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Vine Deloria jr., God is red, Grosset & Dunlap, New York 1973, VI + 398 p., 
$ 7,95. 

Men late zich door onze eigen preoccupaties niet tot een misverstaan van de titel God is 
red verleiden. Het gaat niet om een theologie van het neo-marxisme noch om een rode 
ideologisering van God, - een leidende woordvoerder van de U.S.A. -indianen biedt 
hier een alternatief aan voor het christendom door een terugkeer naar indiaanse con
cepties. Daarbij worden vooral de beslissende themata van: de plaats van de religie, het 
ruimtelijk denken, de schepping, de geschiedenis, de dood, de mensbeschouwing, de 
groep, de cultuur en de politiek aan de orde gesteld. Boeiend, beschamend en uit
dagend! Waarbij meermalen duidelijk wordt, dat Deloria de hedendaagse christelijke 
theologie beter kent dan menige christelijke theoloog. Zouden die christelijke 
theologen dan niet minstens de moeite nemen althans dit boek te leze'n? Want het 
proces, dat Surinaamse indianen ons staatshoofd en onze minister-president willen aan
doen, is niet alleen maar een lachertje ... Er is méér aan de hand. 

Is de hier geboden visie een pendant van de black theology? Wel een beetje. Maar er 
zitten dan ook elementen in van stam religieuze noties, zoals men die onovertroffen in 
Vusamazulu Credo Mutwa, lndaba, my children aantreft. Maar vooral: men leert hier 
de maatschappelijke en politieke implicaties kennen van een overtuiging, die niet van 
de incarnatie van de Zoon van God maar van de implantatie van een volk in zijn leef
milieu uitgaat. 

Als extraatje: wie verrast wil worden door de visie van een indiaan op Harvey Cox, 
Billy Graham en Richard Nixon vanuit stamreligieuze veronderstellingen kan hier 
terecht. Zo nu en dan voelde ik mij in Deloria's woning terdege thuis. En ik zou wel 
een bizon der slechte godsdienstwetenschapper zijn, als ik dat ook nog niet eens een 
keer in verband zou weten te brengen met vergeten christelijke noties. 

J.D. Plenter 

Aan onze abonnee's 

Het zal U niet verbazen, dat de uitgever van ons tijdschrift door de niet geringe stijging 
van de arbeids- en vooral 'portikosten genoodzaakt was de abonnementsprijs te ver
hogen tot f. 42,-, voor studenten tot f. 35,50. Wij vertrouwen, dat deze! 4, - per jaar 
geen onoverkomelijk bezwaar betekent. De redactie blijft streven door de variatie der 
artikelen en de actualiteit der kronieken (en boekbesprekingen) U een goede informa
tie op het terrein van de theologische wetenschap en de kerkelijke praktijk te ver
schaffen. 
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Een geschil over de uitleg van het 
Oude Testament 

Woord vooraf 

Meermalen is tijdens de vergaderingen van de Raad voor de zaken van 
Kerk en Theologie aan het licht gekomen, dat er onder Nederlandse 
theologen verschil van mening bestaat over de heilshistorische en tradi
tionsgeschichtliche opvattingen ten aanzien van 'Tenach'. 

Als gevolg daarvan kan men sterk divergerende inzichten opmerken 
over de verhouding van het oude en nieuwe testament, die onder meer tot 
uitdrukking komen in de prediking en in de normen die gehanteerd wor
den bij het vertalen van de bijbel. 

Daar de hiermee samenhangende vragen steeds weer in de theologische 
discussies aan de oppervlakte komen, besloot de Raad voor de zaken van 
Kerk en Theologie een commissie in het leven te roepen, die de taak 
ontving bovenstaande problematiek te bestuderen en het resultaat ervan 
in een rapport vast te leggen. Van de commissie werd verwacht de proble
matiek overzichtelijk in kaart te brengen, zonder noodzaak één standpunt 
te bereiken dat alle leden zouden delen. 

De commissie aanvaardde de opdracht en bracht een rapport uit aan de 
raad dat op 8 november 1975 werd behandeld. In de discussie groeide de 
gedachte dat vele Nederlandse theologen, en vooral predikanten, gediend 
zouden zijn met publikatie van het studierapport, omdat daarin de ver
schillende standpunten helder uiteen worden gezet. 

De raad is dankbaar dat de redactie van het tijdschrift 'Kerk en Theolo
gie' bereid was ruimte voor de publikatie van het rapport beschikbaar te 
stellen. 

De studiecommissie was als volgt samengesteld: 
erof. di. Tj. Baarda, dI. N.T. Bakker, prof. dr. H. Berkhof, drs. K. Bouhuijs, 
prof. dr. K.A. Deurloo, mevr. dl. E. Flesseman-van Leer, prof. drs. 
B.P.M. Hemelsoet, prof. dr. G. te Stroete, dI. N.A. van Uchelen, dr. 

..L V.d. Werf, ds. R. Zuurmond. 

Namens de Raad voor de zaken 
van Kerk en Theologie, 

e.p. van Andel, sekretaris. 

