 450.
41  Spelend met die gedachte: dit zou kunnen leiden tot “seltsame(n) und vielleicht aufsehenerregen-

de(n) Eruptionen und Explosionen [...] allerlei wunderliche Geräuschen und Rauchentwicklungen” 
– KD I/2, 456. Het siervuurwerk van de religie.
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opdracht is die voortvloeit uit Gods liefde voor ons, waaruit vloeit dan de opdracht 
om de naaste lief te hebben? Is er behalve de liefde van God nog een indicatief die 
leidt tot deze imperatief? Of is er alleen het gebod zelf? Daarop gaat het vervolg in.

2. Maar eerst: wie is ‘de naaste’? Een medemens in nood (idealisme)? Vaak is een 
naaste inderdaad op onze hulp aangewezen maar dat maakt hem op zichzelf nog niet 
tot naaste. Iemand die op basis van de gegeven maatschappelijke verhoudingen een 
claim op mij zou hebben (realisme)? Dan zou het bij naastenliefde om een ‘wet’ gaan.  
These: de naaste is “drager en vertegenwoordiger van Gods barmhartigheid”.42 Dat is 
‘evangelie’: dat God ons deze mogelijkheid geeft om Hem te loven. 

De polemiek met een algemene mensenliefde is in eerste aanleg wat bevreemdend. 
Maar voor Barth is de verhouding evangelie en wet onomkeerbaar. Daarbij zijn er 
zijn alleen al exegetisch redenen om het begrip naaste (in Leviticus re’a, volks- of 
landgenoot) niet zomaar op te vatten als medemens in het algemeen.43 Barth zoekt 
het bijzondere op om van daar uit het algemene te kunnen belichten. Zo kan hij 
ook afstand houden van de liberale theologie (“Humanitätstheologen”) en van het 
religieus socialisme.44

Ook de polemiek met het zogeheten realisme is duidelijk te situeren. In de 
leer van de scheppingsordeningen, een belangrijk gegeven m.n. in de behoudende 
Lutherse theologie, past het dat een ander tot wie ik in een vaste gegeven verhouding 
sta, recht op mij heeft. Dat geldt dan binnen de kringen van huwelijk, arbeid, kerk, 
maar ook volk en staat (“Geschichtstheologen”).45 Langs deze weg is een groot deel 
van de kerk op het dwaalspoor van de Deutsche Christen gekomen. Ook daarvan 
houdt Barth afstand.

Om deze these, de naaste is drager en vertegenwoordiger van Gods barmhartigheid,  
te onderbouwen, bespreekt Barth Lucas’ versie van het verhaal waarin het dubbele 
gebod van de liefde wordt geformuleerd in het gesprek van Jezus met een wetgeleerde 
en daarin met name de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan  (Lucas 10,25-37).46 

Overal waar – ook in Barths eigen werk – het begrip naaste wordt gebruikt, is dit 
verhaal impliciet aan de orde. Dat Barth er nu gedetailleerd bij stil staat, geeft hem 
de gelegenheid te onderzoeken of en zo ja hoe daarin de eerder gevonden lijn van de 
naaste die die de gestalte is waarin God ons ontmoet, wordt bevestigd.

42  KD I/2, 459., cursivering van Barth.
43  KD I/2, 459.; vgl Ernst Fuchs, “Was heisst: ‘Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst’?” 

Theologische Blätter, 1932, 129-40. Idem, Zur Frage nach dem historischen Jesus Gesammelte Aufsätze 
II (Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1960), 3.

