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De Amsterdamse school is gegToepeerci rondom en ontstaan uit initiatieven van .' 
Drs •. F •. H. :I3reukelrnan. Y. Bekker sG-rrrij,ft in de hem aangeboden bundel Verwekkingen : 1, 
"Fr'aliáis een mondelinge man, geen lezer, geen geleerde, geen schrijver, een mond, i 

een stem, die de artikelen des geloofs uit debijb'el speit; horen- enorm moeilijk, 
ten gehore brengen - nog veel moeilijker. De meeste lezers, geleerden en schrij
vers slaan deze twee stadia voor het gemak maar ove,r, maar uiteindelijk wint- Frans 
op pUntert van alle andere' theologische lezers, geleerden en schrijvers, juist omdat 
hij zich ni.et schaamt een ruige grondwerker te worden, een ploegende, zwoegende 
boer. Geen desertie, maar assertei, een dappere monoloog als voorwaarde voor een 
echtedialöögtf '(Verwekkingen; feestbundelvoor i :I3reukelman; 'AMsterdam 1976, p.55)n 

,Deze apene, rondborstige,strijdlustige~,emotiOl1ele man'heeft zich vrienden en 
vijanden gemaakt. Het meeste natuurlijk door zijn wijze yan theologiseren, die ra
dicaal te noemen is, maar zijn karakter heeft dit 'tweevoudig effect naar beide 
kanten verscherpy. De vrienden werden dikke vrienden tot verheerlijkens toe, de 
vijanden gezworen vijanden tot verguizens toe. ~ 

Het 'lfeley dat :I3reukelman geschreven heeft en nog schrijft is niet:zo gemakkelijk 
toegankelijk. Het meeste is voorhanden als gestencilde collegedictaten, die bij 
zijn assistenten na enig zoeken te krijgen zijn. Ook zijn er enige half officiële 
publicaties, zoals de twee deeltjes "Om het levende Woord" (1966,1968), verder 
enige artikelen en bijdragen in b,oeken. Het komt.,mevoor dat dit wel kenmerkend is: 

. de 'man is te ontustig, te gedreven voor een rustig boek. We hoorden al: hij is een 
mondelinge man. ' 

Zijn,invloed, mag niet aan zijn gesçhriften gemeten worden. Die is vele malen 
groter dan'zijn geschrevenwerk zou doen vermoeden. Rondom hem heeft zich een 
school gevormd, die meerder bekende namen (ltéÜ: K. Dé\lrloo, TH. J. 11. Naastepad, 
J. v. d. Werf, R. Zuurmond. Deze ~choolvorm!hng ;LS, terecht, want :Breukelman heeft 
veel te zeggen en is een uitstekend didacticus. Wie iets van hem leest, merkt Mat 
oökin de detaillering de hoofdlijn van dit theologisch denken stevig vastgehouden 
wordt en ook steeds door herhaling tot kJ.inken wordt gebracht. 

Tussen de regels door deze opmerking terzijde: steeds is ook zijn maatschappe
lijke en politieke betroldcenheid op te maken. Hij is een overtuigd, socialist en 
dat is niet een gegeven dat los staat van zijn theologie. Zijn'leerling Zuurmond 
zegt op p.9.0, van "Verwekkingen": "Ik zie een dialectisclae verbindffing tussen een 
bijb'else hermeneutiek en de deelname aan de klassenstrijd". Dát is bij Breukelman 
wat minder het geval, al 'is die deelname er bij hem ook, maar dan, zoals Zuurmond 
trouwens ook wel zegt, in de bovenbouw. 

De tbeologg:I3reukelman is sterk beinvloed door Karl :I3arth en Martin :I3uber. De 
geestelijke afstamming is misschien 'iliet rechtstreeks te noemen. Tussen Breukelman 
en :I3arth is de naam van Miskotte op zijn plaats, en tussen :I3reukelrnan en :I3uber 
die van Rosenzweig.' 

