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Entertainment

Monsters in allerlei vormen 
- van Tiamat, de draak in de 
Babylonische kosmologische 
mythe tot de zandwormen 
in ‘Dune’ en van Grendel, 
monster van de venen 
in ‘Beowulf’ tot de witte 
wandelaars in ‘A Game of 
Thrones’ - spreken sterk tot de 
verbeelding.

Dit jaar stelt Amazon Prime een 
nieuwe serie voor in de Lord 

of the Rings-traditie. En tijdens 
de paasvakantie zijn miljoenen 
mensen naar de bioscoop 
geweest om ‘Fantastic Beasts 
and Where to Find Them deel 
3’ te zien.

Allebei hebben kritiek 
gekregen. Maar omdat ze over 
monsters gaan, is hun succes 
verzekerd.
Misschien zien we Godzilla, 
King Kong, Smaug en de 
vampiers vandaag als een 
stukje entertainment. Maar in 

vroegere tijden ging het er een 
beetje serieuzer aan toe.

Historiek

In de meeste mythologische 
verhalen speelden monsters 
een sleutelrol. En de hoofdtaak 
van die goden bestond uit het 
vechten tegen die monsters. 
We zien de Germaanse Thor 
in zijn lange strijd tegen de 
reuzen, en ook tegen de 
wereldslang Jormungandr.
De Babylonische Marduk vocht 
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tegen de draak Tiamat. Zeus en 
de Olympianen vochten tegen 
de Titanen. 
Later werd het de taak van 
legendarische helden om die 
taak voort te zetten. Sigurd de 
Volsüng tegen Fafnir, Beowulf 
tegen Grendel en Hercules 
tegen de Hydra.

Toch krijgen we een 
waarschuwing van Friedrich 
Nietzsche. Hij zei: “Wie tegen 
monsters vecht, moet opletten 
dat hij niet zelf in een monster 
verandert. Als je te lang in de 
afgrond kijkt, kijkt de afgrond 
naar jou terug.”

Verschil

Soms vraagt men mij: ‘Waarin 
verschilt jouw christelijk geloof 
van de mythische ideeën van 
de oude Grieken, Scandinaviërs 
en Babyloniërs? Mijn reactie is 
dan vaak: ‘Monsters’. Er zijn 
geen verhalen over monsters in 
de Bijbel.

Misschien zeg je: dat is niet 
waar, er was de reus Goliath. 
Maar in de Bijbel was Goliath 
een heel lange, grote man. 
Hij was - afhankelijk van de 
teksttraditie - iets langer of iets 
korter dan de langste man van 
de voorbije honderd jaar. Maar 
hij was geen reus zoals in Game 
of Thrones, Harry Potter of de 
Scandinavische en de Griekse 
mythologie.

Toch is wat ik zeg niet helemaal 
waar. Want: wat is een monster 
eigenlijk? Een monster is een 
wezen dat voortdurend alleen 
maar kwaad doet. Waarom eet 
Grendel de Deense krijgers 
op in Beowulf? Omdat hij een 
monster is. Waarom probeert 
de Sfinx Thebes te verwoesten? 
Omdat hij een monster is.

Wat doet een monster als 
hij geen monster meer 
wil zijn? Er zijn geen 
zelfverbeteringsprogramma’s 
voor monsters. “Hallo, ik 

“Wie tegen 
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Jezus staat bij 
jouw deur en 
Hij klopt aan. 

Wil jij voor Hem 
opendoen?
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ben Grendel, en ik ben een 
monster. Ik heb in een avond 
dertig krijgers opgegeten.” 
Wat zal hij doen om zich 
te ‘ontmonsteren’? Naar de 
kapper gaan, een nieuwe jas 
kopen en de tandarts bezoeken 
zullen niet helpen.

Slecht of goed

In het boek Genesis, in het 
begin van de Bijbel, staat: 
De Heer zag dat de mensen 
op aarde zeer slecht waren: 
alles wat ze uitdachten was 
steeds even slecht. Hij kreeg er 
spijt van dat Hij mensen had 
gemaakt; Hij was tot in het hart 
gegriefd.

