
aangeven of een stuk herhaald wordt, dan wel of een refrein volgt, of een 
toegift nodig is, dan {vel of de eindstreep bereikt is; en met een onver
wachte massale sfreek is het groots applaus vrijgegeven. Op die wijze 
wordt een zaal vol luisteraars en supporters meegesleept in een tomeloz~ 
'vaart, die gegarandeerd in een happy landing eindigt. Heel het nationale 
bewustzijn wordt beleefd in deze ritmische stroomversnelling. Voor u het 
weet dansen enkele paren in de gangpaden op de muziek. Op sommige 
momenten zitten we met de hele zaal te klappen en te stampen, te wiegen 
en te lachen - w~ weten ons opgenomen in de Schotse harten, in het 
Schotse levensgevoel; Wf? zijn deel van de dunbev,?lkte Hooglanden. 

~o-

J a, die Hooglanden zijn erg dun bevolkt en dat kan een reden zijn voor de 
nostalgie en voor de hang naar gezelligheid. Terwijl heel Schotland een 
bevolkingsdichtheid heeft van 63 man per vierkante kilometer (tegen ruim 
400 in Nederland!) hebben de Hooglanden, buiten de grote steden dus, 
slechts 13 inwoners op zulk een stuk grond, terwijl ons district Argyll maar 
7 man telt op elke ·km2 • Wat een wonder dat men elkaar graag ziet, graag 
aanspreekt, graag nieuws uitwisselt en graag samen een avond gezellig 
doorbrengt. En wat een wonder dat Schotten nostalgisch zijn: aan het _ 
verleden gehecht met tragische verbondenheid; want voor elke Schot die 
in dit schone land rondstapt zijn er vier andere geëmigreerd. Inderdaad, 
op een bevolking van rond vijf miljoen inwoners leven er rond 20 miljoen 
in den vreemdè. ' 

Zo begon het program met de herkenningsmelodie van het ensemble: 
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j(; aan mijn kindertijd verbonden. Je bladeren waren altijd de eerste van 
de lente, je bloesems de trots van de zomer, daar was geen mooier lijster-
bes in de hele omgeving. ' 

Wat was je schoon in de zomer, met al die witte trossen. Hoe rijk en vrolijk 
je herfstkleed, vQl vro1ijke rode bessen. We zaten graag in je schaduw, ,de 
kinderen sprongen om je heen en maakten halskettingen van je mooie 
bessen.' ' 

Op je stam stonden veel namen ... die er nret meer zijn. Wel zijn ze alle 
in mijn hart geschreven en zullen nooit vergeten worden. Mijn moeder - ' 

,och, ik zie haar nog. Ze lachte als ze ons zag spelen, met kleine Jennie op 
haar schoot en J aapje aan haar knie. -

En dan klonk vaders lied in de serene avond,rust. Hoe lief was de stem 
van moeder, die de Martyrpsa:Im meezong. Nu zijn ze allèn weg. We ont
moeten elkaar niet meer onder de lijsterbes. Maar nog altijd omringen je 
mijn blijde gedachten aan thuis en de jeugd". ' 

Het laatste couplet wordt door de zaal zachtjes meegezongen. Niemand kan 
of wil dat verbieden en de soliste beschouwt het als een voorschot op het 
verdiende appiaus. En ze lacht vriendelijk, als dank voor het begrip. 

Die soiiste heeft misschien geen zanglessen gevolgd - maar wel b~haalde 
ze prijzen op de jaarlijkse competities voor zangers, dansers en bagpipers . 
De volksstem is hier dan ook uiterst muzikaal, gracieus en gevoelig; nooit 
sentimenteel. 

"De Heuvels van Lorne". En dan volgden talloze dansen, die alle een - 0 -

stukje historie of vaderlandsliefde inhouden: een lofzang op het eiland 
MuIl, Vaarwel Barra, de Lof van Dist, Afscheid van Stornoway, Bruidslied ' , U wilt nog een ander lied leren kennen? Wel, de "Weg naar de Eilanden" 
van Tyree en Adieu Skye. Dat zijn allemaal eilanden voor de kust van is eengeschikt voorbeeld. Luister maar. 
Oban en Lorne. In Canada en Australië, Nieuw-Zeelanden de Verenigde · 

' Staten worden dezelfde dansen gespeeld, met dezelfde hartstocht en dezelf- "Een ver gemurmel trekt mij aan, wanneer ik zonder bagage op stap ga. 
de vertederende uitwerking; weet u trouwens dat in al die landel1:ook de De Cuillins 1) in de verte maken mij warm - ik draag slechts de last van 
Oban Times verkrijgbaar is? En weet u dat niemand minder dan Ludwig het zonlicht. 
van Beethoven een serie Schotse Dansen (Ecossaisen) heeft gecomponeerd? 
D~t Mendelssohn een compositie aan het eilandje Staffa heeft gewijd? En 
wel de Hebriden-ouverture met Fingais Cave. Schotse dansen omspannen 
de wereld en nemen alle luisteraars vriendelijk mee in de vaart der volke
ren. Tussen al die instrumentale dansen door een aantal eigen liederen: een 
Wiegelied van het eilandje Eriskay, een klacht op de ontvolking van de 
Hooglanden, liederen van Burns en verder "Mooi Strathyre", de Lijsterbes, ' 
de Weg naar de Eilanden, de Laird 0' Cockpen en Hail Caledonia! 

