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Inleiding

1. Aanleiding voor het onderzoek

In mijn zoektocht naar een mogelijk onderwerp voor een promotiestudie begon ik mij 
in de laatste fase van mijn masteropleiding met de Bijbelse theologie van Frans Breu-
kelman bezig te houden. In de collegiale omgang met het wetenschappelijk personeel 
van de Protestantse Theologische Universiteit en met wat oudere bevriende theo-
logen en predikanten liet ik de naam Breukelman geregeld vallen. Zonder uitzonde-
ring bleek zijn naam bekend. Vrijwel iedereen boven een bepaalde leeftijd bleek wel 
eens een lezing van Breukelman te hebben meegemaakt, hetzij in Kampen, hetzij in 
Amsterdam, hetzij elders. Een enkeling was in lang vervlogen tijden zelfs wel eens 
afgereisd naar Breukelmans toenmalige pastorie te Simonshaven, wat in die dagen 
nog een hele onderneming was.

Waar Breukelman voor mij aanvankelijk nog nieuw en onbekend was, bleek hij 
voor velen dus een oude bekende. Verhalen kwamen los over de rijzige gestalte van de 
charismatische dominee uit Simonshaven die gloedvolle betogen hield in volgepakte 
zalen en zijn toehoorders urenlang wist te boeien met zijn cabareteske optredens. 
Anekdotes werden verteld over de pijprokende Breukelman die in zijn met boeken 
afgeladen Citroën 2cv’tje rondreed over het pas gemaaide gazon van het kerkelijk 
seminarie te Driebergen.

Maar het bleef niet bij anekdotes. Al snel werd het mij duidelijk dat ik een theolo-
gisch wespennest was ingestapt. Waar de één laaiend enthousiast reageerde, en met 
vreugde of ontroering verhalen over vroeger begon te vertellen, fronste een ander 
zijn wenkbrauwen: zouden Breukelman en zijn Bijbels–theologische project in weten-
schappelijk opzicht wel genoeg voeten in de aarde hebben om er een heel proefschrift 
aan te wijden? Waar de één mij toevertrouwde bij de preekvoorbereiding nog altijd 
inspiratie te putten uit dat wat hij in de jaren ’70 van Breukelman geleerd had, daar 
distantieerde een ander zich resoluut en in ferme bewoordingen. Wat was hier aan de 
hand? Welke onafgeronde discussies speelden hier op de achtergrond? Wat klinkt er 
allemaal mee als de naam Breukelman valt?

Breukelman blijkt een zeer omstreden theoloog, en dat kwam niet alleen door zijn 
markante persoonlijkheid. Zijn opvattingen over theologie, exegese en theologiege-
schiedenis waren zo anders dan de destijds gangbare posities, dat veel van zijn vakge-
noten zich er zeer kritisch over uitlieten, of er juist hun schouders over ophaalden 
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en Breukelmans werk bij voorbaat als ‘onwetenschappelijk’ van de hand wezen.1 De 
kritiek op Breukelman, die mij gaandeweg steeds vollediger ter ore kwam, vond ik 
treffend verwoord door C.J. Labuschagne, die eind jaren ’70 een boekje heeft uitge-
geven waarin een passage is opgenomen die helder voor het voetlicht brengt welke 
bezwaren er werden geuit tegen de ‘Amsterdamse methode’.2 Met ‘Amsterdamse 
methode’ doelt Labuschagne op de exegetische methodiek van de zogeheten Amster-
damse School, waarvan Breukelman dikwijs wordt beschouwd als de grondlegger en 
belangrijkste vertegenwoordiger.3 Hij schrijft:

Van de kant van de bijbelwetenschap moeten deze methoden van [typologische en alle-
gorische] schriftuitleg met grote beslistheid afgewezen worden. Deze afwijzing geldt 
onverkort ook voor de manier van omgaan met de bijbel, die bekend staat als de ‘Amster-
damse methode’ en die hier te lande hoe langer hoe meer ingang blijkt te vinden. In de 
door deze methode beïnvloede kringen noemt men het Oude Testament met de joodse 
benaming Tenakh; Christus is Jezus Messias, en men is vaak ongenuanceerd pro–israë-
litisch. Volgens deze methode behoren de vragen, die ons dichter bij een tekst brengen, 
zoals de vraag naar de auteur, de tijd en het milieu waarin het betreffende bijbelgedeelte 
is ontstaan, niet tot de eigenlijke exegese. Met [sic] laat zich niet hinderen door de harde 
werkelijkheid van deze kritische, historische vragen, maar gaat uit van een vermeende 
eenheid van de in het Oude Testament overgeleverde geschriften en spreekt van het 
‘volstrekt primaat’, het oppergezag, van de tekst. Doordat men aan historische vragen 
voorbijgaat en alles op één hoop veegt, is het onvermijdelijk dat er op een a–historische 
manier omgegaan wordt met de teksten en dat die gaan buikspreken. De waarheid ligt 
volgens de aanhangers van deze methode niet in de historische werkelijkheid waarin de 
tekst verankerd ligt, maar in de haast magische hebreeuwse woorden, zoals die vastliggen 
in de tekst van een joods liturgisch boek. Vandaar dat vertalingen uit die kringen in de 
meest kwalijke zin des woords ‘dichtbij’ de oorspronkelijke taal trachten te blijven, met 
als resultaat een soort ‘tale Kanaäns’, die normale mensen niet alleen komiekerig in de 
ooren klinkt, maar ook bepaald stuitend lelijk is. Zo vertaalt T. Naastepad Jona 1:4: ‘En de 
Here: hij wierp een grote geest over de zee, en het geschiedde: grote storm op zee en het 