44  KD I/2, 444v., 472.
45  KD I/2, 445v.
46  “Unlike most Christian ethicists, Barth, with devotional joy, showed rather than theorized the place 

of scriptural exegesis in the Christian life.” – Gregory, The Gospel, 54.
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De wetgeleerde vraagt hoe het eeuwig leven te vinden is, en citeert op Jezus’ weder-
vraag de relevante geboden over de liefde tot God en de naaste. Hij blijkt ze echter 
niet te kennen want – zo vertelt Lucas – ‘hij wilde zichzelf rechtvaardigen’  en stelt 
daarom de vraag ‘Wie is mijn naaste?’47

Jezus vertelt48 over de man die slachtoffer wordt van een overval, genegeerd wordt 
door een priester en een Leviet, en hulp krijgt van een passerende Samaritaan. Dan 
stelt hij een vraag. Je zou verwachten: ‘Wie was de naaste van de hulpvaardige Sa-
maritaan?’ Die had immers al doende zijn naaste gevonden: het slachtoffer van de 
rovers. Dan was de les duidelijk: Doe het ook zo! 

Maar de vraag die Jezus stelt, luidt anders: ‘Wie was de naaste van de overvallen 
reiziger?’ Met die vraag wordt de wetgeleerde uitgenodigd een andere positie in het 
verhaal in te nemen: die van degene die langs de weg ligt. Hem lopen de gelovigen 
voorbij zonder op te kijken, hij moet gevonden worden door de vreemdeling en van 
hem barmhartige hulp ontvangen. Die werd de naaste.

Dat is een eerste omkering die Barth in het verhaal van Jezus signaleert: 
de gelijkenis ontregelt het gesprek waarin iemand zich afvraagt wie hij zou 
moeten liefhebben. Het verhaal laat je ontdekken dat je niet zomaar kunt 
overwegen hoe je goed kunt handelen, maar dat je afhankelijk bent van een 
ander, die jou liefheeft. Een uitnodiging tot een rolwisseling, een bibliodra-
ma in het klein.49

 
Op dat moment komt dan de oproep ‘Doe jij net zo!’  Dus: wéés zelf naaste, breng 
troost, hulp. Zou de vraagsteller naaste zijn geweest, dan had hij niet hoeven vragen 

47  Tom Naastepad, Acht gelijkenissen uit Mattheüs en Lukas. Verklaring van een Bijbelgedeelte (Kampen: 
Kok, 1978) volgt Barth als hij zegt dat uit deze vraag blijkt dat de wetgeleerde niet beseft dat hij 
van barmhartigheid leeft en daardoor zelf het probleem is. Barth noemt hem in de ogen van de arts 
Lucas doodziek, en Naastepad ‚ten dode gedoemd’,  ‚halfdood’ en zijn vraag een ‚roep om hulp’, en 
‚een doodskreet’ (Acht gelijkenissen, 78.), daarmee bij voorbaat al zinspelend op het slachtoffer in de 
gelijkenis.

48  Henk Veltkamp, Pastoraat als gelijkenis: De gelijkenis als model voor pastoraal handelen (Kampen: 
Kok, 1988), 104., beschrijft de werking van de gelijkenis als het transparant worden van alledaagse 
gebeurtenissen tot op de werkelijkheid van het Koninkrijk Gods. „Gelijkenissen hebben dikwijls één 
of meer buitengewone trekken, destabiliserende elementen, die de hoorders confronteren met hun 
eigen verhaal, en met de consequenties van hun vanzelfsprekende, gesloten werkelijkheidsvisie. De 
gelijkenis werkt daardoor als uitnodiging en tevens als een instrument om de eigen situatie open te 
breken, de decoderen en te herdefiniëren. Deze nieuwe visie wordt door de hoorders ervaren als een 
openbaring: het eigen verhaal wordt gerelateerd aan het verhaal van het Koninkrijk Gods”. De gesig-
naleerde omkeringen in de gelijkenis zijn te lezen als zulke destabiliserende elementen.

