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De zogenaamde' Amsterdamse School' 

1(. A. Deur/aa 

'Nichts kann recht verstanden werden, wenn wir nicht die Wor
te, Bilder, Gedanken, Wendungen hören aus diesem bestimmten 
Raum, dieser Sphäre, diesem Lebensganzen im Sprachganzen, in 
ihnen und auf sie hin. Hermeneutik, angewandt auf ei ne Schrift
stelle, muss der Schrift entlehnt sein, muss aus dem Bereich ihres 
Lebens, ihres Lichtes, ihrer sonderlichen Wahrheit hervorgehen. 
Ihre fremdartige und doch evidente Voraussetzung ist: dieser Raum 
ist ein Sonderfall, wie Gott selbst sich zu einem - Sonderfall ge
macht hat'. I Als men een vader van wat men de 'Amsterdamse 
School' pleegt te noemen wil aanwijzen, dan moet het de man zijn 
die deze woorden heeft neergeschreven: K. H. Miskotte. Deze 
'moderne dogmaticus als dilettant en dirigent', met zijn brede lite
raire en cultuurhistorische visie heeft talloze theologen tot exegese 
en tot een nieuwe wijze van exegetiseren geïnspireerd. Miskotte 
introduceerde op zeer originele wijze de dialectische theologie, met 
name het werk van Karl Barth naast moderne joodse denkers, onder 
wie de namen van Frans Rosenzweig en Martin Buber speciaal te 
noemen zijn, in Nederland en maakte deze invloeden vruchtbaar 
door ze te enten op de van oudsher grote exegetische - in het 
bijzonder ook oudtestamentische - belangstelling van het Cal
vinisme in ons land. De kern van de zaak ligt voor hem in de 
'SonderfalI' waartoe de God van Israël zich naar het oudtestamen
tisch getuigenis gemaakt heeft. De grote theologische beslissing van 
de twintigste eeuw, waarvan Kar! Barth de exponent is, ligt volgens 
Miskotte in het, voor het eerst in de kerkgeschiedenis, serieus 
nemen van simplex cognitio Dei. 

Nadat de Nederlandse Geloofsbelijdenis gesteld heeft (in art. I): 
Corde credimus ... unicam esse et simplicem essentiam spiritualem, 
quam Deus vocamus, gaat zij in art. II aldus voort: Duobus autem 
modis eum cognoscimus: primo, per creationem, conservationem, 
atque totius mundi gubernationem ... Secundo, ipse sese nobis lon
ge manifestius et plenius in sacro et divino suo Verbo cognoscendum 
praebet ... Het verzet tegen dit tweede artikel over de tweeërlei 
godskennis, allereerst uit schepping, onderhouding en regering, de 
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z.g.n. 'natuurlijke' kennis en verv~lgens uit de Schrift, de bijzon
dere kennis noodzakelijk tot het heil van de mens, ligt meer dan elke 
andere invloed aan de wortel van de zgn. Amsterdamse School. Het 
betekende concentratie op de eenheid en bijzonderheid van het 
bijbels getuigenis. 

Het lijkt op het eerste gezicht een smalle basis te zijn Voor 
wetenschappelijke exegese. Wat echter meteen in het oog springt, is 
de eis tot gespannen aandacht voor de Schrift als getuigenis van deze 
'Sonderfall', het volstrekt serieus nemen van de teksten in hun: 
gegeven overlevering en structuur, hun steeds wisselende eigen 
aard. 

De bodem, waarop een exegese zoals Miskotte die voor ogen 
stond kon gedeien, was op verschillende manieren reeds bereid. 
Zelf heeft hij daaraan reeds voor de tweede wereldoorlog bijgedra
gen door zijn grote aandacht voor het jodendom. Zijn boek 'Edda 
en Thora' (Nijkerk, 1939) heeft velen er de ogen voor geopend dat 
de kerk het Oude Testament, de Tenach, meeleest met de synagoge. 
De exegeet behoort te weten dat hij deze gebundelde boeken voor 
zijn wetenschappelijk werk als het ware even weghaalt uit de sfeer 
van deze gemeenten om zijn werk vervolgens niet in vergetelheid te 
doen. Sinds de tweede wereldoorlog is het besef doorgebroken dat 
de Schriften niet gelezen en bestudeerd kunnen worden alsof het 
Jodendom niet bestaat. Zo kon de Palestijnse ordening van de 
oudtestamentische boeken in 'Tenach' de aandacht vestigen op 
structuren in het groot en in het klein. De 'Verdeutschung der 
Schrift' van Buber/Rosenzweig ging haar werk doen. Ook hun 
verantwoording2 over de gestalte van de bijbelse literat~r als ver
uiterlijking van het gehalte daagde uit tot een nieuwe wijze van 
horen. Hoewel zelf geen vakexegeet, heeft Miskotte ook hier direct 
inspirerend gewerkt. 3 