1 Naast de kritiek was er ook veel waardering, met name onder de Amsterdamse studenten. In 
2004 werd een bundel uitgegeven waarin meer dan veertig theologen terugblikken op hun contact 
met Breukelman. Hoewel veel contribuanten later andere theologische wegen zijn ingeslagen dan 
die van Breukelman, kijken ze over het algemeen met positieve waardering terug op wat ze van 
Breukelman geleerd hebben. Men kreeg bijvoorbeeld weer plezier in de beoefening van nauwkeu-
rige exegese en Bijbelse prediking, en een enkeling merkt op dat: ‘mijn functioneren in het pastoraat 
door hem voor een belangrijk deel is gered.’ L. Koot, ‘Filoloog/theoloog’, in: N.T. Bakker, C. Mata--
heru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje: Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten (Kampen: 
Kok, 2004), 108–112: 112.
2 Sinds 1968 was Labuschagne als lector Israëlitische letterkunde en de uitlegging van het Oude 
Testament verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Later werd hij daar hoogleraar tot zijn 
emeritaat in 1991.
3 Voor een nauwkeuriger omschrijving van de Amsterdamse School, zie Hoofdstuk 3, § 3.
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schip dacht te breken’, terwijl een normale vertaling zou moeten luiden: ‘Maar de Here 
wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op zee zodat het schip 
dreigde te breken’.4 Dit soort letterknechterij doet niet alleen de nederlandse taal geweld 
aan, maar ook de bijbelwetenschap, omdat zij op een nieuwe vorm van fundamentalisme 
berust. Wij hebben hier te maken met een gemoderniseerd, geraffineerd fundamenta-
listisch bijbelgeloof, dat des te gevaarlijker is, omdat het pretendeert wetenschappelijk 
te zijn. In werkelijkheid gaat het om een vreemde mengeling van moderne literatuurwe-
tenschap, traditionele onkritische joodse exegese en barthiaans biblicisme, zodat deze 
methode getypeerd kan worden als een pseudo–orthodoxe, judaïserende schriftuitleg.5

Labuschagne verwoordt hiermee een gevoelen dat breder leefde onder Bijbelwe-
tenschappers, maar dat nauwelijks waard werd geacht het aan het papier toe te 
vertrouwen. In felle bewoordingen laat Labuschagne er geen twijfel over bestaan 
dat hij zich, althans op dat moment in zijn theologische ontwikkeling, sterk wilde 
maken voor een andere, meer historisch–georiënteerde methode dan de hier door 
hem beschreven ‘Amsterdamse’ methode.6

In de geciteerde passage komt een aantal vermeende kenmerken van de Amster-
damse methode naar voren waar Labuschagne moeite mee heeft: (1) ze pretendeert 
wetenschappelijk te zijn, maar verantwoordt haar methodische uitgangspunten 

