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Enkele decennia geleden las ik The Prophets (1962) van Heschel als Engelstalig werk. Heschel
behaalde in 1932 behaalde zijn doctoraal. Zijn promotie Das prophetische Bewußtsein (door de
nazi’s tegengehouden) verscheen in 1936. Het verrast mij zeer positief dat dit werk sinds kort in
het Nederlands vertaald is. Bovendien is het ook nog eens verschenen in een prachtige gebonden
uitvoering. Heschel zoekt naar wat zich authentiek zou kunnen afspelen in het bewustzijn van de
profeet, wat gebeurt er met en in hem? Hij beschouwt een ‘profeet’ niet geïsoleerd; ‘het is ook de
dichter, prediker, staatsman, maatschappijcriticus en moralist’. Maar voor profeten is God ‘een
overweldigende realiteit en een verpletterende presentie. Nooit spreken zij vanuit distantie. Ze
leven als getuigen die door de woorden van God getroffen zijn.’ De profeten uit de Bijbel: Amos,
Hosea, Jesaja, Micha, Jeremia, Habakuk en deutero-Jesaja worden besproken en ook de theologie
die daarin meekomt. Voor wie in bijbelstudie of preek worstelt met de profeten en zo mogelijk
ook hun uitspraken over de woede of toorn van God - is dit een prachtige inleiding. Heschel
bespreekt ook de relatie tussen profetie en extase. Dat verschijnsel kwam voor bij de Semieten, in
het neo-platonisme, het hellenistisch Judaïsme, in de rabbijnse literatuur, bij de Kerkvaders enz.
Pinkstertheologen zouden aan de hand van Heschel’s hoofdstuk 21 (en de omliggende gedeelten)
over de beoordeling van de extasetheorie een theologisch gesprek met elkaar kunnen voeren.
Heschel bespreekt bepaalde vormen kritisch. Voor enthousiasme is verlies van bewustzijn
(extase) een vereiste. Er kon zoiets ontstaan als een subjectief
streven naar dat soort ervaringen. Door vervoering (onbewust) hoog
te waarderen, het normale bewustzijn juist te negeren zijn mensen er
op uit om persoonlijk geprikkeld te worden om ‘profetie’ te
ontvangen. Maar Heschel plaatst hier de nodige vraagtekens en
uitroeptekens. Voor hem zijn profetieën ‘geen vlagerige reacties,
geen fragmentarische uitdrukkingen.’ Het zijn ‘dialogen met God’
die in de context staan van ‘het verbond’; een profetie is ‘een
manier van leven’ en in profetie wordt beoogd om ‘God en mens
met elkaar te verzoenen.’ Je mag deze uitgave gerust voor
bijbellezers, docenten en geestelijk werkers een standaardwerk
noemen. Heschel schrijft eenvoudig (maar niet oppervlakkig). Dit
boek laat zich ook goed in collegiaal verbond per hoofdstuk
behandelen. Een goede prijs-kwaliteitverhouding; u krijgt echt waar
voor uw geld!
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