49  Ruard Ganzevoort en Jan Visser, Zorg voor het verhaal: Achtergrond, methode en inhoud  van pastorale 
begeleiding (Zoetermeer: Meinama, 2007), 120–25., gebruiken in het voetspoor van Veltkamp de 
termen herkenning, vervreemding, ontsluiting en antwoord voor de structuur van de gelijkenis, die 
ze vervolgens vergelijken met die van de pastorale ontmoeting.
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wie zijn naaste is. Wie barmhartigheid doet, zal barmhartigheid ondervinden. Die 
ziet de naaste die hem barmhartig is, en aan wie hij liefde verschuldigd is, ook in 
degene die hem niets te bieden heeft. Wie zo handelt hoeft zichzelf niet meer te 
rechtvaardigen.

Dat is een tweede omkering. Die tussen theorie en praktijk. Ook dat ont-
regelt het leergesprek over de ethiek. Het begint met betrokkenheid. Alleen 
al gaande ontdek je de weg. Merk op dat Barth de zelfrechtvaardiging nu 
benoemt, niet als een oppervlakkig element als wanneer iemand zichzelf wil 
verduidelijken, maar ook niet in de veelal anti-joodse interpretatie waarin 
zelfrechtvaardiging het kenmerk van joodse onbekeerlijkheid is. Hier bete-
kent zelfrechtvaardiging dat je jezelf al delibererend buitenspel zet, buiten 
de dynamiek van de barmhartigheid.

Die oproep verwijst dan ook terug naar Jezus zelf, degene met wie de wetgeleerde 
in gesprek is, die hem als de Samaritaan nabij is,50 die hem niet veroordeelt maar 
genadig is. ‘Doe jij net zo!’ betekent daarom ook: ‘Volg mij!’

Dat is de derde omkering. Nu wordt het kader van het gesprek doorbroken. 
Er staan geen twee geleerden over een kwestie te discussiëren, het gaat om 
de ontmoeting zelf tussen de geleerde en zijn gesprekspartner. De naaste 
is geen object van ethisch beraad maar Jezus zelf, tot wie hij zich had ge-
wend.51

Uit deze bespreking trekt Barth vervolgens conclusies. De naaste is mijn weldoener 
en heeft daartoe een volmacht, een opdracht.52 Maar om dat te ervaren moet ik bezig 
zijn met mijn eigen opdracht. Ik ben er dus zelf zeer bij betrokken dat een mede-
mens mijn naaste wordt. Dat is geen gegeven, maar een gebeuren. Ik moet daar zelf 

50  Opmerkelijk genoeg staat Barth hier niet expliciet stil bij het ‘met ontferming bewogen zijn’ van 
de Samaritaan, dat toch net als elders in het nieuwe testament een verwijzing lijkt te zijn naar Gods 
ontferming, vgl. Naastepad, Acht gelijkenissen, 84.; Gregory, The Gospel, 46.,  verwijst naar KD III/2,  
252., waar Barth daar wel op ingaat. Karel Deurloo, Exodus en exil (Kampen: Kok, 2003), 110., 
citeert hierbij Lc 1,72 (met dank aan prof. Reeling Brouwer voor de aanvulling).

51  “Daarom mogen wij de gelijkenissen ook niet te zeer van de retorische zijde bekijken. [...] zo los 
staat Jezus niet in zijn eigen onderwijs; ook niet in de hele bijbel. Hij is zelf het beeld en de gelijkenis 
Gods”. En even verder: “Op dat verborgen Woord, de Gelijkenis in de gelijkenis, komt dus alles aan. 
[...] Daarom komt het bij de gelijkenissen vooral aan op Hem die ze spreekt.” –  O. Noordmans 
Dingen die verborgen waren (1935), Verzamelde werken 2 (Kampen: Kok, 1979), 59., 61. 

52  Intrigerend is de vraag waar Barth die gedachte van een volmacht of opdracht aan ontleent; is de 
naaste die mij tegemoet treedt, zelf ook aan het handelen in gehoorzaamheid aan datzelfde gebod 
van de naastenliefde? Het verwijst naar de plaats die hij profeten en apostelen, en daarmee de Bijbel, 
en de kerk als geheel geeft als getuigen van Gods barmhartigheid. Daarbuiten is er een kring mensen 
die onder de voorwaarde dat er een gemeente is, deze opdracht kunnen hebben, nl. niet zelf direct 
getuige te zijn maar wel het gegeven getuigenis van Gods liefde te bevestigen. Zie KD I/2,  470, 474.
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bij zijn, naaste zijn, ook zelf drager van Gods barmhartigheid. Maar omgekeerd, om 
God te kunnen loven, ben ik van die naaste afhankelijk.

