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Is de christelijke verzoeningsleer inherent gewelddadig? 

In gesprek met Hans Boersma, Violence, Hospitality and the Cross: Reappropriating the 
Atonement Tradition Grand Rapids: Baker Academic, 2004; 285 pp., ISBM 0–8010–2720–
9. 

Vaak wordt in zo algemene termen over religie en geweld gesproken, dat bij voorbaat 
gegarandeerd is dat men niet verder komt dan wat sweeping statements. Hans Boersma 
pakt het in zijn tweede boek anders aan, en stelt de vraag naar de gewelddadigheid van 
de christelijke verkiezings- en verzoeningsleer aan de orde. Hij doet dat vanuit een 
postmodern wijsgerig perspectief, geïnformeerd door Levinas en Derrida. Emmanuel 
Levinas kritiseerde de westerse wijsgerige traditie vanwege haar gewelddadige tendensen 
en haar onvermogen anderen te respecteren. Hij pleit voor een omwenteling in de filosofie 
van zijnsleer naar ethiek en voor het gehoor geven aan het appèl dat van het gelaat van 
de ander uitgaat. Jacques Derrida verwerkt deze lijn in het denken van Levinas tot een 
pleidooi voor een messiaanse gastvrijheid, een openheid die absoluut, puur en 
onvoorwaardelijk is, die weigert te oordelen, te veroordelen en te straffen. Overal waar 
men tekortschiet in deze messiaanse gastvrijheid, is sprake van geweld. Nu stelt Derrida 
zijn ideaal zo hoog, aldus Boersma, dat wij er in dit leven niet aan kunnen voldoen, en dat 
het verwordt tot een onbereikbaar eschatologisch perspectief. Hier en nu is geweld 
onvermijdelijk, zoals ook de concrete messianismen van christendom en jodendom in de 
praktijk gewelddadig zijn. 

Hiermee is het begrippenkader gegeven van waaruit Boersma de christelijke verkiezings- 
en verzoeningsleer benadert. Men kan hier gelijk de vraag opwerpen in hoeverre dit vanuit 
de postnoderne filosofie geïmporteerde begrippenpaar (gastvrijheid vs. geweld) het meest 
geschikte begrippenpaar is om de leer van verkiezing en verzoening in te vatten. Ik heb 
daar twijfels bij, zowel omdat dit binnen bijbel en traditie geen centrale begrippen zijn, 
alsook omdat de tegenstelling tussen gastvrijheid en geweld geen zuivere tegenstelling is: 
het tegenovergestelde van ‘gewelddadig’ luidt niet ‘gastvrij.’ Boersma kiest echter voor dit 
kader, en spreekt over Gods liefde en Gods uitverkiezing van een mens tot heil in termen 
van gastvrijheid, over Gods toorn en Gods verwerping in termen van geweld. Vanuit zijn 
lezing van Derrida stelt Boersma de vraag naar de inherente gewelddadigheid van de 
christelijke verkiezings- en verzoeningsleer. Nu zou men wellicht verwachten, dat Boersma 
op zoek is naar een interpretatie van die leerstukken die voldoet aan de hoge normen van 
Derrida en die niet gewelddadig is. Daarbij denk ik dan aan interpretaties van de 
onwederstandelijkheid van Gods genade waarin consequent beklemtoond wordt dat deze 
niet werkt als in stokken en blokken, en de wil en zijn eigenschappen niet vernietigt 
(uitdrukkingen ontleend aan de Dordtse leerregels hst. 3–4 art. 16), en aan interpretaties 
van de uitverkiezing waarin de verwerping van een mens niet zo gedacht wordt, dat deze 
kan worden gezien als een gewelddaad. In Nederland is dit bijvoorbeeld in aansluiting bij 
de Oxfordse filosoof John Lucas (Freedom and Grace, Londen 1976) geprobeerd door 
Vincent Brümmer, die tegelijkertijd probeerde zoveel mogelijk recht te doen aan het 
gereformeerd belijden (bijv. Over een persoonlijke God gesproken, Kampen 1988, 92–
119). Een onderstreping van het belang van een gastvrije en geweldloze God is het feit dat 
– zoals Boersma in het derde deel van zijn boek betoogt – het handelen van mensen mede 
bepaald wordt door hun opvattingen van God in dit opzicht: hoe gewelddadiger het 
Godsbeeld, hoe gewelddadiger wij mensen. 