-0-

Wat die liederen dan weUnhouden? Neem het lied van de Lijsterbes en 
bedenk daarbij dat deze hier als heilige boom wordt beschouwd, die nooit 
wordt gekapt. De tekst luidt vrij vertaald: 

,,0 lijsterbes, je blijft ,me altijd lief. Met hoeveel blijde herinneringen ben 

is het levenslot, dat ieder mens 
steeds opnieuw in een bepaalde 
staat geboren doet worden. Steiner 
vertelt ons van een aantal mensen 
welke bestaanswijze vroeger hebben 
gehad. In een vorige belichaming 
waren zowel Garibaldi als Victor 
Hugo ingewijden in de Keltische 
geheime leer. Charles Darwin en 
president Wilson van ' Amerika 
"hebben in de middeleeuwen een 
uiterst belangrijke incarnatie , ge
had." 

Degenen dié tot de Antroposofische 
Vereniging zijn toegetreden hebben 
"in hun voorgeboortelijk bestaan 
tussen de dertiende en negentiende 
eeuw een machtige kosmische scho
ling... doorgemaakt." (Veltman, 
250, 1) Hemleben citeert Steiner, 
als hij meldt dat d~ persoon van 
Elia is teruggekomen in de persoon 
van Johannes de Doper (immers, 
zégt de Bijbel dat niet zèlf?). Later 
kwam hij terug jn de persoon van 
de Renaissance-schilder Rafael en 

weer later als de Duitse romanti
sche dichter Novalis! (175,6) 

Besproken: Johannes Hemleben. 
Óver de Grens van het Leven, uit
gave Lemniscaat, Rotterdam. 183 
bladzijden. 
Een nuttig en overzicntèlijk werk 
aangaande met name heidense en 
esoterische voorstellingen aangaan
de leven na de dood. De schrijver 
ziet bij Grieken, Romeinen, Egypte
naren, maar ook bij 18e-eeuwers 
overeenkomsten met zijn eigen an
troposofische noties in dezen. Bij
belplaatsen, aangehaald om reïncar
natiegedachten te staven, worden 
geïnterpreteerd en toegelicht op een 
wijze als onder ons niet gebruikelijk 
is ... Bij kritisch gebruik een werk 
dat het aanschaffen waard is, zeker 
voor predikanten, studenten en le
zers met theologische of culturele 
interesse. 

(Refrein:) Ja, ik ga langs Loch Tummei en Loch Rannoch en Lochaber, 
overneidepaden, die verrukkelijk slingeren. En als je denkt dat ik overdrijf 
dan heb je nooit het zeewier van de eilanden geroken. 0, die verre Cuillins 
zetten mij in vlam, als ik met mijn lichte last naar de eilanden trek. 

Bij Sheil gaat het spoor naar West, bij Aillort en Morar naar Zee. Ik denk 
dat ik maar wat koele bessen voor maaltijd pluk en wat varens voor een 
slaapje op de ~choot van moeder aarde. 

De blauwe eilanden trekken mij aan. Hun lach zou een lamme doen op
springen: de blauwe eilanden van de Skerries en de' Lews, met de geur 
van heidehoning op elke naam". ' 

(slot volgt) 

1) De Cuillins zijn de hoge bergen van Skye, van verre zichtbaar. 

persschouw 

Drs F. H . Breukelman 

Drs Breukelman is een uniek feno
meen in de theologische-' en kerke
lijke wereld van ons land. In het 
" Kerkblad voor de (synodaal) gere
formeerde kerken van de classis 
Amsterdam" werd een interview 
met deze bizondere theoloog opge
nomen. Omdat Breukelman een be
langrijk figuur is nemen wij de voor
naamste fragmenten van dit inter
view over. 

, . 

• Levensgang 

Breukelman, geboren in 1916, groeide op 
in een vrijzinnig-remonstrants milieu in 
Den Haag. Hoewel hij een exacte aard 
bleek te hebben op de middelbare school, 
koos hij vanuit niet helemaal te achter
halen redenen toch voor de theologie. 

, Was het de ontiagwekkendheid van het 
heelal, waar hij zo van onder de indruk 
was? Of de onvrede met zijn eigen vrij
zinnige achtergrond? Het doet er weinig 
toe. Feit is dat hij voor de theologie , be
houden werd door de boeken van de 
grote zWItserse theoloog Kar! Barth. 