Hier klinkt vooral de tweede omkering mee. In de ontmoeting weerspiegelt zich het 
Ereignis-karakter van de openbaring.

Er zijn dus mensen met een bijzondere opdracht en volmacht, die ons in die bepaal-
de ordening plaatsen. Dat zijn allereerst de profeten en apostelen met hun getuigenis. 
Dat is de kerk als getuige van Jezus Christus. Niet alleen als een zichtbare institutie, 
als mensen die zich van deze opdracht en volmacht bewust zijn. De mensheid als 
geheel komt hier in beeld. Ik zie daarom ieder mens als iemand die voor mij Sama-
ritaan kan blijken te zijn. “Ik zou niet in de kerk kunnen geloven, als ik niet door de 
kerk ten opzichte van ieder ander deze hoop koesterde”.53

Hier klinkt vooral de eerste omkering mee. De leer van de Schrift en die van de kerk 
vinden hier hun basis.54

Dàt dat gebeurt, dat een medemens naaste wordt, is weerschijn van de menselijke na-
tuur van Jezus Christus. In de Bijbel zijn er gestalten met die opdracht, stemmen van 
buiten zoals Rachab, Ruth, de magiërs uit het Oosten en de syrofenicische vrouw. 
Met de verwachting dat anderen zo verschijnen zullen we hun tegemoet treden: dat 
ze voor ons die naaste, die barmhartige naaste zouden kunnen worden. 

Hier en in het vervolg klinkt vooral de derde omkering mee. De christologische inzet 
van Barths denken krijgt gestalte. En die is tegelijk de opening naar de medemens.

Behalve ‘naaste’ kent de Bijbel ook het begrip ‘broeder’ (zuster), iemand aan wie je 
je niet kan onttrekken, en zonder wie je geen ‘kind van God’ kunt zijn. In de Bijbel 
wordt deze term alleen binnen de gemeente gebruikt, maar je kunt anderen ook zo 
tegemoet treden, in hen de boodschapper van Gods woord verwachten. Ook als dat 
nog niet blijkt, herinnert ieder ander met zijn of haar menselijkheid feitelijk, als zo-
danig, aan het mens zijn van Jezus Christus. 

Waar Barth dus enerzijds binnenkerkelijk lijkt te redeneren als hij benadrukt dat 
de naaste een volmacht heeft van God, en dat de getuigen die in de Bijbel aan het 
woord zijn en de medechristenen die volmacht hebben ontvangen, rekent hij er 

53  KD I/2, 466v. Een ‚Christelijke humaniteitsgedachte’: mensen zijn hoe dan ook in aanraking met 
de kerk van Jezus Christus en dat geeft hun – niet van nature, niet als bezit, niet als aan te leren 
deugd – een onuitwisbare eigenschap (character indelebilis, onuitwisbaar stempel, een term uit de 
sacramentsleer): een belofte. Er valt wat van hen te verwachten.

54  De categorie van het getuigenis is een essentieel onderdeel van Barths leer van de Schrift (Leitsatz 
paragraaf 19).
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anderzijds tegelijk mee dat we niet bij voorbaat weten welke ander die op mijn weg 
komt, diezelfde opdracht van Godswege heeft, geweten of ongeweten. Ik zal dus 
ieder ander tegemoet moeten treden met de openheid in hem of haar mijn naaste 
te ontmoeten die mij barmhartigheid bewijst en aan wie ik omgekeerd verschuldigd 
ben naaste te zijn. De grenzen van de kerk zijn dus open. Waar dat naaste-zijn ge-
beurt, is de kerk.