Oriëntatie. Waarom dit rapport geschreven werd 
Een finse predikant, onlangs op studiereis in Nederland, meende dat de meest markan
te trek in ons kerkelijk leven de z.i. overdreven aandacht voor het Oude Testament 
was. Hij is niet de enige buitenlandse bezoeker die daarover zijn verbazing uitspreekt. 
Men kan er hem op wijzen, dat we in de Lage Landen (in navolging van Calvijn) altijd 
al een speciale belangstelling voor het Oude Testament hebben gehad. Bij wijze van 
voorbeeld probeer je een stukje van het Wilhelmus te vertalen. Maar je gast schudt het 
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hoofd: neen, hij heeft zich aardig op de hoogte gesteld en gehoord dat het ook een 
nieuw verschijnsel is . 

Je moet de bezoeker gelijk geven. Allerlei predikanten hebben opnieuw hun Biblia 
Hebraica uit de kast gehaald, die ze na hun studie in de afdeling 'mausoleum' van hun 
boekenkast hadden bijgezet. Vele gemeenteleden hebben op bijbelkringen, in leerhui
zen, maar ook in de prediking gemerkt dat er meer staat in het Oude Testament dan de 
'bijbelse geschiedenis', die ze allang kenden. Op de universiteiten manipuleren studen
ten met hebreeuwse trefwoorden en zwaaien ze met de Verdeutschung van Buber en 
Rosenzweig. Soms doen ze dat heel treffend en raak; maar soms halen ze zich terecht 
de ergernis van hun leermeesters op de hals. Waar halen ze hun inspiratie vandaan? 
Slechts zeer ten dele van die universitaire leermeesters. 

Het verschijnsel heeft zich intussen zo door het hele land verspreid, dat het kan 
voorkomen dat een gemeente de beroepingskommissie vraagt om een predikant 'die op 
de manier van Breukelman werkt'. 

Een omstreden naam is gevallen. Op de keper beschouwd is het niet de eerste naam 
die in dit verband moet klinken, maar Breukelman komt wel de eer toe, de knuppel in 
het bijbelse hoenderhok te hebben gegooid. Zijn veelal stormachtige optreden bracht 
zoveel beweging, dat sommigen gingen spreken van een wilde ,.want niet-akademische, 
'theologische school', ja zelfs van een 'kerkelijke richting'. Medestanders van Breukel
man hadden vooral over de laatste kwalificatie verontwaardigd plezier. 

De naam die vóór die van Breukelman genoemd moet worden, is die van 
K.H. Miskotte . Via Breukelman ontdekten velen de betekenis van diens theologisch 
oeuvre. En velen die Miskottes woorden al hadden ingedronken, leerden van Breukel
man exegetisch en hermeneutisch preciseren. Of ze leerden het niet goed en gingen met 
een eigen woekerwereld van woorden de' boer op. Geen wonder dat van de kant van de 
theologische fakulteiten deze wijze van werken vaak het stigma van 'onwetenschappe
lijkheid' opgedrukt kreeg, een stigma dat dan niet zelden ook de serieuze werker trof 
en nog steeds treft. 

Intussen is in de laatste jaren de situatie in zoverre gewijzigd dat andere stromingen 
en bewegingen verwantschap bleken te hebben met wat Miskotte en Breukelman (aan 
de hand van Barth en Buber) op gang hadden gebracht. In de nederlandse theologische 
wereld begon men oog te krijgen voor ontwikkelingen in de literatuurwetenschap, die 
als parallel kunnen gelden van deze nieuwe benadering van het Oude Testament. Hier 
aarzelt niemand (meer) om van 'wetenschappelijke' koerswijzigingen te spreken. Close 

'- Reading, Neue Stilistik, strukturalistische analyse, werden o.a. door M.A. Beek (en de 
door hem geleide Societas Hebraica Amstelodamensis) verwelkomd als vruchtbare 
methoden van onderzoek. De invloed van de nieuwere literatuurwetenschap begint 
zich sinds kort ook internationaal af te tekenen (zie bijvoorbeeld F. Belo), maar blijft 
van min of meer formele aard, terwijl men zich in Nederland gemakkelijker herkent in 
een titel als 'Om het levende Woord' (een titel die in het vervolg wordt ophelderd). 
Van geheel andere zijde werden bondgenoten gevonden onder liturgisch gerichte theo
logen. Men denke met name aan de Prof. dr. G. van der Leeuw Stichting. Bovendien, 
en wellicht ook uit de aard der zaak bleek een politiek moment hoe langer hoe meer 
uit de oudtestamentische belangstelling voort te vloeien en ontdekten sommige theolo
gen het belang van een nieuwe bijbelse theologie voor politieke theorie-vorming. 

Geen wonder, dat onze finse predikant het Oude Testament in nieuwe en in telkens 
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ook zeer verschillende entourage was tegengekomen : in de Domkerk te Utrecht, waar 
van der Werf preekte, bij de N.C.S.V., geflankeerd door Marx en Barth, op een leerhuis 
van het amsterdamse studentenpastoraat. Geen samenhangende beweging, laat staan 
~en nieuwe kerkelijke denominatie, maar wel een verwantschap, die zich de laatste 
Jaren d.uidelijker is gaan aftekenen. Van de vier genoemde momenten: bijbels
theologIsch-hermeneutisch; literair; liturgisch; politiek, zullen we in dit rapport het 
accent op het eerste moment leggen, omdat daar de konflikten en misverstanden over 
en weer tot nog toe het scherpst zijn geweest en wij daar het duidelijkste vat erop 
kunnen krijgen. 