• Theologie 

Na zijn studie wordt hij achtereenvol
gens hulpprediker bij wijlen prof. van 
Ni:6trik, daarna hervormd predikant in 
Rithem op Walcheren en later predikant 
in Simonshaven, een dorpje vlak ten zui-

, den van Rotterdam. Juist in de pastorie 
ontekt hij hoeveel moeite hij heeft met, 
preken uit het Oude Testament. Hij komt 
onder de indruk van Miskotte, de neder
landse Barth-kenner en via hem met de 
duitse Thora-geleerden Buber en Rosen
zweig. Eindelijk gaat het O.T. voor hem 
leven en ontdekt hij de enorme rijkdDm 
ervan. Bestaande' exegetische methoden 
bevredigen hem steeds minder. Deze 
methoden hebben de enorme pretentie 
van wetenschappelijk te zijn ~his,torisch-

I • 
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kritisch, literair-kritisch etc.), maar ze 
hebben weinig , oog voor het feit dat de 
Schrift een héél-heid vormt, waarin be
paalde sleutelwoorden een grote functie 
vervullen. Een grote aandacht voor het · 
opsporen van de sleutelwoorden in een 
Schriftgedeelte en een nauwkeurige ana
lyse van de compositie ervan doen de 
waarheid ervan oplichten, veel meer dan 
de kunstgrepen van de literaire kritiek. 
Het gaat voor'tdurend om de vraag: 
waarom staat er wat er staat. Alleen zo 
kan ook de prediking tot zijn recht ko
men., 

• Schoolvorming 

Hij heeft zelfs school gemaakt in deze 
stad. De Z.g. AmsteI'damse , School is 
verregaand door hem beïnvloed. Talloze 
gereformeerde theologen zijn bij hem in 
de leer geweest of zijn dat nog. En ver
der kan het natuurlijk nooit kwaad om 
iemand eens te horen over de gerefor
meerde wereld, die daar op een afstand 
naar staat te kijk!en. Overbodig tenslotte 
te zeggen dat dit interview geen discussie 

' beoogde. Veel meer, karak!terisering. 
Theologen kunnen voor hun kennis over 
Breukelman uiteraard beter terecht bij 
hun vakliteratuur. 

• Gereformeerden ' 

Met de gereformeerden heb ik altijd een 
haat-liefde relatie gehad. Ik bewonder 
hun grote inzet, hun stoerheid en con se
quentheid. En misschie'n wel vooral het 
gegeven dat ze aanspreekbaar zijn op wat 
de Sohrift zelf en zich daarin ook wil
len laten overtuigen. Ik ben minder on
der de indruk van hun betweterigheid en 
de neiging tot zwart-wit denken. Maar 
als u vraagt naar di:: ontwikkelingen in 
de Geref. kerken van tegenwoordig dan 
zeg ik: ik vind het ronduit afschuwelijk 
wat daar gebeurt. Ik zal me wat inhou
den, omdat ik anders ruzie krijg met mijn 
lieve vrouw die van geref. afkomst is. 
Die probeert mij altijd milder te stem
men als het hierom gaat. Maar heel erg 
blijf ik het vinden. Om elk misverstand 
te vermijden: de hervormde kerk is na
tuurlijk helemaal een rotzooitje. Maar 
dat is altijd zo geweest. De gereformeer
den hebben echter de pretentie gehad, -
en ze hebben in allerlei opzichten veel 
voorgesteld - aan te sluiten bij de 
grondbedoelingen van de Reformatie. 
Daarom zijn ze ook uit de hervormde 
kerk gestapt. Maar nu zie je dat die ker
ken met grote sne1heid afglijden naar de 
vrijzinnigheid. Het is zelfs de vraag of 
Samen op Weg om die reden op den 
duur nog wel interessant is voor de her
vormden. 

• Vrijzinnigheid 

Ik bedoel (met het woord vrijzinnigheid) 
niet in tegenstelling met een bepaald 
soort opvatting van het WOOI'd "ortho
dox". Orthodoxie namelijk als het slik
ken of slikken van/in een groot aantal 
door de kerk geformuleerde geloofswaar
heden. Op die wijze pleeg ik niet te ge
loven. Met recht in de leer bedoel ik dat 
de kerk zich bewust is van haar unieke 
identiteit die door de Reformatie is om
schreven met de womden: sola fide, sola 
gratia, sola scriptura (alleen door het ge
loof, alleen door de genade, alleen door 
de Schrif't). En die Identiteit wordt steeds 
meer aangevochten, juist ook in de ge
reformeerde kerken. Je ziet dat in de 
nieuwe aandacht voor het woordje én in 
de theologie: natuur én genade, Schrift 
én traditie, geloof én goede werken, wet 
én evangelie, ervaring én openbaring 
enz. enz. Het lijkt wel of men niet door 
heeft dat je op deze manier stiekum of 
openlijk de mens weer tot centrum van 
de theologie maakt. En dat is voor mij 
vrijzinnigheid. Ik kan met mijn vrijzin
nige achtergrond met recht zeggen, dat 
zoiets tot de meest afschuwelijke dingen 
leiden. Ik ben opgegl'Oeid tussen vrese
lijke aardige en beschaafde mensen, -
geen kwaad woord daarover -, maar de 
mensgerichte benadering van hun theolo
gie heeft God verduisterd en zijn soeve
reiniteit aangetast. En die theologie heeft 
ook geen werkelijke bijdrage geleverd tot 
het verstaan van de grote vmgen van 

deze eeuw. Ik ben als de dood dat de 
theológie op dit moment een terugval 
beleeft in de 1ge eeuw. 