Dat de ander ook wel de noodlijdende ander is, is niet bepalend voor het naaste-zijn. 
Maar de nood van een ander doet wel denken aan Jezus’ mens-zijn: niet geëerd, ge-
slagen en vernederd. Zelfs het al dan niet door mij herkennen verandert daar niets 
aan. Christus solidariseert zich immers feitelijk met wie in nood is, zo getuigt het 
verhaal uit Mattheüs 25. En zo is ons handelen ten opzichte van de naaste feitelijk 
handelen ten opzichte van Hem.

Via de christologie verbindt Barth dus Mattheüs 25 met Lucas 10. Dat levert voor 
het verhaal van de barmhartige Samaritaan nog wel een probleem. Zou je terugle-
zend uit Mattheüs 25 dan toch moeten zeggen dat de man die in handen van de 
rovers was gevallen, ook de barmhartige naaste is van de Samaritaan?55 Barth gaf 
hiervoor al eerder een handvat door te zeggen dat de belangrijkste gave die we ont-
vangen van de ander die op ons een beroep doet, de gelegenheid is die we daarmee 
ontvangen om God te loven.56 

Maar – wordt het slachtoffer dan louter een instrument voor onze dienst aan 
God?  Dat zou de werkelijke ontmoeting ondergraven.57 Het weerwoord daartegen 
is dat dat een abstractie is: de wederzijdse dynamiek van het naaste-zijn wordt dan 
in een eenzijdig beeld vastgezet. Bovendien is de naaste ook in deze zin nooit een 
instrument voor ons maar een geschenk, een ons door God geboden mogelijkheid 
werkelijk lief te hebben.

3. En wat is ‘liefhebben’ dan? Het komt erop aan dat we ons door de naaste laten 
storen. Niet de naaste die goed uitkomt, bijvoorbeeld om jezelf te bevestigen door je 

55  „Auch der Samaritaner hat empfangen: von dem unter die Räuber Gefallenen empfangen, indem er 
ihm gab. Es war dies: dass er ihm der barmherzige Nächste wurde, nur das Zeugnis, dass er selbst in 
dem Halbtoten den barmherzigen Nächsten gefunden hatte“. (KD I/2, 462.)

56  KD I/2, 459., daar ook de term Werkzeug, namelijk instrument van de voor ons onmisbare ordening 
waarbinnen we God kunnen loven

57  Rudolf Bultmann, Jesus (Tübingen: J. C. B. Mohr, Paul Siebeck, 1926), 99., had zich expliciet verzet 
tegen deze term: “Was ich dem Nächsten erweise an Güte, Mitleid, Erbarmen,  usw. ist [...] was ich 
wirklich für den Nächsten tue; der Nächste ist also nicht gleichsam ein Werkzeug, mittels dessen ich 
die Gottesliebe übte, und die Nächstenliebe kann nicht gleichsam mit einem Seitenblick auf Gott ge-
übt werden”. Waarbij Barth het evenwel over een heilzaam werktuig in Gods hand heeft en Bultmann 
over de heilloze instrumentalisering van de naastenliefde. 
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hulpvaardigheid, maar de naaste die je liever niet wilt. Die herinnert je aan je eigen 
zondigheid. En zo aan Jezus Christus die de zonde heeft gedragen.58 

De crisis en de redding door Gods openbaring herhaalt zich in de ontmoeting 
met die lastige naaste. God zelf brengt ons in deze crisis om ons bij Jezus te bepalen. 
Hij kruist de weg van de zijnen in zijn solidariteit en in zijn identiteit met de zondige 
en ellendige medemens.59 Zo is het evangelie de grond van de wet.

Ook hier speelt de eerstgenoemde omkering een rol. Liefhebben is eerst passief te 
duiden, als geraakt worden door een ander die – hoe dan ook – aan Christus doet 
denken.