II 
Methodische tegenstellingen 

Beschrijven we de tegenstellingen juist, als we zeggen dat men aan de ene kant de hele 
klassieke oudtestamentische wetenschap aan zijn laars lapt, en gewoon met de teksten 
van het Oude Testament aan de gang gaat alsof ze regelrecht uit de hemel zijn gevallen 
en dat men aan de andere kant het Oude Testament beschouwt als een 'telI' waari~ 
opgravingen verricht moeten worden? Populair worden de zaken wel eens zo' voorge
ste~d,. dat de aanhangers van de nieuwe wijze van exegetiseren niet alleen de bronnen
sphtsmg, maar alle historische en literaire kritiek waardeloos achten, dat ze de traditie
ge.schiedenis alleen maar bespotten en dat ze als concordantie-maniakken het Oude en 
NI~u~e T~~tament te lijf gaan. Anderzijds wordt wel gesuggereerd, dat men bij de 
offlciele bIjbelwetenschappen ten opzichte van de overgeleverde bijbeltekst slechts 
argwaan ~oestert en zo historisch-kritisch gepreoccupeerd is, dat men aan de eigenlijke 
exegese met toekomt. Men illustreert deze laatste uit~praak dan meestal aan oudere 
kommentaren, al~o~ er de laatste decennia in de bijbelse wetenschap niets gebeurd is. 

In onze kommISSIe bleken de tegenstellingen minder karikaturaal maar ook minder 
simpel te liggen. Van twee gesloten blokken die elkaar vanuit een bevestigde positie 
bes~ookten , was gee~ sprake. Het was te verwachten dat we op diepgaande meningsver
schillen zouden stUlten, maar tot onze verrassing waren we het ook vaak met elkaar 
eens .. G~en van ons ~pra~ ook maar enige twijfel uit over het belang van de fundamen
t~le. m~lchten van histonsche en literaire kritiek. We .konstateerden gezamenlijk, dat 
dIe mZlchten de gemeente tot haar schade niet of slechts zeer ten dele bereikt hebben 
of haar om kwasi-pastorale redenen onthouden zijn; we konstateerden voorts dat d~ 
fakul~eit:n predikanten aan de kerk afleverden die behoorlijk op de hoogte w~ren van 
deze mZlchten, maar die schromelijk tekort schoten, als het er om ging om die inzich
ten vruchtbaar te maken voor exegese en prediking. 

Juist bij hen sloeg de nieuwe wijze van exegetiseren, zoals met name Breukelman 
beoefe~de, aan. Wa.t is nu voor die nieuwe wijze van exegetiseren typerend? Men 
zocht, m onderscheId van de methode die aan de meeste fakulteiten gangbaar is de 

-- toegang tot de tekst niet in de eerste plaats via uitvoerige studies van literair-histori;che 
?f godsdienst-historische aard, maar in de struktuur van de tekst zelf zoals hij daar ligt 
m de vorm waarin ~ij .ons is overgeleverd. Men bestudeert bepaalde verhaal-patronen: 
zoekt naar karaktensheke parallellen en varianten, let op thematische woordherhalin
gen. 

Dit betekent. allerminst, d.at men bijvoorbeeld de traditie-geschiedenis eenvoudig 
overboord gOOlt. Veeleer pielt men voor een kritischer overleveringskritiek en bestrijdt 
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men algemeen aanvaarde konklusies van de oudtestamentische wetenschap. Waarbij 
men graag wil erkennen, dat de eigen aanpak van exegese en bijbelse theologie niet 
goed denkbaar is zonder twee eeuwen historisch-kritische bijbelwetenschap. 

Nu kan men de tegenstellingen afzwakken door te zeggen dat er alleen maar sprake is 
van een verschil in benadering. De zojuist getekende groep, van nu af 'A' te noemen, 
zoekt zijn uitgangspunt in de vorm van de overgeleverde tekst; hij bedenkt daarbij , dat 
die geredigeerde tekst het eindprodukt is van een ontwikkeling, en dat niet alleen de 
hypothetische voorstadia maar ook het 'eind produkt' historisch gesitueerd zijn; beslis
send is voor hem echter de definitieve gestalte van de bijbelse tekst, de uiteindelijke 
vorm waarin de bijbelse verkondiging vóor ons ligt. Die vorm is het uitgangspunt van 
de prediking. Bij de exegetische arbeid zijn historische kritiek en andere takken van 
bijbelkritiek hulpwetenschappen. 

De andere groep, 'B' , neemt die uiteindelijke vorm van de tekst weliswaar ook als 
uitgangspunt, maar meent dat deze duidelijker gaat spreken als allereerst het ontstaan 
en de groei ervan in de geschiedenis nagespeurd worden. Met die historische kennis 
gewapend benadert hij opnieuw de tekst. 