Toch is de inzet van Boersma is in twee opzichten een andere. Op de eerste plaats acht hij 
– in het voetspoor van Derrida – geweld hier en nu onontkoombaar, en betoogt hij dat dit 
zelfs voor God geldt. Op de tweede plaats hecht Boersma zozeer aan het gereformeerd 
belijden, dat creatieve herinterpretaties als die van Brümmer niet eens besproken worden. 
Als ik het enigszins chargerend mag zeggen: Boersma erkent dat er in het gereformeerd 
belijden gewelddadige elementen zitten, maar in plaats van een poging te wagen deze 
gewelddadigheid theologisch te boven te komen, geeft hij er een wijsgerige legitimatie 
voor. Hiermee doe ik Boersma echter niet volledig recht; over beide elementen moet meer 
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gezegd worden. Allereerst over de wijsgerige legitimatie. Boersma’s redenering is deze: 
gastvrijheid heeft altijd een gewelddadige keerzijde: degenen die buitengesloten worden. 
Het is niet mogelijk allen in te sluiten in de gastvrijheid, omdat het aantal mensen 
tegenover wie men gastvrij zou moeten zijn, in principe ongelimiteerd is (35), en omdat 
onvoorwaardelijke gastvrijheid zelfs de duivel in zou sluiten, en langs die weg het geweld 
weer binnen zou halen (bijv. 93). Gastvrijheid vraagt dus om grenzen, en dus om geweld. 
Dat doet niets af aan die gastvrijheid, zolang het maar de gastvrijheid is die centraal staat 
en niet het geweld, en zolang het geweld maar in dienst staat van de gastvrijheid. Hiermee 
introduceer ik een nuancering die ik boven nog niet noemde maar die voor Boersma wel 
van groot belang is: Gods liefde staat centraal, niet Gods toorn (47–49, 54, 112). Daar 
komt nog een andere nuancering bij: Boersma lijkt de mening toegedaan dat in het 
eschaton Gods gastvrijheid alsnog onvoorwaardelijk en absoluut zal worden (37, 257–261) 
– al wordt mij niet geheel duidelijk hoe deze overtuiging zich verhoudt tot Boersma’s 
overtuiging dat onvoorwaardelijke gastvrijheid nu onmogelijk is. Op dit punt onderbreek ik 
mijn weergave van Boersma voor een tweetal kritische opmerkingen. Allereerst: het is 
duidelijk dat eindige en beperkte mensen niet ongelimiteerd gastvrij kunnen zijn: ‘with a 
potentially infinite number of strangers to which I am summoned to respond, and with only 
a limited amount of time available, I can only stretch myself so far. I end up making 
choices that limit and exclude’ (35). Maar geldt dit ook voor een onbeperkte God? En 
vervolgens: als het kwaad en de duivel eigenstandige principes waren, onafhankelijk van 
God als in het dualisme, dan had Boersma gelijk dat onbeperkte gastvrijheid ook voor God 
onmogelijk zou zijn. God kan niet gastvrij zijn naar zijn gelijkwaardige tegenpool. Maar als 
het kwaad niet meer is dan geperverteerd goed, de duivel niet meer dan een gevallen 
engel, zou het dan niet mogelijk zijn, gastvrij te zijn naar die engel zonder ook gastvrij te 
zijn naar diens perversie? Zoals we vaak zeggen: God haat de zonde, maar heeft de 
zondaar lief. 