Mijn taak kan nu echter niet zijn de ander tot liefde tot God op te roepen of te be-
wegen. Ook de ander is niet gebaat bij een opdracht, een wet, van mijn kant. Ik zou 
me daarmee van hem of haar afmaken. Echte naastenliefde zal nooit of te nimmer 
wet zijn. Wat dan? Ik kan getuigen: 

a. in woorden: niet over mijn nood of mijn gered-zijn, wel over de naam van Jezus 
Christus. Dat spreken moet duidelijk en bescheiden gebeuren. Verwijzen naar Hem 
is ook uitleg van de Schriften die van Hem getuigen. Kritisch tegenover andere na-
men, in eerbied voor zijn majesteit, in belijdende taal. Kerkelijk dus, uitnodigend. 

b. in hulp: ik kan in alle betrekkelijkheid verwijzen naar de hulp die Jezus Christus is. 
Doe ik dat niet daadwerkelijk, dan was mijn woord een leugen. Doe ik het wel dan 
moet het zinvol en effectief gebeuren. Of de verwijzing slaagt, is niet aan mij. Maar 
met dat wonder moeten we wel rekenen.

c. in houding: evangelisch, niet heidens, alleen bezig met jezelf, niet wettisch, een 
ander iets opleggend, maar geduldig, verwijzend naar Gods vergeving.60 Daar kun je 
wel degelijk zelf aan bijdragen, met hart en ziel.  

Hier schetst Barth de contouren van kerkelijk handelen in verkondiging, diaconaat 
en levenshouding, evenzeer als de contouren van het leven van individuele leden 
van de gemeente. Zonder apologetiek maar met overtuiging, zonder fanatisme maar 
met verwachting. In het spoor van hem die ons heeft liefgehad en tot navolging 
uitnodigt.

58  KD I/2, 476v.
59  KD I/2, 479.
60  Een vergelijkbare drieslag is in de Nederlandse theologie doordacht in het werk van K.H. Miskotte. 

Alleen heeft hij niet van ‚wettisch’ gesproken maar – dankzij zijn ontmoeting met de joodse godsdi-
enstfilosofie – van ‚joods’. Daarmee komen de verhoudingen anders te liggen. Miskottes hele oeuvre 
is daarmee wel  getypeerd door Gerrit de Kruijf, Heiden, Jood en Christen. Een studie over de theologie 
van K.H. Miskotte (Baarn: Ten Have, 1981), passim, m. n. 77–93.
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2.3 evaluerend

Een intrigerende vraag is in welk opzicht de lezing van deze gelijkenis voor Barth 
grond is voor of gevolg van zijn visie op de naaste. De voorgeschiedenis maakte 
duidelijk dat de visie op Jezus als onze naaste en de naaste als degene in wie wij Hem 
zouden kunnen herkennen, niet nieuw is. Daarmee is natuurlijk niet uitgemaakt of 
niet ook al eerder deze interpretatie van de gelijkenis voor hem een reden was tot 
deze visie. Het kan ook omgekeerd hebben gewerkt, namelijk dat Barths bezinning 
op Jezus Christus een nieuwe kijk op de gelijkenis heeft mogelijk gemaakt. En gezien 
Barths werkzaamheid als docent met colleges en privatissima en zijn publicaties zo-
wel op dogmatisch als op bijbels-theologisch gebied is een beweging van wederzijds 
verheldering nog het meest waarschijnlijk. 