• Hoe komt dat? 

Dat zal ik u vertellen. Maar daarvoor 
moeten we eerst nog wat verder terug. 
Naar wat ik gemakshalve de 17e eeuw 
zou willen noemen. In die tijd met zijn 
uitgesproken .orthodoxie, was men in fei
te niet bij machte de grondspanning van 
de Reformatie vast te ,houden. De mid
deleeuwen werden weer levend, waarin 
het theologisohe èn-denken had gebloeid. 
Op allerlei fronten .was het leven door 
de Reformatie onder het beslag van het 
Woord gekomen, maar jui,st als het ging 
om de relátie natuur en genade, . wilde 
dat kennelijk niet lukken. Binnen de 
kortste keren ging de natuur toch weer 

' aan de genade vooraf, met alle nare. 
consequenties van dien (de mens weer 
centraal, vreemde ideeën over voorzie
nigheid, uitverkiezing etc.). 
Als je het goed bekijkt zit het vrijzinnige 
dus al helemaal ingebakken in de ortho
doxie. Het komt dus niet als een bedrei
ging van buiten af zoals zovaak wordt 
gesuggereerd. En, als Kuyper en Bavinck 
in de vorige eeuw hun theologie voor de 
gereformeerde kerken ontwerpen, grijpen 
ze in feite meer terug op de 17e eeuw 
dan op de Reformatie. Geen: wonder dat 
de vrijzinnigbeid waar ik over sprak, er 
nu na een eeuw volop uit komt. ' 

• Zijn theologie 

Ik maak er geen geheim van dat, ik ge
weldig diepgaand door Karl Barth ben 
beïnvloed. Hij is ee'n reus in de theolo
gie, achter wie niemand in fe~te terug 

terloops. ~ . ... 

P. C. vèm Wijk -- Zaltbommel 

Maleachi 1 : 2-5 1) 

1. Dit gesprek begint met een 
liefdesverklaring van God ten 
opzichte van Israël. Deze ver
klaring was nodig, omdat het 
volk twijfelde aan Gods liefde. 
"Ik heb u liefgehad" betekent 
niet dat Gods liefde verleden 
tijd is. Gods liefde begon in het 
verleden maar duurt voort tot 
in het heden. Luiher vertaalde 
dan ook "Ik heb u lief". 
De twijfel bij het volk komt uit 
in de 'vraag" Waarin hebt Gij 
ons Uw liefde betoond". Gods 
volk ziet Gods liefde niet, is het 
gezicht erop kwijtgeraakt. Dit 
hoeft niet alleen voort te komen 
uit bruut ongeloof, maar kan 
ook een gevolg zijn van moede
loosheid. Maar dat Gods volk 
Gods liefde niet meer ziet, komt 
in ieder geval niet door God. 
God heeft Zijn volk lief en zal 
dat laten zien ook. 

2. Dat blijkt wel uit het vervolg. ' 
God herinnert aan het verleden. 
Hij had Jakob lier'en haatte 
Ezau. Dit is ~en moeilijke tekst. 

kan. ;Evenmin als we nog terug kunnen 
achter de Reformatie.' Wie het wel pro
beert doet allereerst zichzelf te kort. Hij 
is voor mij de enige theo~oog die werke
lijk het grondthema van de Reformatie 
(sola fide etc., zie, boven) consequent en 
grondig heeft doordacht. En die niet is 
blijven staan bij die tegenstelling natuur
genade. Eindelijk wordt "het natuurlijke" 
onder het beslag van de genade gebracht .. 
Barth heent ons gevoerd 'uit het dienst
huis van de natuurlijke theologie. De re
ligieuze mens is bij hem van zijn voet
stuk gevallen. Het gaat bij hem om de 
triomf der genade. Onze menselijke er
varing verdwijnt daarbij naar het tweede 
plan. 

• "Ervaring', 

Ik heb niets tegen menselijke erv,aringen. 
Ik pleeg intensief te leven. Bij de dag 
nog wel, en dat is goed bijbels. Ik kan 
me zelfs voorsieHen dat ervaringen toe
leiden naar de openbaring, om die tegen
stelling nog maar eens te gebruiken. 
Maar waar ik vuur-benauwd voor ben is 
dat onze ervaring de openbaring van 
God gaat beheersen, gaat inkaderen in 
onze cultuur of wetensohap. Het woord 
van God komt van een andere .kant. Het 
slaat als een bliksem in in onze werke
lijkheid. Denkschema's worden daarbij 
doorbroken. En valse tegenstellingen vet
dwijnen als sneeuw voor de zon. Zo 
staan de soevereiniteit van God en de 
ware menselijkheid niet langer concurre
rend tegenover elkaar. Een nieuwe ge
schiedenis van God en mensen wordt ge
maakt, een toekomst wordt opengebro
ken. Vanuit die verwachting moeten we 
de Schrift leren lezen. 