Voorts zijn het ontwikkelingen in de officiële bijbelwetenschap
pen zelf geweest, die voorwaarden vormden. Historische en lite
raire kritiek moesten wel bijbels-theologische vragen oproepen die 
kunnen worden aangeduid met Barths onderscheiding: 'Historie
Geschichte'. Kan men er zich mee tevreden stellen dat die onder
scheiding in de academische praktijk ook een boedelscheiding tus
sen theologische disciplines markeert? 'Het is toch een openbaar 
geheim, dat de theologische wetenschap, waardoor wij geschoold, 
getraind en gevormd zijn, met eigen soortelijk gewicht al sneller de 
baan van een fataal dualisme opgaat. Aan de wortel van deze fatali
teit ligt de openlijke onverzoenbaarheid van exegese en dogmatiek; 
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ze zijn niet alleen, gelijk billijk, begrijpelijk en onvermijdelijk is, 
methodisch onderscheiden, ze zijn en ze worden al meer in de 
pretenties dominerend, absolutistisch; en in de resultaten tegen
strijdig, zo zeer, dat een theoloog van het goede hout gesneden, 
eerlijk en ... verscheurd moet zijn en niet meer in staat een woord 
tot de gemeente te spreken, dat geladen is met gezegend en zege
nend gezag'. 4 Die verscheurdheid voelt een theoloog niet alleen in 
zijn contact met de gemeente - op zichzelf een van de factoren 
waardoor de 'Amsterdamse School' juist theologen in de gemeente 
zo heeft aangesproken - maar ook binnen de theologie in haar 
bedoelde eenheid van vakken; hij voelt het niet het minst aan den 
lijve als hij in zijn exegetisch werk theoloog wil zijn. Dit dualisme is 
geen factor die van buiten af aan de bijbelwetenschap wordt toege
voegd, maar ontspringt aan de exegese en de exegetische methoden 
zelf. Von Rad heeft het in navolging van Dahl aldus onder woorden 
gebracht: 'Die historische Forschung sucht ein kritisch gesichertes 
Minimum; das kerygmatische Bild tendiert nach einem theologis
chen Maximum'. 5 Dit inzicht kan de exegeet bevrijden van historis
tische kramp en hem naast alle vereisten van tekstoverleverings- en 
vormhistorische benadering de weg vrijmaken voor de 'Jetz- en 
Letzgestalt' van de tekst. 

Het is de Amsterdamse oudtestamenticus Beek geweest die de 
zgn. school van zijn epitheton voorzien heeft. Als leerling van 
Eerdmans6 en voortzetter van het werk van zijn voorganger Pala
che? heeft deze 'narratieve theoloog' avant la lettre de weg geëffend 
naar een exegese die de gegeven tekst in zijn literaire en theologische 
gestalte als eerste en laatste stof behandelt. Overleveringshistori
sche studie raakt weliswaar niet buiten het gezichtsveld, maar 
wordt wel van de kritische kanttekening voorzien dat de schrijvers 
van het Oude Testament veel zelfstandiger hebben gestaan tegen
over tradities dan veelal wordt aangenomen. 'De piëteit en de 
conservatieve houding, waarop men zich voor het tegenovergestel
de beroept, hebben wij in latere perioden niet gevonden'8 schreef 
Palache. In deze lijn pleitte Beek voor aandacht van de oudtes
tamentische exegeet voor de midrasj-literatuur als een voor de 
bijbelse geschriften nabij liggend en vergelijkbaar genre. 9 Zo kon
den er bevruchtende verbindingen tot stand gebracht worden tus
sen wat Buber en Rosenzweig bijvoorbeeld 'Leitwortstil' en 'Form
geheimnis' van de bijbelse verhalen hadden genoemd en recentere 
ontwikkelingen in de literatuurwetenschaplo (m.n. de 'Werk
interpretation' en structuralistische methoden). Om die reden 
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rangschikte men leerlingen van Beek wel onder de aanhangers van 
de 'literair-esthetische benadering'. II Hoewel niet in alle gevallen 
ten onrechte, raakt deze omschrijving niet de kern van de zaak. 
Beek formuleerde reeds: 'De oudisraëlitische literatuur verschilt 
van het "kunstwerk" omdat zij niet om de schoonheid maar om de 
verkondiging is geschapen. Daarom kan de analyse niet bij de 
struktuur halt houden maar moet zij letten op de inhoud, die wel 
kan vermaken - ironisch of onderhoudend - maar dan nog om de 
hoorder "anders te maken".'lz Het Oude Testament heeft immers 
een centrum waardoor 'alles wat binnen zijn kring ligt door een 
volstrekt eigen aard gekleurd en bepaald' wordt. 13 