4 Zie voor de vertaling van Naastepad: T.J.M. Naastepad, Jona. Verklaring van een bijbelgedeelte 
(Kampen: Kok, 1975), 5. De tekst is daar in vier afzonderlijke cola weergegeven.
5 C.J. Labuschagne, Wat zegt de Bijbel in Gods naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof 
(’s Gravenhage: Boekencentrum, 19782 [1977]), 61–63.
6 In zijn bespreking van K.A. Deurloo’s proefschrift Kain en Abel. Onderzoek naar exegetische 
methode inzake een ‘kleine literaire eenheid’ in de Tenakh (1967) had Labuschagne al eerder kritiek 
geuit op de Amsterdamse School. In de hier geciteerde passage uit Wat zegt de Bijbel in Gods naam? 
is zijn kritiek het felst. Achteraf spreekt Labuschagne van een ‘gewraakte uitspraak’ die hij het liefst 
zou willen wissen, ‘maar dat zou geschiedvervalsing zijn.’ (uit onze correspondentie, 26 augustus 
2016). Al in 1984 nuanceerde hij zijn kritiek (Labuschagne, ‘Nieuwe perspectieven voor een zinvolle 
dialoog’, Summa 64/4 (december 1984), 18–19), zij het met de nodige reserves, en zocht hij de dialoog 
met de Amsterdamse School. Bij het afscheid van Deurloo in 2000 schreef hij de scheidend hoogle-
raar in een persoonlijke brief: ‘Mijn wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen twintig jaar heeft 
mij hoe langer hoe dichter bij de inzichten van de Amsterdamse school gebracht met betrekking tot 
de visie op de eindtekst van de oudtestamentische geschriften als bewust afgeronde “kunstwerken”. 
Als ik één wens heb, dan is het dat al het kwaad dat “de Amsterdammers” zich terecht door mij 
voelden aangedaan, goedgemaakt zal worden door het vele goede, bevestigende en ondersteunende 
dat ik hun door mijn numeriek onderzoek heb aangereikt.’ Recenter schrijft hij: ‘[I]t is high time 
for a radical paradigm shift in the study of the historical books. Martin Beek, the founder of the 
Amsterdam School, Karel Deurloo, Frans Breukelman, and the German scholar Bernd Diebner, 
were the first theologians who blew the alarm whistle with their plea for a paradigm shift as far back 
as the sixties and seventies of the previous century. At the time, in the Netherlands, the Amsterdam 
School was held in ill repute by the mainstream of biblical scholarship.’ Labuschagne, ‘The rise and 
demise of the so–called Deuteronomistic History: a plea for the compositional unity of Genesis–
Kings’, in: K. Spronk (red.), The present state of Old Testament Studies in the Low Countries. A 
collection of Old Testament studies published on the occasion of the seventy–fifth anniversary of the 
Oudtestamentisch Werkgezelschap (Leiden: Brill, 2016), 122–144: 141.
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niet en conformeert zich niet aan wetenschappelijke standaarden; (2) ze weekt de 
teksten los van hun historische bedding; en (3) ze dicht de tekst–als–tekst een te grote 
zeggingskracht toe.

Hoewel Labuschagne zich niet uitsluitend richt op Breukelman maar breder de 
Amsterdamse School bekritiseert, zijn dit wel precies de bezwaren die in de rich-
ting van Breukelman geuit zijn. Naar mate mijn studie naar Breukelmans theologie 
vorderde, werd het mij steeds duidelijker dat de manier waarop Breukelmans theo-
logie is gerecipieerd in grote mate bepaald werd — en in sommige gevallen nog altijd 
bepaald wordt — door de manier waarop zijn ‘Amsterdamse’ leerlingen zich zijn 
theologie eigen gemaakt hebben. Men is wel gaan spreken van ‘Breukelmannianen’ of 
‘Breukelmaniakken’, waardoor de naam van de leermeester direct verbonden raakte 
met de opvattingen en het gedrag van de leerlingen.7

Maar waar stond Breukelman zélf eigenlijk voor? Wat zijn de contouren en hoofd-
lijnen van zijn eigen theologische werk? Wat waren zijn drijfveren om het zó te doen 
en niet anders? Het zijn belangrijke vragen die tot op heden onbeantwoord zijn 
gebleven.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van Breukelmans eigen materiaal tot ver 
in de jaren ’90 — grote delen van zijn oeuvre waren alleen in (vaak ongedateerde) 
gestencilde vorm beschikbaar en die stencils werden door Breukelman voortdurend 
herzien — is het niet eens zo verwonderlijk dat Breukelman vereenzelvigd werd met 
zijn leerlingen. Tot de voltooiing van de uitgave van zijn Bijbelse Theologie in tien 
cahiers (1980–2012) was het vrijwel ondoenlijk om op betrouwbare basis Breukelmans 
werk op zijn eigen merites te beoordelen. Nu de publicatie van de Bijbelse Theologie 
is afgerond en Breukelmans oeuvre toegankelijk is gemaakt, kunnen we nagaan in 
hoeverre Breukelmans Bijbels–theologische project inderdaad getroffen wordt door 
de kritiek zoals we die zojuist door Labuschagne hebben horen uiten.