Bij de beoefening van stukjes exegese konden A en B elkaar verregaand vinden. Ook 
ten opzichte van de vertolking bleek er grote eenstemmigheid te bestaan. Dat was des 
te verheugender, omdat de algemene diskussie vanuit de verschillende hermeneutische 
achtergronden zich juist op dit punt had toegespitst - met hevige ontladingen als 
gevolg. Ook daarin bleken wij het met elkaar eens te zijn dat niemand van ons wilde 
pleiten voor een officiële vertaling op de wijze van 'Groot Nieuws voor V'. Terwijl 
echter A geen goed woord voor-zulke produkten over had, pleitten sommigen van B 
voor het goede recht en het nut ervan naast een vertaling die basis voor prediking en 
leerhuis moet zijn. Deze relatieve eenstemmigheid op het gebied van de vertaling 
illustreert de toenadering tot elkaar in het handwerk van de exegese. Zou het dan niet 
goed zijn, de praktijk van de exegese het geding der methoden maar te laten beslech
ten? Vooral A is geneigd die vraag bevestigend te beantwoorden, omdat hij meent dat 
zo niet alleen de vruchten van de methode aan de dag komen, maar ook de vooronder
stellingen van de exegeet zelf. B is het daarmee niet oneens, maar vraagt subiet: Welke 
tekst in welk kader wil je exegetiseren? En daarmee is het geschil over de vooronder
stelling reeds begonnen. 

III 
De teksten 
Als we een tekst, bijvoorbeeld uit Kronieken opslaan, wil geen van ons er van afzien, 
dat een tekst uit de Samuel-Koningen-literatuur daaraaI.l traditie-historisch voorafgaat. 
Met zijn overleveringskritische werkwijze toegepast op Marcus en Mattheüs heeft 
Breukelman velen van zijn leerlingen gewonnen. Principieel kunnen evengoed voor
stadia van gelijkenissen of van verhalen uit Genesis in het exegetische onderzoek be
trokken worden. A zal dat niet zo vaak doen, omdat hij meent dat zulke gerekonstru
eerde voorstadia een al te hypothetisch karakter hebben, omdat hij ervacen heeft dat 
ze . exegetisch-theologisch meestal weinig opleveren en omdat hij nog meer dan genoeg 
werk heeft aan de analyse van de tekst - wat hij immers als zijn eerste taak beschouwt. 
Maar evenals B is ook A gelukkig met ontdekkingen van bijvoorbeeld godsdienst-histo
rische ontleningen of parallellen. Beide zullen ook graag gebruik maken van gegevens 
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van historische of archeologische aard bij hun exegese. Voor A vormen deze gegevens 
echter niet het eigenlijke, oriënterende kader, waarbinnen hij de teksten hoort. Hij 
wordt schichtig als B spreekt over de Schrift, die ingebed is in de grote geschiedenis 
waarin de schrijvers God ontmoet hebben. Hij is bang dat die 'grote geschiedenis' een 
chiffre wordt, die godsdiensthistorische en traditie-historische gegevens zo'n gewicht 
geeft, dat ze niet langer dienstbaar aan de exegese zijn, maar deze gaan beheersen. Het 
kader van een bepaalde tekst is voor A in de eerste plaats het boek ·waarin die tekst 
staat, en niet de (godsdienst-, traditie-) historische achtergrond. A spreekt dan ook 

-<.. liever van de 'Sitz in der Literatur' dan van de 'Sitz im Leben' van een tekst. Zijn 
interesse is gericht op de wijze waarop een tekst fungeert in een kompositorisch geheel 
- van welke, eventueel nawijsbare oorsprong die tekst ook moge zijn; dat is voor hem 
beslissender dan de mogelijke of zelfs waarschijnlijke situatie, waarin de woorden 
oorspronkelijk geklonken hebben. In de tweede plaats houdt A rekening met het 
geheel van' geschriften waarin het boek met de betreffende tekst is opgenomen. Ook al 
vormen die verzamelde boeken een hele bibliotheek van de meest uiteenlopende en 
ook onderling zeer verschillende geschriften, voor hem is de samenvoeging van die 
geschriften door synagoge en kerk een dwingend, heuristisch element. Of, om het 
minder literair en meer theologisch te formuleren: de exegeet heeft het getuigenis van 
apostelen en profeten àangaande de God van Israël en de Messias ontdekt als hoogst 
bizondere melding in het geheel van deze gevarieerde verzameling van geschriften, en 
daarom is hij er bij de delen van het geheel op gespitst dit getuigenis in deel-bizonder
heden te horen. Als A in dit verband over de 'geestelijke samenhang der woorden' 
spreekt, bedoelt hij niet een geplande, systematische eenheid, maar een organische, 
strukturele eenheid, die hierin bestaat , dat de éne zaak,. dat is de geschiedenis van 
God-met-ons aan de orde wordt gesteld. Het is die eenheid, die hij als een gave en 
tegelijkertijd als .een opgave voor de (kritische) exegeet ervaart. 

