Gedachten bij de lezingen van de online viering van 10 mei
Lezingen
Deuteronomium 6,20-25
1 Petrus 2,1-10
Johannes 14, 1-14

In kerken en kloosters kun je soms, bijvoorbeeld in
een gebrandschilderd raam, de woorden zien staan
‘ego sum via et veritas et vita’, wat vertaald is ‘ik ben
de weg en de waarheid en het leven’ (Jo.14,6). Je kunt
de woorden ook zien staan in het wapen van sommige
universiteiten of steden. We lezen de woorden
komende zondag in de online viering in Amersfoort.

Misschien zijn de woorden zo bekend geworden door
hun begin- en klankrijm: via-veritas-vita (vergelijk
‘veni, vidi, vici) waardoor ze poëtisch klinken. In het
latijn ontbreekt ook nog eens een lidwoord wat de
woorden nog korter en bondiger maakt dan ze zal zijn.
De uitleg van deze woorden van Jezus verschillen van
heel liberaal tot heel orthodox. Ze kunnen worden
uitgelegd als een vreugdevolle uitnodiging (of
aansporing) van Jezus om in eenheid met hem te
leven, en door hem met God de Vader, en zo eeuwig
leven te ontvangen. Maar ze kunnen ook worden
uitgelegd als een voorschrift van Jezus dat alleen
gered worden wie in Jezus geloven. De laatste uitleg
wordt nogal eens in stelling gebracht tegen christenen
die wijzen op andere kinderen van Abraham, die net
als de christenen door God gezegend zijn, en die
gered zullen worden. Als je de nadruk legt op de
lidwoorden de weg, de waarheid, en het leven, dan
klinken die woorden ook heel exclusief.

Dat is het gevaar met korte en bondige uitspraken. Vóór je het weet, gaan ze gelden als een absolute
waarheid die anderen uitsluit.
In deze crisistijd hebben mensen behoefte aan korte en bondige uitspraken. Je merkt hoe goed het
werkt als de premier bij de versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van corona zegt:
‘Omdat voorzichtigheid nu beter is dan spijt achteraf’. Met deze paar woorden nodigt hij de
bevolking uit om begrip te hebben voor de beslissing om niet te snel te gaan met het opheffen van
de beperkende maatregelen. Maar gelijk na de toespraak waarin deze woorden klonken was er de
roep in het parlement om meer duidelijkheid. Kan er niet net zoals bij het instellen van de
maatregelen enkele duidelijke regels zijn voor iedereen? Waarom gelden bij de versoepeling voor de
ene beroepsgroep andere regels dan voor de andere beroepsgroep? En waarom is de handhaving in
de ene veiligheidsregio anders dan in de andere? Je moet leren leven met onduidelijkheid
antwoordde de premier naderhand hierop. Dat is wel een ding dat de coronacrisis ons heeft geleerd.
Er is geen duidelijkheid en zekerheid. Hugo de Jonge zei dat de komende weken er bestuurd zal
worden ‘via de achteruitkijkspiegel’. Al krijgen we nog zoveel korte en bondige uitspraken die ons
helpen in het begrijpen van wat nodig is in een crisis, het leven zelf wordt er niet minder onduidelijk
door.
We moeten van de uitspraak die Jezus doet, kort en bondig, geen absolute waarheid maken die alle
christenen duidelijkheid verschaft over hun redding door Jezus. Die waarheid is aanmatigend. En de
uitwerking ervan is dat je mensen van die waarheid uitsluit. Beter is het om hierin een uitnodiging te
horen om in eenheid met Jezus te leren leven met de onduidelijkheid en onzekerheid van dit
bestaan, samen met gelovigen van andere religies, als kinderen van één Vader. Het geloof in Jezus
wordt hierdoor niet zwakker, maar sterker. Want het sluit de ander niet uit, maar in.
(afbeelding: venster in de kapel van abdij Koningsoord, Oosterbeek)