Paulus haalt deze uitspraak aan 
in Rom. 9 : 10 e.v. en zegt dan 
dat God reeds voor de geboorte 
van Jakob en Ezau koos voor 
Jakob en hij gebruikt dan de
zelfde woorden "liefhebben" en 
"haten". Heel logisch komt dan 
de vraag naar voreq wat Ezau 
dan nog kon doen als God hem 
al haatte voor zijn geboorte. 
Het woord "haten" heeft in de 
bijbel echter verschillende be
tekenissen. Het betekent niet 
alleen wat wij er vandaag onder 
verstaan, maar kan ook beteke
nen ;,op de tweede plaats zet
ten". Zie b .v. Gen. 28: 31 waar 
staat dat J akoD Lea haattE;, niet 
beminde (zie ook Deut. 21 : 15-
17). In Luc. 14 : 16 wordt het 
woord "haten" ook gebruikt in 
de zin van "op het tweede plan 
stellen". Zó heeft God Jakob 
op de eerste plaats gezet en 
Ezau op de tweede en Hij deed 
dat in de tijd, in de heilsgeschie
denis. God had met Jakob iets 
bijzonders voor. 

3. Deze voorkeur voor Jakob is 
gebleken toen Jakob was gestor
ven. Steeds weer wordt het volk 
Israël geconfronteerd met 
Edom, het nageslacht van Ezau, 
maar steeds weer kiest Gods 
partij voor Israël. Ken je hier
van voorbeelden? Ook in dit 
gesprek speelt Edom een bij
zondere rol. Het gaat dit volk in 
de tijd van deze profetie blijk
baar goed, terwijl het Israël 
slecht gaat. Ook pocht Edom 
en het lijkt er op dat God er 
niets aan doet, Daardoor gaat 
Israël twijfelen en gelooft het 
God niet meer op Zijn Woord. 

4. Het vólk vergist zich echter. ' 

• De Schrüt 

Laat ik voorop stellen dat we hef inder
daad van de Schrirt moeten hebben en 
nergens anders "van. In ' de belabberde 
toestand waarin de kerken zich bevÎln
den, moet men geen heil verwachten van 
sociologie, psychologie of wat voor 
menswetensohappen er zijn. Hoeveel 
goeds daar op zichzelf ook van te zeggen 
valt. De ecclesia (gemeente) heeft een 
eigen discipline en een eigen 'bron waar
uit zij put. We moeten met andere woor
den gewoon weer de Schrift uitleggen. 
En dat met grotere hartstocht en zorg
vuldigheid dan ooit te voren. Maar hoe? 
Gewoon lez:en wat er staat en niet an
ders. De grondwoorden van de Schrift 
ons weer eigen maken, zoals ik van mijn 
leermeester Miskotte heb geleerd. En ' 
eindeloos letten op hét verband en de 
details. Totdat de woorden weer gaan 
spreken, Niet meteen de Schrift in de 
rede vallen. 
Dat begint al op een heel vroeg moment. 
Namelijk bij diegene die de Bijbel uit de 
grondtekst vertaalt. Als je hoogste doel 
is een vlotte, begrijpelijke vertaling te le
veren is het kwaad al geschied. Ik haat 
vertalingen als 'Groot Nieuws "oor u' en 
de Willibrord-vertaling en wat er van dat 
sooct nog meer mag zijn. Wat ze aan 
voordeel opleveren aan leesbaarheid, le
veren ze weer in aan betrouwbaarheid. 
Alle woorden van de Schrift beginnen te 
protesteren als je ze aanpast aan ons 
moderne bewustzijn, Geef mij dan maar 
liever de Statenvertaling. De grondhou~ 
ding van de vertalers daarvan is volko
men juist geweest. Ze probeerden zo mo
gelij'k in hun eigen taal de taal van de 
Schrift te spreken. Dat is ty?erend voor . 

Het moet niet denken God voor 
te kunnen schrijven hoe Hij 
handelen moet. God zal er Zelf 
wel voor zorgen dat Edom de 
straf niet zal ontlopen. In het 
vervolg van dit boek blijkt dat 
God een flinke appel te schillen 
heeft met Zijn volk, maar eerst 
laat Hij zien dat desondanks 
Israël de eerste plaats blijft in
nemen. Edom zal worden ver
nietigd, niet maar voor een tijdje 
maar voor altijd. 

4. Ook Gods volk heeft met puin
hopen te maken, maar de moge
lijkheid van herstel blijft voor 
Israël altijd open. Edom zal 
echter volledig verwoest wor
den (lees vers 4 maar eens). 

5. Zo zal Gods verkiezende liefde 
blijken en zal het volk God 
weer loven. Dan zullen moede
loosheid en twijfel zijn ver
dwenen. 