Op dit punt waar Beek en Miskotte - men denke bijvoorbeeld aan 
diens uitweiding over 'Der unaussprechliche Name'14 - elkaar 
ontmoeten, heeft F. H. Breukelman gepoogd zijn start te vinden 
voor een zakelijke, d. w.z. aan de woorden, begrippen en structuren 
van het Oude Testament georiënteerde bijbelse theologie. IS De 
Naam (JWHW) en de namen spelen hun rol in een geschiedenis, 
debhärîm, op het toneel van hemel en aarde, die zich dialogisch 
voltrekt in de dagen. Als verbondsgeschiedenis wordt zij ruimtelijk 
gekarakteriseerd door het begrippenpaar gerechtigheid en recht en 
naar het tijdsaspect door het begrippenpaar goedertierenheid en 
trouw. Breukeiman meent dat een bijbelse theologie die zich laat 
leiden door algemene, meestal dogmatisch getinte begrippen, de 
kans loopt haar kritisch vermogen zowel ten opzichte van de 
exegese als ten opzichte van de dogmatiek te verliezen. Bijbelse 
theologie en exegese behoren z.i. in een dialectische verhouding tot 
elkaar te staan. 'Bij het verklaren van bijbelse teksten komt vanzelf 
steeds vollediger " bij belse theologie" uit de exegese van de teksten 
te voorschijn en omgekeerd gaat de uit de exegese te voorschijn 
komende bijbelse theologie op haar beurt fungeren als hermeneuti
sche horizon, waarbinnen de arbeid der exegese moet worden 
verricht'. 16 Wanneer Breukelman spreekt van bijbelse teksten is 
daarbij het Nieuwe Testament uitdrukkelijk inbegrepen, omdat z.i. 
de grote oudtestamentische structuren ook voor deze teksten hun 
geldigheid hebben. Deze constatering mag echter niet veralgeme
niserend werken -latet periculum in generalibus - maar behoort de 
aandacht van de exegeet gedurig te spitsen op het bijzondere en 
eigene van iedere tekst, waarbij hij ontdekt 'dat met een grote 
verscheidenheid van tendensen theologische reflexie aan de vormge
ving van deze teksten ten grondslag ligt'. De teksten zelf leggen er 
getuigenis vanaf dat er door de generaties heen gestreden is om wat 
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er gezegd moet worden. 'Allen, die hier aan het werk zijn geweest, 
waren bij de arbeid aan de vormgeving van de teksten in hun 
theologische reflexie er op uit om deze teksten een maximum aan 
verkondiging te doen bevatten. Niet ten onrechte heeft daarom 
Martin Buber de taal, die we hier te horen krijgen, "Die Sprache der 
Botschaft" genoemd'. 17 

Breukelman vond niet alleen in de academie, maar vooral ook bij 
predikanten gehoor. Zij vonden in deze inspiratie veelal weer de 
mogelijkheid tot integratie van de exegese in hun werk in de ge
meente. Waar commentatoren met hun nadruk op historisch-Iui
tische en overleveringshistorische aspecten hen in de steek lieten, 
vonden zij hier een zakelijk-theologische interesse in de teksten 
zelf, die perspectieven bood voor prediking en catechese. Boven
dien bleken ook liturgische en politieke aspecten geïmpliceerd te 
zijn en ontspon er zich zowel op kerkelijk als academisch terrein een 
discussie waarin, rondom het probleem van de exegetische metho
de, systematisch-theologische inbreng onvermijdelijk was. IS 

De intussen ingeburgerde naam 'Amsterdamse School' duidt een 
divers gezelschap exegeten aan, die al naar gelang de invloed van 
bovengenoemde inspiratoren eigen wegen gaan, maar niettemin als 
verwant te herkennen blijken te zijn. Een typering van deze 'school' 
kan daarom het beste ondernomen worden door verschillende as
pecten te noemen die de aandacht trokken. 

Een eerste betreft de bijbelvertaling. Na de verschijning van de 
'Nieuwe Vertaling' van het Nederlands Bijbelgenootschap is de 
discussie over de vertaalarbeid voortdurend intensiever gewor
den. 19 Van 'Amsterdamse' zijde wordt daarbij, niet zonder de 
inspiratie van Buber en Rosenzweig, gepleit voor een idiolecte wijze 
van vertalen, d.w.z. een vertaling die het eigen idioom van elk 
bijbelboek en van de bijbel in zijn geheel tot zijn recht laat komen. 
De term 'idiolect' werd gekozen om associaties die er kleven aan 
omschrijvingen als 'concordante vertaling' of 'formele aequivalen
tie' - als tegenhanger van 'dynamische aequivalentie' - te ontgaan. 
Bijbelwoorden zijn 'gesproken woord' en daarom behoort een ver
taling erop gericht te zijn om voorgelezen te worden. Voor stilis
tisch karakteristieke gegevens in de tekst moet de vertaler analo
gieën trachten te scheppen in de ontvangende taal. De tekstverwij
zingen binnen perikopen, binnen verhalenseries of binnen de canon 
dienen in de vertaling bewaard te blijven. Niet zozeer het idioom 
van het Hebreeuws maar dat van de bijbelse literatuur wordt in het 
oog gevat, om het met het oor te kunnen horen. zo 'Omdat de 
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schriftuur een betekenissamenhang vertoont (verbond God~mens, 
de naam, de dialoog, de rest, de gerechtigheid, de messias, het 
lijden, de verlossing, dus een onderling afhankelijke veelheid van 
waarde-concepten), zal ook de textuur in zijn taalgebruik, 
woordvolgorde, woordherhaling, correspondentie, interpunctie 
e.d. deze samenhang vertonen. Omgekeerd kan men door analyse 
van de textuur de samenhang van de schriftuur aantonen'. 21 