:I3arth was dognlaticus en exegeet, Buber was filosoof en ook exegeet. :Breukelman 
is beide: doûnaticus en exegeet. Hij is weliswaar als exegeet het Dleest bekend, 
maar met :I3arth ziet hij de dogmatiek als hermeneutiek en rekent haar daarom ook 
tot zijn interessegebied, waarop hij zich é:,'Taab' en klillndig beweegt, getuige b. v. 
het artikel "Drie Fragmenten" in de bundel "VerweJ:rJdngen". 

We zullen het over het dogmatische eerst hebben. In de thesen over de betekenis 
van de laatste fasen der gereformeerde orthodoxie formuleert :I3reukelman drie be'3' 
langrijke bezwaren teGen de reformatorische orthodoxie: 
1. een "vorhaeretische Abweichung", die in de ontwikkeling in de theol([))gie der 

orthodoxie zozeer heft doorgewerkt, dat tenslotte uit de orthodoxie heel de 
Neuprotestantismus als aparte haeresie als vanzelf tevoorschijn is gekomen. 
Deze afwijking bestaat bierin, dat de reformatorische theOlogen, wanneer zij 
over het ene Woord van GOtl als "lex et evangelium" spraken, rnet de lex de "lex 
naturalis" bedoelden~ en :I3reukelman noemt dit het "viturn origine"~ de grond
fout. 

20 ze zijn al te zeer gevangen gebleven in de antithese t.o.v. de traditionele 
r.-k. positie. 
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, 3.. ze zijn ,o,.i. v. de, opnieuw, ingevoerde a:ti.stoielischefilosofie -in··dé, do,gmatiek 
van locus tot locus, telkens van het generale, ,het in genere,. naaxhet .specia.l.e,_" 
het in specie gegaan. 

In deze punten gaat het eigenlijk om éÁIl~E1ak en datis'de'strengEt a:t:,wi,j.ziJ:lg,van 
,de, natuurlijke 'theologie of de leer dat God zich op tweeerleiwijz,e,openbÇj,çp:;t-. 

'" Over deze tweevoudige wijze'van openbaren horen wij derefor;matorische orthQdo,."Üe 
"'spreken in art 2 van den Nederlar..nse' Geloofsbeli,jdenis! Wij kennen Hem door twee 

mic1:deleri.Ten eerste d,oor de schepping, onderhouding en regering der, gehele 'wereld; 
overmits deze voor onze ogen'is áls een schoon boek, in hetwelk alle schepselIm, 
grote en kleine~ gelijk, als lett.eren zijn,.die' ons de onzienlijke dingen Gods, geven ' 
te aanschouwen, nl. zijneemvi.gekracht en gOddelijkheid, als de apostel zegt. Rom 

,1: 20; welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuig~n en hun alle on
schuld te benemen. Ten twe8de geeft Hij Zichzelve öns nog klaarder en volkomener 
tekennen door' zijn heilig en goddelijk Woord, te weten, zQveel als ons v-annode is 
in ,dit leven, tot Zijn eer, en de zaligheid d,erZijnent!. 
Op het punt van dit belijden heeft de reformatorische theologie, aldus Breukelman) 
zich niet critisch genoeg van de r,-k. theologie onderscheiden. Het vasthouden van 
deze leer is er de oorzaak, van geweest dat het met de protestantse orthodoxie yol
lcidig is misgegaan bij de opkomst vun rationalisme en verlichting, toen, de Neupro
testantismus geboren werd in "j ene verhängnissvolle Wende vom l7. ZUID '18. J 81u:hun
dertIl zoasl Breukelman Barth nazegt. 