Vragen en opdrachten: 

1. Mag je twijfelen aan Gods 
liefde? Is dat ongeloof? 

2. Probeer eens op te schrijven wat 
je weet van de rol die Edom 
heeft gespeeld in de g~schiede
nis van Israël. Lees in dit ver
band eens de profetie van 
Obadja, 

3. Wanneer is Edom verwoest? 
Zie Ps . 137 : 1 en 7 en vergelijk 
Jer. 49 : 7 met Jer. 25 : 9 en 21. 

1) Schets uit- broohure 'Maleachi - dia
loog tussen God en mens', uitgave GLJC, 
te bestellen bij Albert Kak, Karveel 58-90, 
8242 Lelystad, 
Naast schetsen voor de bestudering van 
het bijbelboek Maleachi komen in deze 
brochure artikelen voor over methode 
van bijbelstudie, leiding geven enz. 

T ____ ~A~ ______________________________________________________ __ 
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het gereformeerde, vertaal-principe. Ik 
vind dit een uitermate gewiohtig punt, 
haast nog gewichtiger dan een geloofs
belijdenis. Alleen als de Schrift zelf je 
maohtigt, mag je daar vanaf wijken. Je 
herkent dit principe ook in de manier 
waarop Buber en Rosenzweig de Schrift 
"verdeutsoht" hebben. 
In de tweede plaa~s kun je de Schrift in 
.de rede vallen met de Bijbelwetenschap 
die we hebben opgebouwd. Ik sta daar 
overigens niet alleen negatief tegenover. 
Aroheologie, tekstkritiek en literaire ana
lyse hebben het een en ander opgeleverd. 
Je moet het alleen niet oversohatten' en 
ook niet voorbari1g gebruiken. Neem als 
voorbeeld ons gesprek hier. Toen u zich 
bij mij meldde, kende ik u in het geheel 
niet. Ik heb maar afgewacht wie hier zou 
verschijnen. Ik had natuurlijk ook achter 
uw rug om inlichtingen over u kunnen 
verzamelen. Misschien had ik wel een 
heel dossier over u kunnen aanleggen. 
En bij alles wat u hier zei had ik dan 
kunnen denken: zie je wel, het klopt, of 
het klopt niet. Maar een eohte ontmoe
ting had het dan ,niet meer kunnen wor
den. Daarvoor was ik al te veel voorge
programmeerd. Nog sterker gaat het zo 
in de' ontmoeting met de Schrift. Alleen 
als we open en ontvankelijk de Schrift 
tegemoet treden, als we onze dogmati
sche en filosofische vooronderstellingen 
tussen haakjes zetten en geduldig willen 
luisteren kan er herkenning ontstaan . . 
Kan de waarheid in verwondering op
lichten. Het is nog altijd zo dat je dan 
van de ene verbazing in de andere kunt 
vallen. 

• Exegese-met-een-bijvoeglijk-
naamwoord 

[k heb daar vaak de grootste moeite mee. 
Om niet te zeggen, dat ik het vaak de 
grootste onzin vind. Het is niet zelden 
een vorm van geweld tegenover de 
Schrift. Ik heb niets tegen vrouwen of 
feminisme. In mijn afscheidscollege heb 
ik gesproken over de vrouw in het Mat
theüs-evangelie en daarbij aaI)getoond 
dat Mattheüs in feite een aanval doet op 
de mannelijke bestaanswijze 'in die tijd. 
Maar een feministische bril opzetten en 
zo de Schrift gaan lezen, lijkt me bela
chelijk. En van de term materialistische 
exegese, word ik bepaald onwel. Laat 
men allereerst liever spreken van marx
istis'C'he exegese. Dat is alvast zuiverder , 
geformuleerd. Met het marxisme káh ik 
een heel eind uit de voeten, maar het is 
te gek als mensen vanuit hét marxisme 
de Schrift gaan benaderen. 

• Kritiek van de "ortholoxen" . 
Allereerst wordt daar de Schrift hele
maal niet onbevooroordeeld benaderd, 
maar juist zeer dogmatisch. Maar kijk, 
hier het eeuwige verwijt dat ik uit ortho
doxe kring te horen krijg (staat op en 
haalt enkele artikelen voor de dag uit het 
Fries Dagblad van de hand van dr Vlaar
dingerbroek) : Breukelman zou geen eer
bied hebben voor de geschiedenis. Voor 
hem is de Bijbel te weinig een geschie
denisboek. Maar ik vind dat lasterlijke 
aantijgingen. Natuurlijk geeft de Schrift 
geschiedenis weer. Maar het is geen ge
schiedenisboek zoals wij die hebben. In 
oI'thodoxe kringen wordt voortdurend 
een systeem gemaakt van de geschiede
nissen van de Schrift. En zelfs een sys
teem van waarheden. Aan dat soort sys
teembouw doe ik niet mee. De Bijbel is 
een natuurkunde of biologieboek. Fun
damenteel voor de Sohrift is dat er vol
tporde tijd, een heden en een toekomen
de tijd. Dat is toch de struotuur van wat 
gesohiedenis is? Achter de tekst een zg. 
ware geschiedenis reconstrueren is ons 
nauwelijk8 gegeven. Ik vind wel dat men 
eens moet ophouden mij op dit punt ver-

. keerd te willen begrijpen. 