De kwestie van de vertaling raakt niet alleen de praktijk van het 
bijbellezen22 maar ligt ook aan de wortel van de keuze voor een 
bepaalde exegetische methodiek. Tekstgrammaticale en vooral 
tekstsyntactische analyse - o.a. op grond van Schneiders overwe
gingen23 - vormen de basis voor 'een onderzoek naar de wijze 
waarop gegevens zijn gelanceerd, gevarieerd, uitgewerkt en met 
elkaar in verband gebracht. Bij het onderzoek naar de compositie 
staat niet de vraag naar het geteuren op de voorgrond, maar de 
vraag naar wat in het gebeuren verwoord, gehoord, verkondigd wil 
zijn'.24 Vergelijkbaar daarmee is wat Van Uchelen schrijft ter inlei
ding van zijn Psalmenkommentaar: 'De interpretatie tracht zich ... 
door een indringende manier van lezen en een strakke wijze van 
analyseren te laten gezeggen door wat elke psalm naar eigen orde 
van woorden en volgorde van gedachten naar voren brengt. Wat een 
psalm te zeggen heeft is dus niet bij voorbaat gegeven met een 
veronderstelde achtergrond, maar komt pas bij nader toezien en 
nader toehoren op de voorgrond'. 25 Historisch- en overleve
ringskritische disciplines mogen hun diensten bewijzen bij de in
terpretatie. Een exegeet weet zich telkens gedwongen om elders, 
buiten de tekst op informatie uit te gaan; maar bij de tekst terugge
komen zal hij die ingewonnen informatie weer onder de kritiek van 
de gegeven tekst stellen. Die tekst zelf moet de entrées bieden, want 
hij laat zich niet door externe middelen tot spreken dwingen. De 
interpreet die anders dan via de vorm waarin een perikoop zich 
aanbiedt binnen een bepaalde grotere compositie in het geheim van 
de woorden wil binnendringen, mag erop rekenen buitengesloten te 
blijven. 'Naden in de overlevering' behoort althans de uitlegger
ook al is hij erop bedacht - niet te zoeken, maar hij moet er op 
stuiten. 26 Ook dan zal hij tenminste de vraag stellen wat de com
pilator of beter compositeur bewogen heeft om het diverse samen te 
voegen. Dit is allerminst strijdig met het pleidooi dat voor de 
tekstkritiek te voeren is. 'Niet alleen omdat per slot van rekening de 
tekst die wordt geëxegetiseerd altijd eerst tekstkritisch is vastgesteld 
- de exegeet schaatst op het ijs van de tekstkritiek - maar ook 
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vanwege de heuristische en de hermeneutische funktie van het 
tekstkritisch onderzoek'. 'Het probleem van de exegese is: hoe zal 
de tekst zich voor ons openen? Het kritisch apparaat zou daarbij 
wel eens een sleutel kunnen zijn'. 27 

Een minstens zo belangrijke heuristische en hermeneutische 
functie moet de canon toegekend worden. De bijbelse literatuur is 
in een bepaalde orde voor een horende gemeente gebundeld 'ter 
gedachtenis'.28 De ernst van deze zaak dringt zich bij de lezer, 
hoewel niet altijd in dezelfde mate, telkens ook op vanuit de gebun
delde onderdelen zelf. Hij ontdekt dat de eenheid en samenhang van 
verhalen binnen bepaalde composities en zelfs over de boeken en 
bundels heen, veel groter is dan de redactie-kritiek waar wil heb
ben. Zodoende kan er een zekere scepsis ontstaan t.O. v. algemeen 
aanvaarde conclusies in de gangbare bijbelwetenschappen. De 
creatieve verteltrant, vol 'midrasjische' sprongen en 'onhistorische' 
effecten, noopt tot de gedachte dat de periode van ontstaan of 
herschrijving van een groot gedeelte van de Tenach niet op de wijze 
van de overleveringskritiek vele eeuwen beslaat. Historisch gespro
ken komt de ballingschap als eminent creatieve tijd hoe langer hoe 
meer in het vizier. 29 De bijbel blijkt een 'historische bron' die de 
historicus op grond van literaire analyse terdege als profetische 
geschiedschrijving serieus moet nemen. Wanneer dat gebeurt ziet 
het er naar uit dat dit van ingrijpende betekenis is voor ons beeld van 
Israëls geschiedenis. Op dit punt biedt de dissertatie van K. A. D. 
Smelik het markantste 'school' -voorbeeld. Hij vermoedt op grond 
van zijn studie over de Saulgeschiedenis dat het geconstateerde 
gebrek aan historische informatie a fortiori zal gelden voor Deute
ronomium, Jozua en Richteren. 'Indien dit inderdaad het geval 
blijkt, zal men de gangbare reconstructies van de geschiedenis en 
godsdienst van Israël vóór de achtste eeuw v. Chr. drastisch moeten 
herzien'.30 Zo'n revisie zal de exegeet te meer bij zijn eigen disci
pline brengen: de poging te verstaan door te gààn waar de teksten en 
woorden gaan, beseffend dat een verhaal voordelen heeft 'boven de 
gebeurtenis die zich eens in de "werkelijkheid" heeft ontrold. Een 
daarvan is dat het verhaal niet samenvalt met de (vertelde) gebeurte
nis. .. Het verhaal poogt bepaalde gebeurtenissen in hun eigen 
samenhang uit te lichten uit een menigvuldigheid van gebeurtenis
sen, om ze zo te kunnen verdichten, te rangschikken ... ; tel
kenmale als het verhaal gelezen wordt, worden ze dichterbij ge
bracht. De gebeurtenis zelf verdwijnt steeds verder in het verleden, 
is als zodanig niet herhaalbaar'. 3\ Daarom behoort voor de exegeet 
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de gegeven tekst het eerste en het laatste object - naar zijn beleving 
wellicht veeleer subject - van het hermeneutisch proces te zijn. Alle 
andere kritische disciplines, hoe onmisbaar ook, richten zich vanuit 
dit centrum gezien op de periferie. Alle methoden, die dienst kun
nen doen, zijn welkom, als ze zich maar willen voegen naar de 
bijzondere gestalte van de tekst. Maar nog beslissender is het voor 
de uitlegger van de bijbelse teksten, dat hij besef heeft van het 
centrum dat al deze teksten bepaalt: De Naam als 'Sonderfall'. Hoe 
kan zo'n uitlegger anders dan bescheiden - in de zin van certus et 
modestus - te werk gaan? Hij zou er bijvoorbeeld rekening' mee 
kunnen houden dat de tekst hem uitlegt. 