Het feit dat het werk van een theoloog de geesten zo heeft kunnen verdelen en dat 
in bepaalde opzichten nog altijd doet — de discussie die we hier nu kort hebben weer-
gegeven behoort niet slechts tot het verleden, maar duurt nog altijd voort — heeft mij 

7 Zie bijvoorbeeld C.J. den Heyer, Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Markus 
10,46–13,37 (Kampen: Kok, 1978), waar Den Heyer met deze weinig vlijende termen Amsterdamse 
studenten typeert die zich door Breukelman geïnspireerd wisten. De woorden zijn vermoede-
lijk gemunt door Ted van Gennep, rector van het hervormd seminarie tussen 1969 en 1979. Hij 
kenschetste daarmee overigens niet zozeer de Amsterdamse wijze van exegetiseren, als wel de atti-
tude van Amsterdamse proponenten op het seminarie. Die straalden volgens hem een soort eigen-
wijsheid uit die onverdraaglijk was voor het kerkelijk gesprek. Zie bijvoorbeeld F.O. van Gennep: 
‘Het barthiaanse herhalen van Barth’s historische gelijk leidde in de laatste twintig/dertig jaar tot de 
introverte theologie van de Breukelmannianen of de marxistische Barthianen, wier taal en geleerd-
heid volkomen over de gemeente heen schieten, (…).’ Van Gennep, ‘Gemengde gevoelens. Barth 
en de secularisatie iii’, In de Waagschaal 17/12 (8 oktober 1988), 21–25: 21–22. E.J. Beker noemt nog 
de Utrechtse variant ‘Breukelmarxen’: ‘Toespraak van Ernst Beker op de zestigste verjaardag van 
Frans Breukelman’, in: Bakker, Mataheru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje, 33–38: 35.
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ertoe gebracht uitgebreid studie te maken naar Breukelmans theologie. De resultaten 
van die studie zijn gebundeld in het nu voorliggende werk.

2. Doelstelling, opbouw, bronnen en opschrift van de studie

2.1 Doelstelling
Ondanks het feit dat zijn Bijbels–theologische en exegetische studies raakvlakken 
vertonen met het werk van gelijkgestemde tijdgenoten en leerlingen, en hij wat betreft 
zijn dogmatische inzichten in grote mate schatplichtig is aan Barth en Miskotte, heeft 
Breukelman, juist door het zoeken naar een verbinding tussen exegese en dogmatiek, 
toch een heel eigensoortig theologisch onderzoek verricht. Hij hoopte er een op de 
Bijbel geörienteerde wijze van theologiebeoefening mee op het spoor te komen die 
bestendig zou blijken in een tijd van secularisatie en geloofsafval.

We stellen ons in deze studie een drievoudig doel: we willlen van dit Bijbels–theo-
logische project van Breukelman (1) een analyse, (2) een contextualisering en (3) een 
waardering bieden. Hiermee hopen we de lezer een zorgvuldig en afgewogen beeld te 
geven van het geheel van Breukelmans werk, dat verder onderzoek kan vereenvou-
digen en stimuleren.8

2.2 Opbouw
Dit doel willen we bereiken door vijf afzonderlijke deelonderzoeken te verrichten in 
de volgende opzet:

Hoofdstuk 1. Eerst beschrijven we op basis van het thans beschikbare schriftelijke 
materiaal de contouren en hoofdlijnen van Breukelmans Bijbels–theologische project, 
zoals dat tussen de jaren ’50 en ’90 gestalte heeft gekregen. 

In de twee hierop volgende hoofdstukken bevragen we op twee manieren de 
verhouding tussen Bijbelse theologie en dogmatische theologie, niet zozeer zoals 
Breukelman zich die theoretisch voorstelt (dat is immers beschreven in Hoofdstuk 1), 
maar hoe die verhouding bij Breukelman feitelijk functioneert.

Hoofdstuk 2. Eerst analyseren we hoe Breukelman een exegetisch werkstuk inbrengt 
in een dogmatisch–theologisch discours. We vergelijken Breukelmans uitleg van de 
gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht (Mattheüs 18:23–35) met de wijze waarop 
Barth zijn plaatsvervangingsleer ontvouwt in zijn Kirchliche Dogmatik en vragen naar 
de wijze waarop Breukelman vanuit de exegese een bijdrage levert aan de dogmatiek.9