Van de door hem genoemde exegetische literatuur61 heeft Bultmann minder oog 
voor de door Barth gesignaleerde omkeringen. Bij Bultmann ligt alle nadruk op de 
gehoorzaamheid aan God die ons tot liefde oproept, gericht op ieder die in nood is. 
Dat Jezus zelf de naaste zou zijn, van de geleerde en zo ook van ons, is bij hem niet 
aan de orde. Behalve wellicht in één zin (die Fuchs overigens anders interpreteert) 
waarin hij zich afvraagt of de oproep tot bekering die Jezus doet, niet op zichzelf ook 
een daad van naastenliefde is.62

Barth beticht Bultmann er overigens van dat bij hem de liefde tot God verdwijnt 
in de opgedragen naastenliefde en dat daarmee alle ruimte voor liturgie, contempla-
tie, voor het gebed en de viering van de zondag zou worden weggedrukt.63 Bultmann 
legt inderdaad alle nadruk op gehoorzaamheid, en dat in de concrete situatie van 
mens zijn met anderen. “Es gibt also keinen Gehorsam, (...) der sich direkt auf Gott 
richtete”,64 zodat de vraag open moet blijven welke vorm die liefde tot God kan heb-
ben buiten de daadwerkelijke naastenliefde. De verhouding van wet en evangelie ligt 
bij hem dus mogelijk anders dan bij Barth.

Fuchs leest het gebod van de naastenliefde ‘streng’ christologisch en binnen-
kerkelijk, hij ziet het in het Nieuwe Testament uitlopen op het geloofsgetuigenis in 
woord en daad. Een opdracht binnen de gemeente tot onderlinge liefde en dus on-
derscheiden van de ‘heidens-humanistische’)65 interpretatie. Ten opzichte van hem 
heeft Barth dus meer ruimte gemaakt door de openheid van de gemeente en de 
verwachting ten aanzien van de naaste te benadrukken (zijn ‘christelijke humani-
teitsgedachte’).

61  KD I/2, 442.; Bultmann, Jesus; en Fuchs, Was heisst?
62  Bultmann, Jesus, 102. vgl. Ernst Fuchs, “Das Zeitverständnis Jesu,” Zur Frage nach dem historischen 

Jesus (Tübingen: Mohr Siebeck 1960), 321v.
63  KD I/2, 479.
64  Bultmann, Jesus, 99.
65  Fuchs, Was heisst?, 9.
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2.4  Bij wijze van conclusie 

Als we terugkijken op Barths analyse zien we in zijn benadering een verdieping van 
de in de inleiding beschreven wisseling van rollen. Zulke omkeringen blijken alles 
van doen te hebben met het hart van de theologie.

Niet alleen kan ik in de ander mijn naaste treffen, en in die naaste een verwijzing 
naar Jezus Christus, ook de ander kan in mij zijn of haar naaste verwachten. Dat is 
mij zelfs van Godswege opgedragen. Naaste zijn is reciprook. 

Deze rolwisseling maakt bescheiden en vastbesloten.  De scheiding van subject 
van zorg en object, van hulpverlener en hulpontvanger wordt grondig ter discussie 
gesteld. Er is steeds een beweging van ontvangen en geven, van barmhartigheid doen 
en barmhartigheid ervaren. Wie zich daarmee inlaat, als zorgverlener en als zorgont-
vanger, wint aan vrijheid.

Dit besef van liefde van en voor de naaste voorkomt de uitputting van de hulp-
verlener, de machtsdrang van de weldoener, en de veroordeling van de hulpvrager tot 
minderwaardigheid. Het ligt niet bij voorbaat vast aan welke zijde de menselijkheid 
zich zal openbaren. Juist in de openheid daarvoor ontstaat een relatie die zowel de 
hulpvrager als de hulpverlener in een nieuw licht kan zetten.66

Weliswaar geldt dat alles primair binnen de kerk, de grenzen van de kerk zijn 
open. Het is zelfs omgekeerd: waar dat naaste-zijn gebeurt en mensen zo in woord en 
daad, in hulpbehoevendheid en hulpvaardigheid  voor elkaar tot getuige van Jezus 
Christus worden, daar is de kerk. De werkelijkheid van Gods genade in Jezus Chris-
tus schept deze mogelijkheid. 

66  Dick de Jong, “Theologie voor de zorg. Verkenning van een wonder,” Tijdschrift geestelijke Verzorging 
21 nr. 89 (2018).
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