:Bre,ukelrnan wil hiertegenverg,lleen,van do woordopenbaring uitgaan, het principe 
van het· flsol a scri,ptura1i hoog houden. Zo denkt hij vanuit het bijro ndere van de 
Vloordopenbaring tot het algemene te kun.n:élibës'luiteri.Eigenlijk is hetnig iets aD- __ ' 

ders bij hem: het bijzondere is het algemene. Wat hij ~;rerwerpt is da-i de bijbel 
zich zou aanslulten"bTIieedsbestáancie religieuze beseffen ~D<ler de mensen. Het 
woord is eigenlijk z9nder verbinding met deze wereld. Inderdaad kiest Breukelman 
zo een positie die afwijkt van de reformatorische en, naat ik meen, ook van de 
bijbelse zelf. 

Ik .. breng hier in herinnering de roeping van Abram 'uit Ur der Cha.ld,,'"~"" God rrecht 
zich, zond8J". 5nleidiD[i:, pp""Q,1"7n,i. lrot Ah''''''m~ Fin """,li8""9,a.1: b~~~.r, fr:t] (lA11 met dingen, 
die Abram onbekencl zijn, maar toch met dingen, clie aanknopen bij, of die veronder
stellen een restant van Godskennis, zoaï!3scdie·bijAbramaanwezig is. En tegelijk 
is die nieuwe openbaring veroordelend (vgl. Joz. 24:2). Als dus gezegd wordt: Ga 
uit Uw land en uit Uw maagschap" is dat ook een oonsi0[ne dat Abram breekt met de 
afgodm. Zo is er in die openbaring tweeërlei geschieden: God kan Zich zonder in.,," 
leiding tot hem wenden en tegelijk zitten die noties inGebouwd in een systeem dat 
critiek verdient, en dat ook onder de veroordeling van de openrJaring doorgaat. 

Een ander voorbeeld is het boek Job. Het-behoort tot de wijsheidslitteratuur en 
het is bekend dat ~uist in dze litteratuur hier en daar verregaande overeenstemming 
is met de wijsheidslitteratuur van de omringende volken. Wijsheid was in die tijd 
opslagplaats voor algemene Godskennis. Vandaar ook dat er in wat de vrienden van 
Job te berde brengen veel waarheid zit. Zo zelfs dat Paulus er ook van kan gebrui-

'ken in zijn brief aan 0.,.} Corinthiërs: "Hij vangt de wijzen in hun sluwheid". Veel 
waars zit er ook in het godsdienstige bij wat Jobs vrienden zeggen. Tegelijk moet 
echter gezegd worden, clathet denken van de vrienden van Job getypeerd kan worden 
als een in ongerechtiGheid ten onder houden van de w.aarheid (Rom.l,18). Ze doen 
Job geweldig onrecht en Job vecht tegen het gedachtenspinsel van deze theologie, 
die opgebouwd is uit materiaal van de algemene Godskennis. Job voert een zuivering 
doo::-- van die algemene Godskenniso Het is bij Job zo, dat hij, als hij die theo
rieen afgebroken heeft, vanuit de algemene Godskennis niet verder komt dan tot 
vreze Gods: "De hand op de mond" (Job 39,36). En Job krijgt dan ook niet m.b.v. 
de algemene Godskennis, waarover hij beschikt i , een antwoord op de indringende 
vragen die hij stelt. Hij krijgt wel een antwoord uit het onweer, d.w.z. dat hij 
de natUUI'1 de werkelijkheid (waarvan ook Paulus zegt, dat we daaruit God kunnen 
kennep) groot en majesteitelijk tegenover zich vindt? hij ,ontmoet God daarin in 
Zijn maj esteitelijkheid, maar antwoord l::rijgt hij niet op de door l~em gestelde 
vragen • 
• Het wijsheidsboek Job is later op profetische wijze uitgegeven met een profe-
tisch voor- en achtervoegsel. Hieruit kan men aflezen, dat Israël toch meer mag 
zeggen, dan wat wanuit de natuurlijke Godskennis mogelijk was. Vanuit het voor-
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woord , al heeft bij dat zelf nie t meer gehoor d , toch i e ts van een antwoord; nie t 
een a ll-round antwoord , dat alles o,plost, maar wel een, dat ook onze Here J e zus 
Christus overneemt, a l s Hij tegen zijn jungEtren zegt: "Sa t an heeft zeer begeerd _ 
u t e ziften als de t arwe , maar I k heb vmmr .. ~ gebed~Yl';' .dp,t -q.w . ~~l~of n,~et ~o-q .,be-
z'WiJken {Luci.21,3Tv:.).. '. . ' ~.,- . ' ,. .... , .. -' , . . . ' 