8 Net als ieder ander onderzoek is ook dit onderzoek beperkt in omvang en moet er veel buiten 
beschouwing blijven. We zullen bijvoorbeeld slechts zijdelings aandacht besteden aan de verhou--
ding van Breukelmans Bijbels–theologische project ten opzichte van allerlei ontwikkelingen binnen 
de Bijbelwetenschappen en de wijsbegeerte. Ook valt het buiten het bestek van dit onderzoek om 
Breukelman als gesprekspartner op te voeren in specifieke actuele theologische debatten.
9 Het vergelijkend onderzoek in dit hoofdstuk verscheen eerder als G. van Zanden, ‘“I forgave you all 
that debt … ” Breukelman’s Explanation of the Parable of the Unforgiving Servant (Mt 18:23–35) Com-
pared with Barth’s Doctrine of Substitution’, Zeitschrift für dialektische Theologie 32/1 (2016), 136–162.
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Hoofdstuk 3. Het derde hoofdstuk vormt het spiegelbeeld van het tweede hoofdstuk. 
We keren de denkbeweging om en proberen te beschrijven hoe Breukelman vanuit de 
dogmatiek een bijdrage levert aan de exegese. Aan de hand van archiefmateriaal over 
Genesis 27 onderzoeken we de rol die dogmatische theologie speelt in de exegetische 
arbeid van Breukelman.10 Hierin komen we op het spoor dat dit hem onderscheidt 
van de werkwijze van enkele andere Amsterdamse Bijbels–theologen. Middels een 
theologie–historisch onderzoek gaan we na hoe we dit verschil theologie–historisch 
kunnen duiden en of een differentiatie tussen Breukelman en andere theologen die 
doorgaans gelieerd worden aan Amsterdamse School op historische gronden ook 
voor de hand ligt.11

Hoofdstuk 4. Waar in de voorgaande drie hoofdstukken aandacht werd besteed aan 
Breukelmans theoretische visie op de samenhang tussen Bijbelse theologie en dogma-
tiek en de wijze waarop hij daaraan in zijn theologische arbeid praktisch gestalte gaf, 
biedt het vierde hoofdstuk hiervan een contextualisering, waardoor we trachten te  
begrijpen waarom en waartoe Breukelman zich decennia lang heeft ingespannen om 
de verhouding tussen beide disciplines opnieuw te doordenken. We beschrijven hoe 
drie zaken met elkaar samenhangen: (1) Breukelmans specifieke context, namelijk 
het sinds de jaren ’50 sterk seculariserende Nederland; (2) zijn theologie–historische 
studies die bij hem een sterk vermoeden wakker riepen van een mogelijkheid tot 
een revolutie in de theologie; en (3) psychologische en biografische elementen die bij 
Breukelmans als performer een voorname rol hebben gespeeld.12

Hoofdstuk 5. Na de analyses van Hoofdstuk 1, 2 en 3 en de contextualisering van 
Hoofdstuk 4 brengen we Breukelman in gesprek met vakgenoten uit de exegese, 
dogmatiek en de theologiegeschiedschrijving die er blijk van hebben gegeven zich 
grondig verdiept te hebben in het werk van Breukelman.13

Conclusie. In een afsluitend hoofdstuk blikken we terug op ons onderzoek. Welke blij-
vende waarde heeft Breukelmans Bijbels–theologische project voor kerk en theologie?

Aan dit geheel laten we een biografische schets voorafgaan en twee appedices 
volgen: (1) een uitputtend overzicht van alle gepubliceerde teksten van Breukelman 
en (2) een overzicht van de in deze studie geraadpleegde literatuur, inclusief een 
overzicht van gehouden gesprekken en interviews.

10 Voorbereidend onderzoek voor dit hoofdstuk werd gepresenteerd op de 24e editie van de confe-
rentie Colloquium Biblicum: ‘Jakob’, gehouden tussen 30 maart en 2 april 2016 aan de theologische 
faculteit van de Univerzita Karlova te Praag.
11 Een gedeelte van dit theologie–historisch onderzoek verscheen eerder als G. van Zanden, ‘De 
Bijbelse theologie van Frans Breukelman in Amsterdamse context’, acebt 30 (2015), 37–52.
12 Een eerdere versie van deze paragraaf werd gepubliceerd als G. van Zanden, ‘De “Nadere Refor-
matie” van Frans Breukelman’, Ophef 20/1 (maart 2017), 25–31.
13 Aanpalend onderzoek naar de wijze waarop de theologie van Breukelman gerecipieerd is in de 
gereformeerde gezindte werd gepubliceerd als G. van Zanden & R.H. Reeling Brouwer, ‘De receptie 
van Breukelman en de Amsterdamse School binnen de gereformeerde gezindte’, Theologia Refor-
mata 60/3 (2017), 260–279.
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2.3 Bronnen
Er staan ons bij het uitvoeren van dit onderzoek twee omvangrijke bronnen ter 
beschikking: (1) het in druk verschenen oeuvre dat nagenoeg samenvalt met de tien 
delen Bijbelse Theologie; en (2) het omvangrijke persoonlijke archief van Breukelman 
(voortaan: Breukelmanarchief), aangevuld met een audiovisueel archief.

De banden Bijbelse Theologie (bt)
Breukelman was geen veelschrijver. In de loop der jaren zijn er weliswaar enkele tien-
tallen artikelen en enige boeken van zijn hand verschenen, maar daarbij moeten we 
aantekenen dat er in veel gevallen sprake is van (al dan niet gewijzigde) herpubli-
catie van eerder werk. Breukelman vertelde liever over zijn exegetische vondsten en 
theologische opvattingen in een collegezaal of een kerkelijk leerhuis dan dat hij ze in 
geschrifte deed verschijnen.