Wanneer deze woorden vallen wordt B op zijn beurt schichtig. Zijns inziens is het feit 
dat deze geschriften in één kanon gebundeld zijn nog geen 'bewijs' van hun innerlijke > 
eenheid. Deze eenheid kan alleen al of niet ontdekt worden door een aandachtig 
- gelovig èn wetenschappelijk - lezen en vergelijken van de afzonderlijke delen. Zij is 
Lesefrucht en niet Leseprinzip. Bij zijn speuren naar de mogelijke samenhang van de 
door kerk en synagoge aangeboden verzameling van boeken is voor hem een doorlich
ting van de historische achtergrond onontbeerlijk. 

Ten aanzien van de teksten geldt dus dat A volkomen bereid is de historische diepte
dimensie er van te erkennen en die ook wel van groot belang acht, maar dat deze 
volgens hem niet medebeslissend is voor de exegese; Voor B daarentegen vormt die 
historische diePte-dimensie naast de 'Sitz in der Literatur' (die hij allerminst wil ont
kennen) mede het kader, waarin de tekst zijn eigenlijke geheimen eerst prijsgeeft. 

Opnieuw is the proof of the pudding in the eating: de praktijk van het exegetiseren. 
Maar aan de verschillende benaderingen ligt niet alleen een literair meningsverschil ten 
grondslag, maar ook een diepgaand theologisch verschil van inzicht, dat men kan 
aanduiden met de vraag: Wat is geschiedenis? Voordat wij echter daarop ingaan, willen 
wij eerst nog een ander punt aan de orde stellen, namelijk de waarde die aan het 
'geheel' van de ons aangeboden geschriften, dat is de kanon, gehecht wordt. 
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IV 
De kanon 
Kleine teksteenheden, uit welke onderdelen ook samengesteld, hebben hun struktuur. 
Datzelfde geldt voor grotere teksteenheden, boeken of delen van boeken. Hierover zijn 
A en B het zonder meer eens, ook al benaderen ze de teksteenheden op verschillende 
wijze. Men kan zelfs nog verder gaan en zeggen dat die strukturen bewust gekompo
neerde 'gehelen' vormen. Wanneer men dit laatste echter ook van de kanon als totali
teit zegt, doet B niet langer mee. Het speuren naar kompositie gaat dan volgens hem 
over de grenzen van het toelaatbare heen: Men maakt van de kanon een a priori 
gegeven dat men een eigen theologische betekenis toekent. Te veel historische toeval
ligheden en wisselvalligheden hebben bij het tot stand komen van de kanon een rol 
gespeeld dan dat men zich op de eenheid ervan mag beroepen. We aanvaarden de ons 
door de kerk en synagoge 'overgeleverde kanonieke geschriften in de verwachting dat Ze 
ons de ontmoeting met de God van Israël en met zijn Zoon, Jesus Christus zullen 
bemiddelen. Wel hopen wij dat de eenheid ons manifest zal worden, maar zij blijft voor 
ons in ons onderzoek niet meer dan de horizon, die wij nooit geheel zullen bereiken. 
Daarbij doet het niet zoveel terzake of men bij het Oude Testament de ordening van de 
palestijnse synagoge wil aanhouden (Wet-Profeten-Geschriften) of die van de alexan
drijnse synagoge (die meer historisch en vooral literair van aard is). Beide ordeningen 
zijn invalshoeken, die nieuwe ontdekkingen mogelijk maken. 

Nu is het geval dat A zich niet zó vlammend over deze zaak opwindt als velen vaak 
van hem verwachten. Wanneer A voor de palestijnse volgorde van de kanon pleit, doet 
hij dit omdat die rangschikking primair van hermeneutische aard is: de Thora als Gods 
woord gaat voorop, dan volgen de Profeten als uitleggers daarvan, en dan de Geschrif
ten als reflektie en reaktie er op (T-N-Ch). Natuurlijk weet hij dat ook de Thora 
profetie, reflektie en reaktie bevat en dat hij, historisch gesproken, ondenkbaar is 
zonder het optreden van de profeten, terwijl anderzijds de profeten ook veel 'thora' en 
reaktie bieden. Toch acht A het zinvol en behulpzaam om van Wet en Profeten (en 
Ge~chriften), van 'Mozes en Elia' te spreken; het alexandrijnse ordeningsprincipe kan 
immers gemakkelijker in de hand werken dat de historie tot theologisch mee-beslissen- ..,. 
de instantie bij de uitleg en de verkondiging wordt. A's voorkeur voor de uitdrukking 
'Wet en Profeten' ligt niet zozeer in het feit, dat hij slaafs de nieuwtestamentische 
aanduiding wil volgen of zich onder rabbijns gezag wil stellen, maar ligt daarin dat hij 
het gevaar ziet opdoemen van een prediking op grond van een bijbelse geschiedenis, die 
als bizondere geschiedenis ingebed is in de algemene geschiedenis. De hoorder van de 
teksten, die sedert de Verlichting de neiging heeft zich eenzijdig voor het 'historisch 
echt gebeurde' te interesseren, is zijns inziens meer gediend met de palestijnse volg
orde, die pem minder kans biedt om zich in dat misverstand te verstrikken. De relaties 

- tussen de geledingen van de Schrift kunnen helpen de relatie met de Schrift op te 
bouwen. De namen 'Mozes' - 'Elia' - 'Israël' zetten een bestek uit waarbinnen de 
gemeente betrokken kan worden. Ook in die zin wil A van een struktuur spreken. Het 
gaat hem om de heuristische funktie voor de verkondiging, om de in de Schrift:, te 
ontdekken relaties en hun relevantie voor spreken - toespitsen - gehoor geven . Voor
zover er van geledingen in de kanon sprake is, dienen deze uit de kanonische geschrif
ten zelf op te komen. 