De 'Amsterdamse School' wordt gevormd door een divers ge
zelschap. Ook Van Uchelen voegt in zijn typering het woordje 'zg.' 
toe en schrijft: 'Vanuit een eigen gezichtspunt en vanuit een eigen 
gehoorlijn vraagt de , ,Amsterdamse School" een literair oog voor 
de tekst en/of een theologisch oor voor het woord. Het "Am
sterdamse' van deze school is vooral een kwestie van plaatsbepaling. 
Mokum heeft nu eenmaal in veel opzichten een eigen klimaat. Als 
het een "school" is, dan als de plaats waar men al horende blijft 
lezen en al lezende blijft leren'. 32 Al te zeer aan Amsterdam gebon
den is de 'school' overigens niet. Maar met het woord Mokum kan 
ook de theologische plaats aangewezen worden: 'Unter dem "Ort" 
der Theologie sei hier also schlicht verstanden: die ihr von innen 
zugewiesene, von ihrem Gegenstand her notwendige Ausgangspo
sition ... : der Posten, den der Theologe ... zu beziehen und ... an 
der Universität oder auch in irgendeiner Katakombe unter allen 
U mständen zu halten hat'. 33 
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De Theologie van het Nieuwe Testament 

H. N. Ridderbos 

Naam 
Het vak, dat met bovenstaande naam is aangeduid, is niet gemak

kelijk precies te definiëren. In het algemeen kan gezegd worden, dat 
het de afsluiting vormt van heel het onderzoek van het Nieuwe 
Testament, in zoverre het tot een samenvattende bepaling tracht te 
komen van de aard en inhoud van de nieuwtestamentische bood
schap. Nader omschreven: wanneer wij deze inhoud mogen aan
duiden als de pluriforme verkondiging en interpretatie van het in 
Jezus Christus geopenbaarde heil, dan is het de bedoeling van 'de 
Theologie van het Nieuwe Testament' om de inhoudelijke opbouw 
en structuur van deze boodschap, zowel in haar eenheid als diver
siteit, te analyseren en in het licht te stellen. 

De naam 'Theologie van het Nieuwe Testament' is voor het aldus 
aangeduide onderzoek stellig aan kritiek onderhevig en wordt door 
velen dan ook aangevochten of zelfs geheel verworpen. De bedoe
ling van deze naam is kennelijk niet om met 'theologie' de weten
schappelijke arbeid te kwalificeren van degene die zich met dit 
onderzoek bezighoudt. Want een zodanig theologisch karakter kan 
niet alleen aan de 'Theologie van het Nieuwe Testament' worden 
toegekend, maar bepaalt in zekere zin heel de wetenschappelijke 
studie van het Nieuwe Testament, aangezien heel deze arbeid er 
immers op gericht is de specifieke inhoud van het Nieuwe Tes
tament als kerygma, heils-boodschap aan het licht te brengen en dus 
ee? theo-Iogisch karakter draagt. Met de naam 'Theologie van het 
NIeuwe Testament' kan dus alleen het object van deze speciale 
studie bedoeld zijn; of met de woorden, die wij boven gebruikt 
hebben: de theologische gedachten opbouw en structuur van de 
nieuwtestamentische boodschap zelf. 

Maar tegen een zodanige verbinding van 'theologie' en bijbelse 
boodschap gaat het bezwaar van velen. Niet zonder reden legt men 
nadruk op het kwalitatief onderscheid tussen beide. Het doel van de 
bijbelse boodschap is niet om theologisch onderricht te geven, maar 
om op te roepen tot geloof, bekering, gehoorzaamheid. Dit alles 
impliceert zonder twijfel ook kennis-overdracht, maar deze kennis 
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niet omdat hij tegen een revolutie was. maar omdat hij de zelotische vorm van 
revolutie. op praktisch politieke gronden. afwees. 

21. Zie literatuurlijst. 

22. Hetzelfde ~e1dt bijvoorbeeld voor de 'armen' of het 'proletariaat' . De bijbel legt 
de krant Ult. maar de krant ook de bijbel. 

23. Een klassenstrijd-model voor de uitleg van de oudste stukken van het Oude 
Testament hanteert Norman K. Gottwald in zijn boek The Tribes of jahweh 
New York 1979. De benadering van Gottwald is verwant met die van d~ 
'materialistische. exegese· ... maar zeer eenzijdig sociologisch. De kritiek op 
Gottwald 'zou. In grote ItJnen. dezelfde kunnen zijn als die op Kautsky: de 
teksten worden voorbarig in een schema geperst waarin zij bij nader toehoren 
met passen . M.ethodisch blijft het boek van Gottwald echter een uitdaging en 
ook InhoudehJk IS het soms zeer inspirerend . . 