Toch begon hij, op aandringen van zijn volgelingen en op uitnodiging van uitgever 
G. Brinkman van uitgeverij Kok in Kampen, met het uitgeven van een serie cahiers 
onder de titel Bijbelse Theologie (bt).14 De eerste, programmatische band verscheen 
in 1980, het jaar van zijn emeritaat. Ook nadat de universitaire verplichtingen waren 
weggevallen, bleef het echter bijzonder lang duren voordat Breukelman tevreden 
genoeg was over zijn werk om het aan de drukpers toe te vertrouwen. Bij zijn over-
lijden in 1993 waren er slechts drie van de beoogde 25 tot 30 cahiers verschenen.

Eigenlijk kwam de uitgave van de Bijbelse Theologie pas goed op gang toen zijn werk 
postuum door leerlingen werd geredigeerd en gepubliceerd. Nadat er op 1 december 
1993 in de aula van de UvA een herdenkingsbijeenkomst gehouden was, werd nog 
datzelfde jaar een stichting in het leven geroepen die zich ten doel stelde het werk van 
Breukelman verder te publiceren: de officiële naam is ‘Stichting Breukelman’, maar 
men spreekt ook wel van ‘de Breukelmanstichting’. Onder haar auspiciën verschenen 
tussen 1996 en 2012 zeven cahiers, telkens onder een andere redactie, bestaande uit 
leerlingen van Breukelman. Hoewel elke redactie eigen keuzes heeft gemaakt in het 
samenstellen en redigeren van het beschikbare materiaal, is het de lezer eenvoudig 
gemaakt om onderscheid te kunnen maken tussen de teksten van Breukelman zelf en 
de inbreng van de redactie. In 2012 verscheen de tiende en laatste band van de Bijbelse 
Theologie. Met de voltooiing van de Bijbelse Theologie is een representatief gedeelte 
van Breukelmans werk in druk verschenen.15

14 Breukelman, ‘Wat dat betreft zou ik graag rooms worden, dan heb je tenminste maar één paus’, 
De Tijd (24 oktober 1980), 46–51: 49. Reeling Brouwer, De man en zijn karwei, 30–31.
15 Bij het verwijzen naar de Bijbelse Theologie volstaat in de meeste gevallen een cahier– en pagi-
nanummer. Waar nodig zullen we ook de titel geven van het opstel waaraan gerefereerd wordt.
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Het Breukelmanarchief en het audiovisueel archief
Na Breukelmans overlijden werd duidelijk dat zijn intellectuele nalatenschap bestond 
uit een zeer omvangrijke hoeveelheid ongepubliceerde teksten, door Breukelman zelf 
bewaard in een 164–tal ordners. Het meeste tekstmateriaal is ongedateerd, hetgeen 
diachrone studie ervan tot een bijzonder moeizame taak maakt. Enkele maanden na 
het overlijden van Breukelman heeft T. van Damme op verzoek van het bestuur van 
de Stichting Breukelman een uitvoerige inventarisatie gemaakt van de inhoud van 
de afzonderlijke ordners. In 1999 werd alle materiaal bij het Historisch Documen-
tatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800–heden) (hdc) ondergebracht, 
onder archiefnummer 674. Het materiaal uit de ordners wordt daar bewaard in 52 
archiefdozen, waarbij de inventarisatie van Van Damme gehandhaafd is gebleven. 
Ook enkele geannoteerde boeken uit Breukelmans persoonlijke bibliotheek zijn in 
dit archief ondergebracht. De plaatsingslijst van dit archief kan online geraadpleegd 
worden via het hdc.

In 2008 werd daarnaast het audiovisuele materiaal van de Stichting Breukelman 
bij het hdc ondergebracht onder archiefnummer 767. Dit archief bestaat uit een 
honderdtal cd’s en enkele cassettebanden met daarop audio–opnamen van lezingen 
en preken, en enkele dvd’s met beeldmateriaal. De inventaris van dit archief is voor-
zien van uitgebreide registers en is eveneens online te raadplegen.16

In de loop van het onderzoek zullen we ons genodigd zien om alle beschikbare 
primaire informatiebronnen te gebruiken. De cahiers Bijbelse Theologie bieden 
de benodigde informatie voor het eerste deelonderzoek, voor het tweede en derde 
onderzoek wordt materiaal uit de Bijbelse Theologie, archiefmateriaal en beschikbare 
audio–opnamen van lezingen en kerkdiensten gebruikt, en in het vierde deelonder-
zoek baseren we onze beschrijving en duiding deels op materiaal waarin Breukelman 
zichzelf beschrijft en zijn positie bepaalt (interviews en ander materiaal uit zijn 
persoonlijke archief). Hiermee hopen we zowel de lezer een indruk te geven van het 
beschikbare materiaal als een brede grondslag te leggen voor verder onderzoek. We 
zijn er gedurende ons onderzoek vanuit gegaan dat het geheel van dit materiaal een 
betrouwbaar beeld geeft van de wijze waarop Breukelman gestalte heeft willen geven 
aan zijn Bijbels–theologische project.