Wat Boersma’s theologische interpretatie van de verkiezingsleer betreft sluit hij weliswaar 
heel nauw aan bij het gereformeerd belijden, maar nuanceert hij deze toch op een aantal 
punten. Zo stelt hij pregnant de vraag of het geen daad van willekeur is dat God Israël 
verkiest, maar gewelddadig is tegen de Kanaänieten. Hij probeert deze pil te vergulden 
door te stellen dat God voor de zwakke kiest: ‘God’s hospitality toward Israel is not an 
arbitrary and violent choice of one nation at the cost of others. His hospitality always 
expresses a “preferential option for the poor.”’ Deze uitdrukking komt uit de 
bevrijdingstheologie! Deze nuanceringen mogen echter niet baten; Boersma’s 
verkiezingsleer blijft gewelddadig en in de afsluitende paragraaf ‘Living with the Violence of 
Hospitality’ ontkomt Boersma niet aan een een beroep op het mysterie (94–95).           

Dit is temeer teleurstellend omdat binnen de calvinistische traditie beelden voorhanden 
zijn die enerzijds recht doen aan de souvereiniteit van God, anderzijds elke associatie van 
gewelddadigheid uitsluiten. Gijsbert van den Brink bijvoorbeeld gebruikt – in navolging van 
Luther en Kohlbrugge – het beeld van de bedelaar (Almighty God, Kampen 1993, 236–
240). Wanneer een bedelaar een gift aangeboden krijgt waarvan hij de rest van zijn leven 
zonder zorgen kan leven, en hij accepteert deze gift, dan heeft hij niets om op te roemen. 
Hij heeft slechts zijn weldoener te danken. Weigert de bedelaar echter de gift, dan 
impliceert dat nog geen gewelddaad van de kant van de weldoener! Als wij ons heil aan 
God toe moeten schrijven, betekent dat nog niet dat wij ons onheil ook aan God toe 
moeten schrijven; als wij onze verkiezing aan God moeten toeschrijven, betekent dat nog 
niet dat wij onze verwerping ook aan God moeten toeschrijven! Waar het beeld van een 
vrijmachtig verkiezende en verwerpende God mensen soms zozeer doet twijfelen aan hun 
eigen uitverkiezing dat zij er beschadigd door raken, ben ik van mening – schrijf ik als 
rooms-katholieke buitenstaander – dat Boersma de rijkdommen van zijn eigen 
calvinistische traditie onvoldoende aanboort om een alternatief te geven. En hoewel 
Boersma zelf in het mooie hoofdstuk 9 (‘The Church as the Community of Hospitality) pleit 
voor gastvrijheid als een centraal ideaal in de kerk, betwijfel ik of dat beeld uiteindelijk 
steun vind in zijn Godsbeeld. 

Tenslotte nog dit: in deze notities naar aanleiding van Boersma’s boek kon ik de verleiding 
niet weerstaan om op de meest controversiële punten het gesprek aan te gaan. Daarmee 
hebben andere, minder controversiële punten minder aandacht gekregen. Ik denk dan met 
name aan de hoofdstukken waarin Boersma drie modellen van verzoeningstheologie 
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analyseert: Abelards morele-invloed theorie, Anselmus’ plaatsvervangingstheorie en 
Aulén’s Christus Victor theorie. Over modellen van verzoening verscheen de afgelopen 
jaren meer literatuur (zie bijv. W.J. van Asselt, ‘Verzoening in veelvoud,’ Kerk en theologie 
50 (1999), 189–204) maar nieuw is dat Boersma hier als omvattend kader Irenaeus’ idee 
van recapitulatie hanteert, en daarbinnen plaats ziet voor het sterke van elk van de drie 
modellen. Interessant is bovendien nog een kritische bespreking van Girard, wiens 
‘ontology of violence’ (John Milbank) naar Boersma’s mening te weinig ruimte laat voor 
gastvrijheid. Kortom: Boersma heeft een uitdagend boek geschreven dat getuigt van een 
grote belezenheid en rijk aan informatie is. Op kernpunten heeft het mij niet kunnen 
overtuigen, maar laat de lezer van deze bespreking zich niet laten weerhouden en het zelf 
ter hand nemen! 

Marcel Sarot 
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