• Verbittering 
Ik maak er geen geheim van dat ik me 
vaak teleurgesteld voel. Zelfs verbitterd 
mag ik wel zeggen .Het zal wel met de 
leeftijd te maken hebben dat ik wat arg
wanend word. Ik denk wel eens dat men
sen tegen mij samenspannen, om ' dat
gene wat ik ontdekt heb kapot te maken. 
Links en rechts vinden elkaar lijkt het 

wel in hun kritiek op mijn manier van 
theologiseren. De vrijzinnigen ~ waar ik 
volkomen aan on~groeid ben --'-, vinden 
mij te orthodox. De orthodoxen vinden 
mij niet zuiver op de graad. Van de kant 
van de wetenschapers krijg ik het eeuwi
ge verwijt te horen dat ik niet weten
schappelijk genoeg ben. 
Linkse theologen en feministen verwij
ten mij dat ik niet ver genoeg met hen 
mee ga. En zoals ik eerder heb laten 
merken, vind ik dat de theologie weer 
terugvalt in de 1ge eeuw. Die stelling 
maakt je ook niet overal populair. Als je 
dan ook nog als gelovige en als mens 
aangevoohten en onstabiel bent, dan is 
het leven niet altijd vreugde alhier. 
Maar als ik dan zoals vorige week een 
aantal dagen met een groep Duitse predi
kanten optrek in ons Friese onderkomen, 
en daar van de vroege ochtend tot de 
late avond niet anders doen dan de ' 
Schrift exegetiseren, -dan vat ik weer 
moed. De Schrift kan niet kapot en 
opent steeds opnieuw vergezichten. Het 
kan altijd en overal weer opnieuw begin
nen, dat verrassende veI'haal van God 
met de mensen. Het is mijn diepe over
tuiging dat ik 9P een goed spoor zit als 
het gaat om de uitleg van de Schrift. 

Het is de moeite waard de ideeën 
van Breukelman goed te overden
,ken , Hij is een theoloog die wat te 
zeggen heeft. 

e.v. 

kerknieuws 
Wieringermeer - De preekvoorziening, 
voorheen verzorgd door br. A. C. Bouw
man, Hippolytushoef, is nu overgenomen 
door zr. A. Haaksema-Brandsma, Ha
venstraat 11, 1775 AA Middenmeer, tel. 
02270-1188 . . 

Ds. Jànse, Katwijk - Met ingang van 
14 januari is het nieuwe adres van kand. 

W. Janse, aanstaand predikant te Kat
wijk: Groen '1an Prinstererweg 55, 2221 
AC Katwijk aan Zee, tel. 01718-24309. 

T.S.B. - Het sekretariaat van de Theo
gische Studie Begeleiding wordt met in
gang van 1 januari 1982 waargenomen 
door: Paul Kurpershoek, Deventerstraat 
94, 7321 . CC Apeldoorn, tel. 055-662186. 

TE HUUR · 
van particulier 6 pers. nieuwe 
appartementen in het gezellige 
Tiroler Axams, een ideaal oord 
voor 

WINTER en ZOMERVAKANTIE'S . 
hl het gehouw vele extra's zoals: 
zwemtbad, sauna, stube, was- en 
droogmachine's. 
Bij vroegtijdige reservering, meer
dere appartementen gelijktijdig te 
reserveren. 
Aantrekkelijke all-in-prijzen. 

Voor informatie : 071-411115 en 01862-
2596. 

Nooit met vakantie verder 
gaan dan , nodig , is. 

Voorthuizen is beslist de 
moeite waard om ,er 
te verblijven. . 

Komt U eens ki{ken wat ' de 
mogelijkheden zijn. ' 

Ook geschikt 
voor familie-weekenden etc. 

REKREATIECENTRA 

",Ackersate - Berkenrode" 
Voorthuizen - Harremaatweg 26 
Telefoon 03429-1274 

IN DIT BLAD! 
UW FAMILIEBERICHTEN 

PLAATS 

Drs. H. de Jong, Maar Jezus zegt . .. (de bergrede uitgelegd voor 
de gemeente) 152 pagina's f 17,-

Verder zijn n~g leverbaar: 

Prof. dr. J. Douma, 
Capita Selecta I (2e druk) 
(Onderwerpen: Homofil\e, Mileubescherming, Abortus, Euthana
sie, Gezinsvorming) 
Oapita Selecta 11 
(Onderwerpen: Arbeid, Pedofilie, Knnstmatig" jnseminatie, . Ge
slachtsgemeenschap vóór (buiten) het huwelijk?, Echtscheiding, 
Drugs) , 
Capita Selecta 111 
(Onderwerpen: Recreatie en sport, Het oorlogsvraagstuk) 