2.4 Opschrift
Rest ons nog een verklaring te geven van het opschrift van deze studie. We hebben 
gekozen voor de titel: ‘Bij het begin beginnen’. Daarvoor hebben we een vijftal 
redenen:

16 Bij het redigeren van de banden bt i/3, ii/2, iv/1 en iv/2 hebben de verschillende redacties, 
telkens in meer of in mindere mate, gebruik gemaakt van het Breukelman–archief en incidenteel 
van het audiovisueel archief. De redacteuren verwijzen door middel van een i–nummer naar een 
bepaalde ordner (‘i’ staat voor ‘inventarisatie’). Zie hierover uitgebreider bt iv/1, 496.
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(1) In de geest van een gevleugeld woord van Karl Barth, ‘Mit dem Anfang anfan-
gen’,17 begon Breukelman voortdurend opnieuw aan zijn exegetische en dogma-
tische studies. Dit heeft ertoe geleid dat er van diverse studies door de jaren heen 
verschillende versies van deze studies in omloop zijn gekomen, hetzij gestencild, 
hetzij gedrukt.18 Het heeft er ook toe geleid dat veel van Breukelmans exegetische en 
de dogmatische studies nooit tot voltooiing zijn gekomen.19 Of deze moeite om tot 
voltooiing te komen te wijten is aan Breukelmans grenzeloze perfectionisme (zoals 
hij zelf graag volhield), aan een bepaalde psychologische onevenwichtigheid (bij 
Breukelman wisselden periodes van grote creativiteit en productiviteit periodes van 
lethargie en depressie elkaar af),20 aan een voortdurende aanvechting over de inhou-
delijke juistheid van zijn beweringen, of een combinatie van die drie. Dit thema komt 
aan de orde in het vierde hoofdstuk van deze studie.

(2) Verreweg het grootste deel van Breukelmans exegetische studies handelt over 
gedeelten van Genesis en Mattheüs, de ‘ouvertures’ van het Oude en Nieuwe Testa-
ment. Het was Breukelmans overtuiging dat in die eerste Bijbelboeken de richting en 
de betekenis van de gehele Testamenten besloten ligt. Genesis en Mattheüs kennen 
op hun beurt ouvertures (Genesis 1:1 – 2:4 en in zekere zin ook Genesis 1 – 11 als Urge-
schichte; Mattheüs 1:1 – 2:23) waarin zich de strekking van het gehele Bijbelboek reeds 
zou ontvouwen. Juist in de aanvang van de Testamenten en in de aanvang van de 
eerste Bijbelboeken wordt duidelijk waar het God volgens het Bijbels getuigenis ten 
principale om te doen is in zijn handelen in de richting van de mens.21

(3) Gelezen als een gebiedende wijs geeft ‘Bij het begin beginnen’ Breukelmans 
voornaamste aansporing weer in de richting van zijn leerlingen: hij heeft ze opge-
roepen om ook zelfstandig te zoeken naar waar het om begonnen is. De delen van 
de Bijbelse Theologie werden door hem niet voor niets cahiers genoemd: hij bedoelde 
ze als werkschriften waarin hij exegetische en dogmatische vondsten deelde met zijn 