. ". -' i · '. )Iet ,boe,k J ob h eb · ik hier dus aangevoerd a ls illustta·U:évand~. verl~ouding. tussen 
a l gemene Godskennis en bijw ndere opEiY,Lbaring. Alsgem~rie" Godskènnis is ' wel degelijk 

. • . . ,-\ j_ . • ___._ . ""'--_ -...---_...J... l 

: :., . een . ,kad.erwaarin de b ijzOndei'-€ operiliàring klinkt eh t~r'ëëhtkomf. Bi jzondere open-
barl:rïi;i s- ge'êri aanvulliri€f op de à l gemene openbaring- .of ~en hE;:rstëirEincl'ë aanvulling 

L:; ' (r.l!}omse po'.sitie}; ·maar · i s>aanknoping · (Harid. ·~14,i7) P :veroord~~irig" (Rom.l, 20 ) ... 
' Tegenov:er Breukelmah -houd ik du s vol dat de ' t heologi e op ,twee beneri 100:pt~ ' Dat 

, . is eigenlijk ook . aangeduid in 'een -ömstrec1enspreuk van Groen van Prin's.ferer: "Er 
,. · :~staat . geschreven , er is -geecbied-ff • Dle twee benen . zljn bok op el~a:ar betrokken. 

:. Het geschreven . ,woord.: Gods heeft eEm vèr'wij Zingsk!3,ra1.der, naar . d'è 'wÜkelijkheid. 

_. '.-

', i. ' 

" . 

, -," . 
Deze interrelatie is:. l:Jij · Breukelman weg en daardoor komt . de Schrift helemaal . op 
zichzelf te -staan~ -'DaáXinee val t · ook ei genlijk de liIl.eair-p.istorische 'lijn uit ,de 

. . . ... . ..• .. . ~ - , 

theologi e • . Breukelmäil. z~g-t:, dat .. vroege!? de.gehel e theologi e gebouwd '. was ' op ' he t 
s~ antè en pos t ACie lapsum ' . ', '. ' 

,. : .. . Ad.e l apsum , ', . ' 
. ,·~-~-.---:--t------------.ant e . . . pos t 

.. /: : 

.... . ::'-

maar dit moe t veranderd worden in: ante e n 
post Christum natÛm; vóór en na de geboren Christus •. D~ar. bedoelt hij niet mee het 
punt t e 1Irérschui ven np,ar een ~erder t ijdstip in de. geschiedenis, maa.r hij bedoelt 
dat he t historische heil sbi sj;orisch moe t worçlen. Zo i s dus he.t "a.nt_e " en het -"post " 
niet myer temporeel bedoeld. FIe.t i s mee;r heilsordelijk dan heilshistorisch. 

', : ' 
,' .... ~ . 

I Ade lapsmTI 

ant,ë------'-t----ï\----P.Öst 

"ante" . , 

-.J.-- Christus na tus: het geschiedEn van . 
i Ch;ristus' geboorte 

I 
. . 

Er is i n deze theol ogi e ' maar één ge.l&l].ren: het verzoeningsg'ebeuren. Dit. geb E!u.,rèn 
· woJdt doo~ de gehel e .Schrift heen in zijn' t otalitelt betui gd . 