24. Zie de literatuurlijst. 

K. A. Deurloo I De zogenaamde 'Amsterdamse School' 

1. K . H. Miskotte, Geloof en Kennis, Haarlem 1966, p. 205. 
2. M. Buber. F. Ros.enzweig, Die Schz'ift und ihre Verdeutschung, Berlin 1936. 
3. K. H . Mlskotte, BZJbels ABC, Amsterdam 1966. enAls de Goden zwijgen . Over 

de zin van het Oude Testament, Amsterdam 1956. 
4. K. H . Miskotte, De Doem van het Dualisme, in: Om het Levende Woord 1 

Amsterdam 1966. p. 4. • 
5. G. von Rad, Theologie des Alten Testaments I, München 1966, p. 120. 
6. Ygl. met name B. D. Eerdmans, Alttestamentliche Studien, Giessen 1908-1912 

(een kritische benadering van de school Graf-Kuenen-Wellhausen) . 
7. Ygl. met name J . L. Palache, Het Karakter van het Oud-Testamentisch Ver

haal, in: Sinai en Paran, Leiden 1959, p . 15-36. 
8. J . L. Palache, op. eit., p. 35. 
9. Ygl. G . Yermès, Scripture and Tradition in judaism . Haggadic Studies, in: 

Studia Postbiblica IY, Leiden 1961 . Ygl. K. A. Deurloo. Kain en Abel. Onder
zoek naar exegetische Methode inzake een 'kleine literaire Eenheid' in de 
Tenakh, Amsterdam 1967, hoofdstuk lIl: Het midrasj-genre en de Tenakh, p. 
49-73 . 

10. Uit de veelheid van literatuur hier een enkele titel waarnaar in publikaties van de 
'Amsterdamse School' geregeld werd verwezen: E . Auerbach. Mimesis. Dar
gestellte Wirklichkeit in der Abendländischen Literatur, Bern 1959. Met name 
vanwege ~uerbachs analyse van Gen. 22; E. Staiger, Die Kunst der Interpreta
tlon, Zunch 1955; R. Wellek and A . Warren, Theory of Literature, London 
1963 . Grote. Invloed oefende uit het artikel van M . Weiss, Wege der neuen 
Dlchtungswlssenschaft in ihrer Anwendung auf die Psalmenforschung. Metho
dologische Bemerkungen. dargelegt am Beispiel von Psalm XLVI (1961) in: P. 
H. A. Neumann (hrg.), Zur neueren Psalmenforschung, in: Wege der For
schung CXCIl, Darmstadt 1976. p. 400-451 (= Biblica 42.1961, p. 255-302). 

11. Ygl. Th. C. Ynezen en A . S. van der Woude, Literatuur van Oud-Israël 
Wassenaar 1973, p. 122v. (noot 40, p . 394) . ' 

12 . M. A. Beek, Verzadigingspunten en onvoltooide lijnen in het onderzoek van de 
oudtestamentische literatuur, in: M. Boertien e.a .• Verkenningen in een 
stroomgebIed. Proeven van oudtestamentisch onderzoek, Amsterdam 1974, p . 
8-19, p. 15. (= Vox Theologica 38.1968, p . 2-14). 
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13. M. A. Beek. Aan Babyions stromen, Amsterdam 1955. p . 236. 
14. K. H. Miskotte. Wenn die Götter schweigen, München 1963. p . 127 vvo 
15. Ygl. de wijze waarop Max Kadushin. The Rabbinic Mind. New York 1972. 

getracht heeft structuren aan te wijzen in de rabbijnse literatuur aan de hand van 
'conceptual terms' . 

16. F. H. Breukelman. Bijbelse Theologie. Deel I, 1. Schrift-lez ing. Kampen 1980. 
17. F. H. Breukelman. op. cit .• p. 16. 
18. Tj. Baarda e.a. Een geschil over de uitleg van het Oude Testament in: Kerk en 

Theologie 27 1976, p. 89-101. 
19 . Ygl. de serie artikelen van F. H . Breukelman in: In de Waagschaal, 8e jaargang 

nr. 9 1952 en volgende; M. A. Beek. Uit het Hebreeuws in het Nederlands, de 
Uitdaging aan de Bijbelvertalers. Haarlemse voordrachten XXXIII. Haarlem 
1973; F . J . Hoogewoud, Stap voor Stap . Een Kroniek bzj een Vertaling om voor 
te lezen (N BGI KBS) in: Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theolo
gie I. Kampen 1980. 

20. Ygl. in dit verband over 'kolometrie' F. H. Breukelman, Bzjbelse Theologie I, 1, 
p . 36-81. 

21. M.'ria de Groot, Twintig stellingen in: Amsterdamse Cahiers voor Exegese en 
Bijbelse Theologie I. Kampen 1980, p. 116-121, p. 117. 

22. Ygl. '- Wie het leest lette er op! -' een bundel vertaal-vragen, in: Mededelingen 
van de Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting, afl. 41. Daarin m.n . de bijdrage 
van W. G. Overbosch, 'Een Woord voor de Wereld . .. ?' p . 2469-2492 . 