Er zijn geen monsters in de 
Bijbel, omdat wij de monsters 
zijn. Vind je dit te straf? De 
mens is in staat tot grote daden 
van liefdadigheid. Maar veel 
van zulke pogingen zijn er 
alleen maar, omdat andere 
mensen uit kwaadheid, haat, of 

gewoonweg onverschilligheid 
handelen.

De mens kan nobel zijn, maar 
de mens is ook wreed. Je moet 
kinderen leren om zich goed 
te gedragen. Maar je hoeft hen 
niet te leren hoe ze gemeen 
kunnen doen of andere 
kinderen pesten.

Sommigen beamen wel dat we 
slechte eigenschappen hebben, 
maar die worden in evenwicht 
gebracht door de algemene 
goedheid van onze cultuur. 
Anderen beweren dat goede 
wetten en een georganiseerd 
juridisch systeem ons kunnen 
redden. Nog anderen zeggen 
dat de meeste mensen deugen, 
en dat slechte mensen een 
uitzondering vormen.

In het boek Handelingen in de 
Bijbel, waar Paulus, een Joodse 
christen, sommigen van zijn 
volksgenoten aanspreekt, zegt 
hij:

“Volksgenoten, 
afstammelingen van 
Abraham, en ook jullie 
anderen die ontzag voor 
God hebben, het nieuws 
van deze verlossing is aan 
ons bekendgemaakt. De 
inwoners van Jeruzalem en 
hun leiders hebben Hem 
niet herkend. En door Jezus 
te veroordelen, vervulden zij 
de woorden van de profeten 
die elke sabbat worden 
voorgelezen. Hoewel ze 
geen enkele grond voor een 
doodvonnis konden vinden, 

vroegen ze Pilatus om Zijn 
doodstraf. En na alles te 
hebben uitgevoerd dat 
over Hem was geschreven, 
haalden ze Hem van het 
kruis en legden Hem in 
een graf. Maar God heeft 
Hem uit de dood doen 
verrijzen.”1

Rechtvaardig

Hier zien we de mens op zijn 
ergst. De culturele en morele 
leiders hadden ‘nee’ moeten 
zeggen. Maar zij waren juist de 
mensen die het onrecht tegen 
Jezus aanspoorden. Pontius 
Pilatus, de niet-Joodse rechter 
en regeringsleider, had hen 
moeten tegenhouden. Hij kon 
niets in Jezus vinden waarvoor 
Hij strafbaar gesteld had 
kunnen worden. En toch liet 
Pilatus toe dat Jezus ter dood 
werd veroordeeld. De gewone 
mensen riepen: ‘Kruisig hem’.

Op de laatste zin na, zou 
dit het wreedste verhaal van 
de menselijke geschiedenis 
zijn. Nadat ze eindelijk een 
goede, zelfs perfecte mens 
hadden gevonden, hebben ze - 
hebben wij, de mensen - Hem 
gekruisigd. Het is een onrecht 
dat deze Rechtvaardige mens 
ter dood werd gebracht.

Maar, zegt Paulus, God 
heeft hem uit de dood doen 
verrijzen. Dus, wat gebeurde 
er? Wat verwacht je dat er 
zou gebeuren? Als het een 
film was met Keanu Reeves of 
Liam Neeson, dan was Jezus 
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teruggekomen met hele legers 
van engelen, of met kogels en 
raketten. En Hij had wraak 
genomen op zijn vijanden.

Maar Jezus was niet gekomen 
om de wereld te straffen, maar 
om ons te redden. In plaats 
van, zoals Nietzsche zei, tegen 
monsters te vechten en zo het 
gevaar te lopen om zelf een 
monster te worden, heeft Jezus 
zijn leven gegeven om het 
monster uit ons, mensen, te 
verwijderen. 