Door deze omsl ag worden mi alle del en van' de bijbel ,e i genlijk een kwartslag, ge
draaid, van horizontaal worden ze vert il~aa1.Bij de h eilshistorische benadering 
was er een lijn in de Schrift, waarvan de del en als schakels van een ketting na 
elkaar en vanuit e lkaar voortgingen , 

. maar door de ze omslag b i j Breukelmanworden 
,al di e del en een kyJarts l ag omgezet. Ze worden _:hnvÇLlslui~en :vQor h e t . ene geschieden , 
dat door de hel e openbaring heen betui gd wordt. 

t-~t--f--t--t--t--t--t 

Zo wordt de Bijbel in feit~ ge-at omiseerd . De bijbe l d.el en . ~lJt!l niet langer aan
eengeschakeläê del en van het gehee~ , maar los.staande .d.el en ~ he t geheel, d.w.z.: 
elk bi 'bel gedel t e is p;3Xs pro .J;_9.:to __ vqor ) l_e t _ geh,ele,_ gebe~en 
Er is illaar één gesèhie den , -rll. het ver zoeningsgeschiederl'è n in elk deel . van de, 
n ijbel komt da t geheel : naar vQren . He t a l gemene. i s in het bijzondere. 



.' , .. .. , ·1 "; .. :' -
" . " I'" 

• '. I. 

Na de bespreking van Breukelmans dogmatische visi,e k~f!l :if .~~ ÇlP ZlJn litterair.". 
exeGetische aanpak. Wa t in het do gmatische" deel uiteenpezet is past wonderwel bij 
een ontwikkel~ng ~n , de. ,lJijl;lelvJete.p.scha.:ppen. . , . .. . t ,'· · · , 

Wellhausen had ' nog .. di i geme~n me t de orthodoxe bijp'?l bescl;1Quwing 1 dat hij de re -. . . . . ',. \ . " ('" . 
latie tussen Schrift en' histörïtJche 'werkelijkheid vasthield; ze waren echter nie t 
met elkaar it}. ov,e:çeenstemminéS: de !pc1:u'ift geeft een 'verk~érdè ': vöo'rstelling vancle 
historische werkeiijkheid. Wellhausen was er nogcMel van overt.uigd dat. de bijbel 

. een verwij zingskaxqkter had I?-aar (~l.e geschiede werkel'ij'kheid: . . . 
Gunke l maakte e1'e Schrift en de werkelijkheid los val}, :elkaé\I',' :Qe Schrift werd tot 

littera tuur en .de geschiedeni:s li tte'y:a tuiITgeschiedenis~' En weliswaar' had deze 
litteratuur ' e.en Si tz i.m .. Leben,ma~r di e: had. 'nie t s 'meer m~'t. ci.e' · hist~ri.sche werkelijk 
h eid t e maken. ' . ' .... ... . . . . 

Na Gunkel i s deze ontwikkeling nog ver(~er geeaan·. De Schrift verwijst enkel n0ts 
maar naar zichzelf; llijbelbestudering eaat dan veryolgens op ; in s tructu.u:bartalyse. 

L· pe .:s.chift·bE;!stucl ereni :bet elcent dan, in feite: he i )jestuderen · van de ··. inl1er-:bjke Sa
.. m~nhangenvan .. een li tter'àire . eenhei d en de~e eenheid in zijn gestructureerdheid . 
. ;rêlateren aap gro t ere eenhèden 1 ' die ~eer meekli rikÊm iri het grote geheel.'· Dat is 

~. . ::·de gedachte Van de .cöl1:lcordanti e: het samenkl.;ink~n van de · è\'eh~l e Schr.ift. 
..... . "DQor .Aez.e ontwikkeling lopen woorden ·in .. bîj'tel tel~S~é.l~ gevaa,r . nj, é t ~mee·r' seman-