23 . W. Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch, München 1976, m.n. nr. 
Teil: Syntax. 

24. Aleida G . van Daalen, De plaats waar jHWH Elohim zich aan Mozes liet zien 
in : Boertien e.a .• Verkenningen in een Stroomgebied, Amsterdam 1974, p. 30. 
Ygl. ook andere bijdragen in deze bundel door leden van de Soeiëtas Hebraïca 
Amstelodamensis. 

25 . N . A. van Uchelen, Psalmen, Deel I uit de serie De Prediking van het Oude 
Testament, Nijkerk 1971, p . 5. Zie ook: N . A. van Uchelen , Bijbelexegese en 
literaire Kritiek . Verslag van een Verkenning, in : Vox Theologica 38 1968, p. 
14-26. 

26. Men vergelijke wat de Kampense nieuwtestamenticus C. J. den Heyer die men kan 
associëren met de 'Amsterdamse school' in de slotoverwegingen van zijn disserta
tie zegt (Exegetische Methoden in Discussie. Een Analyse van Markus JO, 46-13, 
37, Kampen 1979) : 'Het lezen van een tekst is als het luisteren naar iemand anders . 
H ij/zij heeft er recht op serieus genomen te worden, d . w.z. als luisteraar moet ik 
er van uitgaan dat het verhaal wat verteld wordt zich inderdaad zó heeft afge
speeld. Doe ik dat niet dan ontstaat er misverstand, ruzie etc.' Markus 'doet dat 
natuurlijk op zijn manier - Mattheüs, Lucas en Johannes op hun manier - maar 
met geen andere bedoeling dan een verhaal te vertellen wat wáár gebeurd is' (p. 
208). Maar wat wordt er bedoeld met 'waar gebeurd'? Kar/ Barths onderscheiding 
Historie-Geschichte is daarbij in het geding. Ygl. K. A. Deur/oo, Waar gebeurd. 
Over het onhistorisch Karakter van bijbelse Verhalen, Baarn 1981. 

27. R . Zuurmond, Geen Plaats in de Herberg. Tekstgeschiedenis en Exegese van 
Lucas 2 " 7b in: Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 2, 
Kampen 1981, p. 94-130. p. 94 en 95. 

28. Yg. K. A. Deurloo. 'Schrijf dit ter Gedachtenis in het Boek', Amsterdam 1975. 
29 . Ygl. Aleida G. van Daalen. Simson . Een onderzoek naar de Plaats, de Opbouw 

en de Functie van het Simsonverhaal in het Kader van de oudtestamentische 
Geschiedschrijving, Assen 1966, p. 120. 
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30. K. A. D. Smelik, Saul. De Voorstelling van Jsraëls eerste Koning in de Masore
tische Tekst van het Oude Testament, Amsterdam 1977. 

31. B. Hemelsoet, Marcus 16,8. Slot van een herlezing van het Marcusevangelie, in: 
Om het levende Woord 1, 2 en 3, Amsterdam 1968 p. 199-211, p. 199. 

32. N. A. van Uchelen, Bijbeluitleg volgens de zg. 'Amsterdamse School' of Een 
goede Verstaander heeft alleen aan het hele Woord genoeg in: Gereformeerd 
Theologisch Tijdschrift 79 1979, p . 201-214, p. 201. 

33. Karl Barth, Einführung in die evangelische Theologie, Zürich 1962, p. 24 . 

H. N. Ridderbos / De Theologie van het Nieuwe Testament 

1. A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid nr, Kampen 1909, p. 
166-180. 

2. Te vermelden valt Geerhardus Vos, Biblical Theology. Old and New Tes
taments, Grand Rapids 1948. Meer populair, maar eveneens waardevol is het 
tweedelige werk van S. G. de Graaf, Verbondsgeschiedenis I en II, Kampen 
1936 e. v. j. Hoewel gepresenteerd als 'Schetsen voor de Bijbelse Geschiedenis' 
bevat dit boek in allerlei opzicht veel stof, die men tot de 'bijbelse theologie' kan 
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3. Bijv. H . J. Holtzmann, Lehrbuch der Neutestamentlichen Theologie I en 2, 
Tübingen 1911 2 en A. Jülicher, Die GleichnisredenJesu 1 en2, Tübingen 1910. 

4. Bijv. W. Bousset, Kyrios Christos, Göttingen 1913 en H. Wei nel, Biblische 
Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 1928. 

5. Bijv. Joh . Weiss, Jesu Predigt vam Reiche Goues, Göttingen 19202, en A. 
Schweitzer, Die Mystik des Apostels Paulus, Göttingen 1930. 

6. P. Feine, Theologie des Neuen Testaments, Leipzig 1936'. 
7. Th . Zahn, Grundriss der neutestamentlichen Theologie, Leipzig 1928 . 
8. Ad. Schlatter, Die Theologie des Neuen Testaments, Stuttgart 1909. 
9. F. Büchsel, Theologie des Neuen Testaments, Gütersloh 19372 . 

10 . G. Vos, o.c. 
I!. Bijv. O. Cullmann, Christus und die Zeit, Zürich 1946. 
12. G. E. Ladd, A Theology ofthe New Testament, Grand Rapids 1974. 
13. E. Käsemann, The Problem of a New Testament Theologie, in : New Test . Stud. 