Als B (met verwijzing naar een zekere liturgische praktijk) zijn vrees uitspreekt dat 
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zodoende de Thora overgewaardeerd wordt, krijgt hij ten antwoord dat A blij is dat nu 
eindelijk de kerkelijke achterstand wat betreft de waardering van de Thora wordt 
ingehaald. De Thora is immers nooit, behalve misschien in de eerste gemeenten, als 
Thora gelezen; slechts onderdelen ervan werden benut, die in een bijbelse geschiedenis 
konden fungeren . 

Als B er verder op wijst dat de lijn van Deuteronomium in J osua doorloopt, zegt A 
dat de uittocht uit Egypte op weg naar de woestijn en de intocht in het land zich 
verhouden als Thora en Profetie, en dat inderdaad het één met het ander gegeven is. De 
caesuur die in de palestijnse traditie tussen beide ligt, laat er ons de oren voor spitsen 
om een zelfde verhouding ook in de Thora en in de Profeten te horen. 

A en B zijn het er dus over eens dat aan de kanon niet van te voren een rangorde of 
systematiek mag worden opgedrongen. Ook hier spitsen hun verschillen zich weer toe 
op de vraag wat 'geschiedenis' is : Is het een theologisch te waarderen gegeven, een 
'doorlopende lijn', die bijvoorbeeld van Deuteronomium naar Josua loopt, Of behoort 
de verhouding van Wet en Profeten tot de gestalte van de tekst, die 'Gods geschiedenis' 
present stelt? 

V 
Woord, woorden, geschiedenis 
Het is onmogelijk om over God te spreken, alsof Hij een derde is die niet hoort wat we 
zeggen, die niet present is. We kunnen alleen maar van God spreken, omdat Hij zelf, via 
mensen, ons dringt om van Hem te verhalen. We gebruiken gewone menselijke taal net 
als apostelen en profeten dat deden. 

Maar wat ligt er tussen HIJ spreekt en wij spreken, tussen de persoon van de spreken
de God en de taal van de bijbelse getuigen en van ons die het dóórvertellen? 

B zegt: Het spreken van God valt niet in direkte zin samen met datgene wat de 
bijbelgetuigen hebben opgeschreven. Tussen beiden ligt een stuk geschiedenis als een 
véld dat bemiddelt tussen het spreken van God en het menselijke schrijven, een veld 
dat bij het verstaan van het geschrevene voortdurend mee-bedacht wil worden. 

A zegt: Gods spreken is geschiedend Woord, dat mensen als direkte getuigen en als 
op die getuigen georiënteerde verkondigers in het geschieden van Gods Woord betrekt. 
Wat mensen schrijven en zeggen staat onder de kritiek van dit onmanipuleerbare, 
geschiedende Woord. De geschiedenis, of een deel van de geschiedenis kan daarom geen __ 
derde zelfstandige kategorie zijn tussen de sprekende God en onze taal. 

Nu zeggen A en B beiden, met Barth, dat de geschiedenis predikaat is van de open
baring, en niet omgekeerd: Niet de geschiedenis maakt uit wat als openbaring mag 
gelden, maar de openbaring maakt uit wat als geschiedenis van God geldt. Maar terwijl 
ze zo hetzelfde zeggen, bedoelen ze klaarblijkelijk ièts verschillends. 

B zegt : De geschiedenis is door God gekozen als medium van de openbaring (geschie
denis als synthetisch predikaat) . In het geheel van de menselijke geschiedenis voltrek
ken zich een reeks samenhangende, in principe ook chronologisch dateerbare open
baringsontmoetingen, die zijn ingebed in het algemene gebeuren. Wij hebben slechts 
weet van die elkaar veronderstellende ontmoetingen en feiten dank zij het getuigenis 
van de vertellers. Wat zij vertellen hebben ze niet zelf bedacht; het door hen geinter
preteerde gebeuren is niet hun schepping. Het verhaalde valt niet met het verhaal 
samen, maar gaat daaraan vooraf en gaat het te boven. Gebeuren en interpretatie, 
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geschiedenis en Schrift zijn dialektisch op elkaar betrokken. Ze zijn niet te scheiden, 
maar moeten wel onderscheiden worden. A laat - zo zegt B - het spreken en handelen 
van God (de eerste gestalte van het Woord Gods) te zeer opgaan in de Schrift (de 
tweede gestalte). Historische kritiek zal vaak kunnen aantonen dat het geihterpreteerde 
gebeuren er 'historisch' anders heeft uitgezien, maar dat neemt niet weg dat de inter
pretatie betrokken is op en deel uitmaakt van een onomkeerbaar, samenhangend ge
schiedenisverloop. Daarom zijn wij gedwongen dit geschiedenisverloop in onze exege
tische en bijbelstheologische overwegingen als meebeslissend element te betrekken. Dat 
geldt gelijkelijk van het Oude en het Nieuwe Testament. Er is geen principieel ve~schil 
tussen hen in de openbaringsontmoetingen die geinterpreteerd worden, noch lil de 
wijze van interpreteren. Ook hèt feit bij uitnemendheid, de verschijning van Jezus 
Christus midden in onze gewone geschiedenis, staat in een historische samenhang die 
nog onvoltooid is. Wij zijn met hem nog onderweg naar zijn eschatologische onthulling 
en voltooüng. (Men zie voor een uitvoerigere behandeling van deze gedachtengang het 
rapport De verhouding van Oud en Nieuw Testament in Kerk en Theologie, oktober 
1974, blz. 318-327) Op deze wijze maken we ernst met het feit dat de geschiedenis het 
door God gekozen medium van de openbaring en dus het predikaat ervan is. Hierdoor 
krijgen ook de historisch-kritische, de traditie-historische en de godsdienst-historische 
wetenschappen hun gewicht voor de theologie. 