.. tlsch, maar ··conc:ordantieel t e worden ' ui.t gel e{3'd • . Een ' góede illustratl'8 .. hiervan is 
te vinden in de exegese Van Gen. 32 en 33. ' ; : . .. . 
.' "In. Gen. 3).,11 ·is eD .spra:1<:e van .een " bera~hah", l ett. ~e~. ~eg~n, die ~akob . áan 
~zau. g~ef.t. Ezau. wei gert hem 'eerst te ontvangen, maar . aanvaardt, 'hem tenslotte toch. 
JIet wOÇlrd:. / 'bera.chahl' heeft a ls duiaelijk parallelwoo;rd · ~tÏ j . . zich .-"minchah" ; : gave 1 

. ën "berac)1:ah:'.' za:J.1 naar I ik: meen 1 ook moetèn beteke!lën.: . gaye, geschenk, waarmee een 
goede gezindheid gepaard gaat l ' die zegenend voor Ezay. . . l;i~d.oeld is • . 
. ' Het woord "berachah" vJOJ:.d.t ib"Gëhë"àis 'meer: gèbruikt. Nu zeé:;t de Amsterdamse ' 
school, al than~ vertegenwoordigers ~ery.an, dat h et "-±n··hetü"·Genesis gaat om de 
"bera chah" en de "bèchorah", de ~gen en het · eers~G?1?.oorte:r:e~ht. Net is inderdaad 
zo, dat die twee woorden op een geëBvé'n:' oGenblii~' (Gen.27 ,36) 'samenkomen, en dat 
ze van belang zijn in hèèl Genesis, . .. e.ll -GG-k .. no[;' ·-d-a:t-· ze--i ·et'.S' met' elkaar te maken· 

" hebben, maar dit gegeven word t : t e clwingend ópgeleg-ci', "W-anneer . men in Gen.33,11 

.

IA . "berachah" als "dé zeGen" 1 de". "aartsvaélerl'i;)ke zegen" opvat. Dan zou in deze tekst 
f\ Jakob aan Ezau de aartsvaderlijke- zee en geven? e.n daarom komt h~t weer :goeL1 .: tussen 

de tw"e~ J)roe.è.ers~ • . '.' , . ' :." '.. . . i ..... - .. ~ 
. Nu is he.:t zo, .dat J akob ' na Pnië], · die zee en :weer nieu~~ui,t : Çods handen lcrij g t 

en alleen .hierom al i s het erg onwaarsc:q~j.nlijk, . dat FIakob' Z9 '1 · l os j esweg, ,- d.eze 
~egen aan Ezau zou teruggeVen; maaI: ëfa:arEmlJoven staat· hi!'Jr tocI)· te . dwingend op 
de achtergTond een . concordantie van "berachah" en '''bechcirah'', waardoor .een \ onge
dwon{3'en ui tlee; . v~. deze e;esch~edenis . welhaast onmogelijk wordt. ' · Tegen aile ' eyi
denti,e i11 wordt . aan"beracl~àh" de ze toegespitste betèkenis ··.gegeyen. . 

. Wanneer eike litteraire eenheid een pars pro toto g~~ord.en , is, i 1.s .. he.t ' aantreklte
lijk in zo' n lii t eraire eenheid de ' figuur te . ontdekken va.'1. d~ inçüusio, ' Van de 

,. , ' :parall el struc tuur , van d'e "ui':'opbouw": een midden . met . 'd,aaI1omheen verwiJ'zingen 
naÇl.r het midden. 

f.( ( .. ~0" .. , ..... : ... , 
\ ~\. // -
\ " . / , 

, Deze fièu1.1X/ heeft in zichzelf i e ts ' 
dmhist6risch. De vèrwijzing is· eigeniijk"van tw~e kantéhnaar het midden t oe . 
Met deze structuur zijn sommige biJbelgédeelten zeer goed. te exegetiseren, met 
name in de psalmen, di e , geen historisch e "PR~tgal)g' ke:men (b.v. Ps~ 115). 
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