19, 1972/3, p. 235-245, p. 244 . 
14. Zo ook E. Käsemann, art. c., p. 244 'I hold the view that the discipline of New 

Testament study has to do not only with theologians, but with early Christian 
preaching in genera!. This preaching becomes an ideology when the Nazarene 
can no longer be identified, and if it is a matter of debate whether he remains the 
measure of all dogmatics and Church organisation'. 

5. Bijv. A. Richardson, An Jntroduction to the Theology of the New Testament, 
London 1958. 

6. O. Cullmann, Die Christologie des Neuen Testaments, Tübingen 1957. 
7. F. Hahn, Christologische Hoheitstitel, Göttingen 1966. 
8. G. Sevenster, De Christologie van het Nieuwe Testament, Amsterdam 1946. 
9. W. G. Kümmel, Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen H auptzeu

gen, Göttingen 1969. Zie ook J. Jeremias, Neutestamentliche Theologie I, Die 
Verkündigung Jesu, Gütersloh 1971; H. N . Ridderbos, De Komst van het 
Koninknjk. Jezus ' prediking volgens de synoptische evangeliën, Kampen 19722 ; 

Paulus. Ontwerp van zijn theologie, Kampen 19784 . 
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H. W. de Knijff /' De Prediking van het Nieuwe Testament 

1. Vg!. M. Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, bibli
sche Clnistus. Neu hrsg. v. E. Wolf, München 19694 . 

2. De term is een hulpmiddel : de historisch-kriti sche wetenschap bestaat niet, als 
verschijnsel niet, maar ook methodisch niet. Er is strikt genomen, alleen bijbel
uitlegging onder gebruikmaking van alle ons gegeven filologische en historische 
middelen. 

3. Het noemen van deze namen is slechts een aanduiding van tendenties. D e 
richting in de uitlegging, die wel met de term 'Amsterdamse school' wordt 
aangeduid, hoort hier zeker als representant genoemd te worden, maar beslaat 
slechts een deel van de hier aan de orde zijnde tendenties. Deze zijn aanwezig in 
de liturgische en homiletische praktijk van allerlei theologen, die zich (dikwijls) 
afzetten tegen de gangbare 'academische' exegese, die vaak als verzamelaandui
ding voor het andere kamp fungeert . In de lijn van eerstgenoemde liggen ook de 
zgn. materialistische en structuralistische exegese, op andere wijze ook de 
uitlegging zoals die wordt beoefend in de G. van der Leeuwstichting, bij de 
tweede behoren de godsdiensthistorische, eschatologische, formgeschichtliche, 
redaktionsgeschichtliche 'scholen' thuis en ook die dogmatici die ten volle van 
de histori sche resultaten gebruik wensen te maken (bijv. H. Berkhof). Vergelijk 
voor een ontmoeting tussen twee representatieve 'fronten': Een geschil over de 
uitlegging van het Oude Testament, in:Kerk en Theologie, 27, 1976, p. 89-101. 

4. Vg!. K. G. Steek, Die Idee der Heilsgeschichte in : Theol. Stud., 56 Zollikon 
1959, p. 58. Steek neemt hier een tamelijk extreme positie in . Toch zou zijn 
mening, het gehele betoog in overweging genomen, genuanceerder moeten 
worden weergegeven. Ook in dit citaat staat: in de letter bereikt ons het 
gebeuren. Op de wijze van het woord is, zo kan men interpreteren, het gebeu
ren aanwezig. 

5. Vg!. O. Cullmann, Christus und die Zeit. Die urchristliche Zeit- und Ge
schichtsauffassung, Zürich 1946, p. 19 en 20. 

6. Vg!. J. A. Cramer, De Heilige Schrift bij Calvijn, Utrecht 1926, p. 76. 
7. Ernst Troeltsch (1865-1923) heeft als weinigen de aporieën, waartoe de con

frontatie tussen geloof en historiewetenschap leidt, gevoeld en onder woorden 
gebracht. 

8. K. Barth, Der Römerbrief, Zollikon 194720
-

2 1
, p. XIV. 

9. Men leze voor zulk een behandeling van de bijbel als spiegel van werkelijkheid: 
O. Noordmans, Binnen de Pinkstercirkel, in: Verzamelde Werken 2, Kampen 
1979, p. 323-348. 

10. Bedoeld is de discussie rondom H . Wiersinga. 
11. Aldus drukt Th. C. Frederikse zich uit in een ook thans nog zeer bruikbaar 

opstelDe verhalende prediking, in: Wegen der prediking, Amsterdam 1959, p. 
113. 

12 . Wij realiseren ons te weinig, welk een cultuurontwikkeling in de grote rijken van 
de oudheid tot afsluiting kwam; men behoeft slechts enkele van de grote vindingen 
van de oude mensheid te noemen als: de landbouw, de domesticering van de 
huisdieren, het wiel, de astronomie, de bouwkunde, de metaalbewerking. 

13. Heilshistorische theologie als amalgama van wereld- en hei Is geschiedenis kan 
men daaruit onmogelijk maken. 

14. In zijn Anweisung zum seligen Leben uit 1806, 6. Vorlesung, geciteerd door 
Steck, o.c., p. 61. 

15. Barth, O.c., p. 22. 
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