Ds. P. K. Keizer, 
Vragen naar de bekende weg I (2e druk) 
Vragen naar de bekende weg II 
(keuze uit onderwerpen opgenomen in het Calvinistisch Jonge
lingsblad in de 50-er jaren) 
Positie (meditaties, bredere kerkbladartikelen en. verkorte preken) 

Drs. O. Mooiweer, 
Leven in het verbond (Gods afspraak serieus nemen) 

Ds. G. Visee, , 
Onderwezen in het koninkrijk der hemelen 
(keuze uit de persarbeid van ds. Visee) 

f 13,-

f 13,-

f 16,50 

t 10,75 
t 10,75 

fl5,~ 

t 4,-

t 27,50 

U kunt bestellen bij uy boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever: 

Copiëerinrichting v. d. Berg 
BROEDERWEG 6 - 8261 GT GAMPEN - TELEFOON 05202-12287 
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TE HUUR 
IN DALFSEN AAN DE VECHT, 
met zeer bosrijke omgev~g. 

WONING: met ruime voor- en achter
tuin en garage; t.v. en c.v.; 3 sl.kamers 
voor 4/5 pers. 
In direkte omgeving verw. zwembad en 
viswater. 
Periode: v.a. 24-7-14-8. 

CARAVAN: voorz. v. verw. en koeIk:, 
en ruime voort. · enz., 4 pers.; standplaats 
Camping ,,'t Boskamp" te Dalfsen. 
Zwembad, winkel, kantine aamw.; ook 
verhuur v. fietsen. 
Periodes: v.a. 6-3-10-7 en 28-8~30-10. 

Inl. fam'. L. W. Mol, van Ittersumstr. 18, 
7721 DI; Dalfsen, tel. 05293-1783. 

WINTERSPORT, 
VOORJAA,REN ZOMER 1982 
Chàlet in Sankt Ulrich am Pillersee (Tirol) 
40 km van autobaanaansl. Kufstein, 
8 slaapplaatsen plus kinderledikant. 
Nog vrij van 6-13 febr., van 27 febr.-2 
april, 10 april-10 juli incl. Paasweek en 
Pinksteren, en-ná 21 aug~stus. 

Bel tussen 18.30 en 19.30 uur Haarlem 
023-240003 en U ontvangt foto plus be
schrijving . • 

VERSCHENEN: 

JEREMIA - EZECHIËL 

door Dsc. Vonk 
In fraaie stempelband met goudtitel. 

320 bladzijden - Prüs f 52,50 

In de reeks "De Voorzeide Leer" zijn nu 
over de H. Schrift de volgende delen 
verschenen: ' 

Os C. VONK: bladz. - Prijs: 
INL. GENEE;IS-EXODUS 
2e druk 528 f65,75 
LEVITICUS 768 ( 36,75 
NUMERI-
DEUTERONOMIUM 880 ( 44,25 
JOZUA 360 (40,00 
RICHTEREN, 2e druk 352 (40,00 
I en II SAMUEL, 2e druk 400 f 55,00 
I en II KONINGEN 440 (47,50 
JESAJA 340 (50,00 
JEREMIA-EZECHIËL 320 (52,50 

Os F. VAN DEURSEN 
PSALMEN I, 2edru'k 416 ( 41,50 
PSALMEN 11, 2e druk 424 (41,50 
SPREUKEN 432 (51,50 

Onder het opschrift "Het boe'k Jesaja op 
school" schreef J. L. Struik in "De school 
met de Bijbel" o.m.: 
"Voor de onderwijsgevende is het nO'dig, 
dat hU het hele boek Jesaja heeft "op
gegeten", opdat hij niet alleen gedeelten 
ervan bij de vertell'ing betre~ken kan, 
maar ook in de geest van dit boek kan 
verteHen. Bij het BlJbel lezen, dat zowel 
in 't uur voor godsd'ienstonderwijs op 't 
rooster aangegeven, als onder 't vak "Ie
zel'l" kan gebeur,en, kan he'el wat van 
Jesaja gel,ezen worden. 
En in 't voortgezet onderwUs, waar op 
de basis van de bijbelse geschliedenis
verte Hing in kl'euter- en lager onderwijs 
voortgebouwd kan worden, kan 't boek 
Jesaja in z'n geheel worden behandeld. 
De onderwijsgevende kan bij dei bestu
dering van 't boek Jesaja uitn'emende 
hulp' van Os VOllik's . boek over Jesaja 
krijgen." 

(Bespreking Os C. Von'k, Jesaja) 

Deg'enen die alle over de H. Schrift ve'r
schenen delen willen aanschaffen kunnen 
ze direct ontvangen desgewenst tegen 
betaling van f 25,- per maand . 

Volfedig prospectus op aanvraag. 

LlEBEEK & HOOIJMEIJER b.v. 
SINGEL 55 POSTBUS 2 

2990 AA BARENDRECHT 
POSTRE~ENING 216828 