In plaats van terug te komen 
om wraak te nemen, stuurde 
Jezus zijn volgelingen zoals 
Paulus erop uit, om iedereen 

uit te nodigen om een nieuw 
leven van Hem te ontvangen. 

We konden niets doen om 
onszelf te verbeteren. Maar 
Jezus heeft alles gedaan dat 
nodig is om ons te veranderen 
van Gods vijanden in Zijn 
vrienden. Van buitenlanders tot 
burgers in Zijn koninkrijk. Hij 
heeft gezorgd dat wij, ondanks 
ons monsterlijke begin, Zijn 
kinderen kunnen worden.

Nieuw begin

Daarom zei Jezus tegen 
een Joodse leraar: ‘Je moet 
opnieuw geboren worden om 
het K oninkrijk van God binnen 

te komen’. Dat is niet een 
verbetering, maar een nieuw 
begin.

Dit aanbod is voor jou, en 
voor mij, en voor iedereen die 
bereid is om Jezus zijn leven 
binnen te vragen, als Redder en 
als Heer. Die uitnodiging aan 
Jezus mag je doen op de plek 
waar je je nu bevindt. Zonder 
naar een bijzondere plaats te 
gaan of op een speciaal tijdstip 
te wachten. Jezus staat bij jouw 
deur en Hij klopt aan. Wil jij 
voor Hem opendoen?

Martin Turnerben Grendel, en ik ben een 
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nodig is om ons te veranderen 
van Gods vijanden in Zijn 
vrienden. Van buitenlanders tot 
burgers in Zijn koninkrijk. Hij 
heeft gezorgd dat wij, ondanks 
ons monsterlijke begin, Zijn 
kinderen kunnen worden.
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een Joodse leraar: ‘Je moet 
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het K oninkrijk van God binnen 

te komen’. Dat is niet een 
verbetering, maar een nieuw 
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Dit aanbod is voor jou, en 
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bereid is om Jezus zijn leven 
binnen te vragen, als Redder en 
als Heer. Die uitnodiging aan 
Jezus mag je doen op de plek 
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Abraham, en ook jullie 
anderen die ontzag voor 
God hebben, het nieuws 
van deze verlossing is aan 
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hun leiders hebben Hem 
niet herkend. En door Jezus 
te veroordelen, vervulden zij 
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die elke sabbat worden 
voorgelezen. Hoewel ze 
geen enkele grond voor een 
doodvonnis konden vinden, 

vroegen ze Pilatus om Zijn 
doodstraf. En na alles te 
hebben uitgevoerd dat 
over Hem was geschreven, 
haalden ze Hem van het 
kruis en legden Hem in 
een graf. Maar God heeft 
Hem uit de dood doen 
verrijzen.”1

Rechtvaardig

Hier zien we de mens op zijn 
ergst. De culturele en morele 
leiders hadden ‘nee’ moeten 
zeggen. Maar zij waren juist de 
mensen die het onrecht tegen 
Jezus aanspoorden. Pontius 
Pilatus, de niet-Joodse rechter 
en regeringsleider, had hen 
moeten tegenhouden. Hij kon 
niets in Jezus vinden waarvoor 
Hij strafbaar gesteld had 
kunnen worden. En toch liet 
Pilatus toe dat Jezus ter dood 
werd veroordeeld. De gewone 
mensen riepen: ‘Kruisig hem’.

Op de laatste zin na, zou 
dit het wreedste verhaal van 
de menselijke geschiedenis 
zijn. Nadat ze eindelijk een 
goede, zelfs perfecte mens 
hadden gevonden, hebben ze - 
hebben wij, de mensen - Hem 
gekruisigd. Het is een onrecht 
dat deze Rechtvaardige mens 
ter dood werd gebracht.

Maar, zegt Paulus, God 
heeft hem uit de dood doen 
verrijzen. Dus, wat gebeurde 
er? Wat verwacht je dat er 
zou gebeuren? Als het een 
fi lm was met Keanu Reeves of 
Liam Neeson, dan was Jezus 



1 Bijbelboek Handelingen 13 vers 26-30

Hij stierf
zodat
wij mogen leven

 Wegwijzer 23

teruggekomen met hele legers 
van engelen, of met kogels en 
raketten. En Hij had wraak 
genomen op zijn vijanden.