Als A uitspreekt dat de geschiedenis predikaat is van de openbaring bedoelt hij: God 
kiest niet geschiedenis als werkelijkheid die bemiddelt tussen zijn Woord en onze taal, 
maar Hij maakt geschiedenis (geschiedenis als analytisch predikaat) , zijn Woord ge
schiedt. In deze geschiedenis van Gods toewending naar ons leven en bewegen wij 
allen, maar er is geen 'leven en bewegen' , geen geschiedenis van ons, van waaruit wij de 
geschiedenis van Gods toewending zouden kunnen benaderen. Deze universele geschie
denis, waarin wij, of we het weten of niet, betrokken zijn, wordt ons op hoogst 
bizondere, exclusieve, kritische wijze bewust gemaakt. Bizonder, omdat het zijn 
Woord, zijn geschiedenis is, waarin Hij zich bij name laat kennen, maar die ook in zijn 
naam geregeerd wórdt. Exclusief, omdat God kiezend en partijdig in ons chaotisch 
gebeuren binnentreedt. Kritisch, omdat God onze godvergeten geschiedenis oordeelt, 
richt en rechtvaardigt. De geschreven teksten, de getuigenissen van Oud en Nieuw 
Testament, spreken van dit geschiedende Woord in ons midden. De verkondiging van 
de gemeente, die door het geschiedende Woord op de geschreven teksten georiënteerd 
is, proklameert deze geschiedenis van God-met-ons. De openbaring (ident, midden in 
ons gebeuren, met de Messias Jezus) is het Woord, waardoor het getuigenis van de 
Schriften en de verkondiging van de gemeente Woord van God wordt . Waar op deze 
wijze (op voorgang van Karl Barth) theologisch-kritisch uitgegaan wordt van de drie
voudige gestalte van het Woord van God, en waar in deze zin de uitspraak 'geschiedeni~ 
als predikaat van de openbaring' verstaan wordt , kan geen door ons, misschien zelfs 
met behulp van de Schrift, te konstateren geschiedenisverloop mee-bepalend worden ~ 
voor het verstaan van het getuigenis van Oud en Nieuw Testament. Daar kunnen ook 
historische kritiek, traditie-historie en dergelijke - ook al zijn ze onontbeerlijk voor 
exegese en bijbelse theologie - niet het theologische gewicht hebben, dat B ze toe-

_ kent : namelijk een waarborg te zijn tegen het laten samenvallen van het feit der Gods 
ontmoeting en de getuigende interpretatie van dat feit. A wil (theologisch-) kritischer 
zijn ten opzichte van dat feit. Ook hij vindt, net zo min als B, 'de persoon van de 
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sprekende God' direkt in de teksten. Hij meent echter dat de dialektische betrokken
heid op elkaar van feitelijk gebeuren en interpretatie het Woord van God te zeer -
vastlegt in het voor ons benaderbare veld van de algemene geschiedenis. Niet om de 
realiteit van het geschieden van het Woord Gods onder ons te ontkennen, maar ter 
wille van de soevereiniteit van het Woord verzet hij zich tegen het gebruik van de 
terminologie 'feit-interpretatie'. Noch de geschiedenis van Israël, die mede aan de hand 
van de bijbel te beschrijven is, noch die van Jezus en zijn volgelingen heeft open
baringskarakter, alsof God voor dit middel gekozen had en alsof wij nu met behulp van 
de interpretatie van de getuigen - wetenschappelijk en gelovig - die 'gekozenheid' 
zouden kunnen benaderen. De feitelijkheden die we in de teksten tegenkomen behoren 
mede tot de tweede gestalte van het Woord Gods; daarin hebben ze hun funktie. 