Maar Jezus was niet gekomen 
om de wereld te straffen, maar 
om ons te redden. In plaats 
van, zoals Nietzsche zei, tegen 
monsters te vechten en zo het 
gevaar te lopen om zelf een 
monster te worden, heeft Jezus 
zijn leven gegeven om het 
monster uit ons, mensen, te 
verwijderen. 

In plaats van terug te komen 
om wraak te nemen, stuurde 
Jezus zijn volgelingen zoals 
Paulus erop uit, om iedereen 

uit te nodigen om een nieuw 
leven van Hem te ontvangen. 

We konden niets doen om 
onszelf te verbeteren. Maar 
Jezus heeft alles gedaan dat 
nodig is om ons te veranderen 
van Gods vijanden in Zijn 
vrienden. Van buitenlanders tot 
burgers in Zijn koninkrijk. Hij 
heeft gezorgd dat wij, ondanks 
ons monsterlijke begin, Zijn 
kinderen kunnen worden.

Nieuw begin

Daarom zei Jezus tegen 
een Joodse leraar: ‘Je moet 
opnieuw geboren worden om 
het Koninkrijk van God binnen 

te komen’. Dat is niet een 
verbetering, maar een nieuw 
begin.

Dit aanbod is voor jou, en 
voor mij, en voor iedereen die 
bereid is om Jezus zijn leven 
binnen te vragen, als Redder en 
als Heer. Die uitnodiging aan 
Jezus mag je doen op de plek 
waar je je nu bevindt. Zonder 
naar een bijzondere plaats te 
gaan of op een speciaal tijdstip 
te wachten. Jezus staat bij jouw 
deur en Hij klopt aan. Wil jij 
voor Hem opendoen?

Martin Turner
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afstammelingen van 
Abraham, en ook jullie 
anderen die ontzag voor 
God hebben, het nieuws 
van deze verlossing is aan 
ons bekendgemaakt. De 
inwoners van Jeruzalem en 
hun leiders hebben Hem 
niet herkend. En door Jezus 
te veroordelen, vervulden zij 
de woorden van de profeten 
die elke sabbat worden 
voorgelezen. Hoewel ze 
geen enkele grond voor een 
doodvonnis konden vinden, 

vroegen ze Pilatus om Zijn 
doodstraf. En na alles te 
hebben uitgevoerd dat 
over Hem was geschreven, 
haalden ze Hem van het 
kruis en legden Hem in 
een graf. Maar God heeft 
Hem uit de dood doen 
verrijzen.”1

Rechtvaardig

Hier zien we de mens op zijn 
ergst. De culturele en morele 
leiders hadden ‘nee’ moeten 
zeggen. Maar zij waren juist de 
mensen die het onrecht tegen 
Jezus aanspoorden. Pontius 
Pilatus, de niet-Joodse rechter 
en regeringsleider, had hen 
moeten tegenhouden. Hij kon 
niets in Jezus vinden waarvoor 
Hij strafbaar gesteld had 
kunnen worden. En toch liet 
Pilatus toe dat Jezus ter dood 
werd veroordeeld. De gewone 
mensen riepen: ‘Kruisig hem’.

Op de laatste zin na, zou 
dit het wreedste verhaal van 
de menselijke geschiedenis 
zijn. Nadat ze eindelijk een 
goede, zelfs perfecte mens 
hadden gevonden, hebben ze - 
hebben wij, de mensen - Hem 
gekruisigd. Het is een onrecht 
dat deze Rechtvaardige mens 
ter dood werd gebracht.

Maar, zegt Paulus, God 
heeft hem uit de dood doen 
verrijzen. Dus, wat gebeurde 
er? Wat verwacht je dat er 
zou gebeuren? Als het een 
fi lm was met Keanu Reeves of 
Liam Neeson, dan was Jezus 