Hiertegenover stelt B weer dat de eerste gestalte van het Woord van God niet op deze 
wijze losgemaakt mag worden van de feitelijkheid die in de tweede gestalte betuigd 
wordt. Hij vreest dat in A's lijn van theologiseren God buiten de reële geschiedenis 
wordt gehouden. Hij ziet de vertellers van Oud en Nieuw Testament veel onbevangener 
omgaan met de geschiedenis die zij en hun vaderen beleefd hebben, dan A het doet 
voorkomen. De vertellers maken van onomkeerbare chronologieën gebruik. De profe
ten grijpen terug op een voorafgaande geschiedenis van God met Israël, Johannes de 
Doper gaat aan Jezus vooraf. Het Woord is dus niet alleen woorden, dat wil zeggen taal > 
geworden; het is ook gebeuren geworden, ja zelfs een menselijke gestalte in de geschie
denis . 

A beaamt dit laatste van harte , maar zegt er bij dat er van ons uit geen andere weg, of 
zelfs maar hulpweg, tot dit gebeuren als eerste gestalte van het Woord Gods is, dan de 
verkondiging van de getuigen. Daarom wil hij , theologisch-methodisch, van 'onhlsto
rische geschiedenis' spreken, als hij het heeft over de, in Oud en Nieuw Testament 
betuigde, toekeer van God tot zijn mensen, samengevat in Jezus Christus als het 
vleesgeworden Woord en zo ook vóór en na Christus. Dat betekent allerminst dat hij de 
feitelijkheid van het geschieden van Gods Woord of de realiteit van zijn daad te midden 
van ons ontkent. Integendeel , hij meent juist dat die 'onhistorische geschiedenis' voor 
ons de weg vrij maakt om onze historiciteit serieus te nemen, kritisch en historisch
kritisch. 

Als B dus beweert dat de bijbel vol is van tijdsvolgorden waarin het geschiedende 
Woord betuigd wordt, geeft A hem gelijk. Maar 'deze lineair-chronologische lijnen, ' zo 
meent hij, spelen aanwijsbaar een ondergeschikte rol. De uittocht uit Egypte moet zich 

.. telkens opnieuw voltrekken, ook al wordt daarin steeds van de ene toewending van 
God die zich voltrokken heeft , getuigd. Ook wordt de lineair-chronologische lijn her
haaldelijk bewust doorbroken. David is al ' de koning van J erusalem als hij met Goliath 
strijdt. Niet zelden ook is de vervulling al in het begin vervat, zoals in Genesis 1 of 
Handelingen 2. . ' 

Natuurlijk kan men aan de hand van de bijbelse geschriften een lijn tekenen of een 
ontwikkeling met zijn ups en downs aanwijzen. Als men echter vanuit de Schrift lijnen 
in de historie van Israël, Jezus of de kerk gaat aanwijzen, die aanspraak kunnen maken 
op de duiding dat hier de openbaring haar geschiedeniskarakter zichtbaar maakt, komt 
A theologisch in opstand. Op die manier wordt een kwantum geschiedenis tot medium 
van de openbaring gemaakt. Men belijdt Gods geschiedenis met zijn mensen, maar 
benadert die geschiedenis vanuit een stuk menselijke geschiedenis, die uiteraard in de 
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'hele' geschiedenis is ingebed en die God daaruit uitverkoren heeft. 

VI 
Voortgaande diskussie 
De vragen over en weer tussen A en B blijven komen. Soms spreekt men van weers
kanten uit: zó zou ik het ook best kunnen zeggen. Maar dan heeft men toch tegelijk 
het gevoel, dat men daarmee getrokken zou worden in een theologische wereld die 
men niet wenst. Herhaaldelijk tracht men uit de impasse te komen door de opmerking: 
We moesten ons maar gewoon op de exegese toeleggen. Dat kan echter een uitvlucht 
zijn om deze kernvragen te ontwijken. We zouden ook kunnen pogen ons zorgvuldig 
aan de vraag naar d-e methode te houden, een vraagstelling, die haar parallellèn in de 
literaire fakulteiten heeft. Maar A en B zijn er beiden van overtuigd dat de tegenstellin
gen niet in zuiver literaire kategorieën opgaan. De beroering rond het Oude Testament 
is daarom zo hevig, omdat dit boek niet in de literatuur is bijgezet, maar zich publieke
lijk in de synagoge en - samen met het Nieuwe Testament - in de kerk gehoor 
verschaft. 

A zegt: Omdat daarin de meest reële werkelijkheid, de onhistorische geschiedenis 
betuigd wordt, die sprekende en zichzelf gehoor verschaffende geschiedenis is, in onze 
historische, psychologische, religieuze, natuurlijke wereld , maar van die wereld onder
scheiden. B zegt: Omdat daarin de interpretatie gegeven wordt van een stuk hoogst 
bizondere geschiedenis in onze algemene geschiedenis, die wij zonder de Schrift niet 
zouden opmerken en kunnen verstaan. 

Tezamen zijn wij ons bewust van de beperktheden van onze exegetische, bijbel
theologische, dogmatische overwegingen. Wij beseffen dat liturgische en met name 
politieke aspekten geimpliceerd zijn. Opdat ook die in een voortgaande diskussie aan de 
dag zullen treden, zeggen we: Laat de beroering rond het Oude Testament maar 
voortduren! 
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