17 Zie bijvoorbeeld kd i/2, § 24 ‘Dogmatik als Funktion der lehrenden Kirche’, 971.985. Eerder 
verscheen er een bloemlezing van werken van Barth met gelijkluidende titel: R.J. Erler & R. 
Marquard (red.), Mit dem Anfang anfangen: Karl Barth – Lesebuch (Zürich: tvz, 1985) en recente--
lijker had een themanummer van Zeitschrift für dialektische Theologie (2016/2) het opschrift ‘Immer 
mit dem Anfang anfangen. Mit der Reformation über die Reformation hinaus’.
18 In ons onderzoek naar Breukelmans uitleg van de gelijkenis van de onbarmhartige dienst-
knecht in Hoofdstuk 2 zullen we hiervan een treffend voorbeeld vinden, en ook merken hoezeer 
ons dat voor problemen kan stellen. Zie ook Reeling Brouwers uitgebreide verantwoording bij bt 
iv/1 (495–515).
19 Het is mij niet duidelijk hoe redacteur L.W. Lagendijk de spreuk finis coronat opus (‘het einde 
kroont het werk’) heeft kunnen overwegen als motto voor bt iv/2. Juist in dit deel van de Bijbelse 
Theologie zijn enkele onvoltooide studies opgenomen. bt iv/2, xi.
20 ‘Hij noemt zichzelf ook zonder te verblikken of te verblozen: neurotisch, onevenwichtig, een 
mens van uiterste stemmingen.’ Breukelman, ‘Alle woorden van de schrift beginnen luid te protes-
teren als ze je [sic] aanpast aan ons moderne bewustzijn’, Kerkblad voor de gereformeerde kerken 
van de classis Amsterdam 8/42 (14 oktober 1981), 1–2: 1.
21 Een voorbeeld hiervan zal worden uitgewerkt in Hoofdstuk 4, § 3.3.
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leerlingen, opdat zij op hun beurt zelfstandig met de teksten aan de slag zouden gaan. 
De theoloog moet zélf ad fontes gaan: zelf lezen, studeren, verkennen en ontdekken 
wat er van Godswege gezegd wil worden in de Bijbel.

(4) Deze studie is de eerste omvangrijke studie naar het oeuvre van Breukelman. 
Gezien het onderzoek dat momenteel door promovendi verricht wordt, ligt het in de 
lijn der verwachting dat het niet de laatste zal zijn. Deze studie is zó opgezet, dat in 
gerelateerd verder onderzoek de hoofdstukken van deze studie als referentiepunten 
kunnen worden gebruikt.22

(5) Een laatste reden is gelegen in wat we in een later verband als Breukelmans bevin-
ding zullen beschrijven: Breukelmans aanvechtingen zijn te begrijpen als samenhan-
gend met het feit dat hij zich genoodzaakt zag zich uitsluitend vast te klampen aan de 
éne God die zichzelf openbaart middels de Bijbel als het geschreven Woord van God. 
Zelfs in epistemologisch en ontologisch opzicht is er in het geloof voor een mens niet 
meer dan één houvast. In het geloof en in de theologie staat hij met lege handen. Hij 
moet telkens weer naar God toe voor zijn heil, zijn inzicht. Om met een Bijbelwoord 
te spreken: ‘De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid’ (Spreuken 9:10a).

Is Breukelman een proefschrift waard? — dat was een van de prikkelende vragen die 
de toenmalige rector van de Protestantse Theologische Universiteit mij stelde toen ik 
in 2012 mijn onderzoeksvoorstel verdedigde ten overstaan van de commissie weten-
schapsbeoefening. Mijn antwoord was, dat ik dat natuurlijk pas na het afronden van 
mijn onderzoek zeggen kon. De resultaten van dat onderzoek zijn nu gebundeld in 
dit proefschrift — waarmee ik de beantwoording van de vraag van de rector graag 
overlaat aan de lezer.

Laten we bij het begin beginnen.

3. Frans Breukelman: een korte biografie
Ter inleiding op het eigenlijke theologische onderzoek volgt nu een weergave van 
de resultaten van een biografisch vooronderzoek naar Breukelmans leven en werk. 
Beknoptere biografische schetsen verschenen eerder in 2006 en 2012 van de hand 
van A.H. Boissevain23 en R.H. Reeling Brouwer.24 Op basis van deze werken en nader 
archiefonderzoek heb ik onderstaande biografie kunnen schrijven. Het doel ervan is 
niet zozeer het uitstallen van allerlei wetenswaardigheden over Breukelmans leven 

22 Naar het voorbeeld van G.G. de Kruijf, wiens dissertatie over Miskotte een inleiding vormde 
tot Miskottes oeuvre en naderhand heeft bewezen een behulpzaam aanknopingspunt te zijn 
voor enkele dissertaties en andere wetenschappelijke publicaties. G.G. de Kruijf, Heiden, Jood en 
Christen. Een studie over de theologie van K.H. Miskotte (Baarn: Ten Have, 1981).
23 A.H. Boissevain, ‘Breukelman, Frans Hendrik (1916–1993)’, in: D. Nauta, A. de Groot, et al. 
(red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 6 (Kampen: Kok, 
2006), 52–54.
24 R.H. Reeling Brouwer, De man en zijn karwei. Over Frans Breukelman (Gorinchem: Narratio, 
2012), 1–27.
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en werk, maar het bieden van een gefaseerde ontwikkelingsgeschiedenis die we in het 
verdere van deze studie als referentiepunt kunnen gebruiken.

De geraadpleegde bronnen worden alleen expliciet in het notenapparaat vermeld 
waar geciteerd wordt of een bronverwijzing anderszins informatief is. Een overzicht van 
alle geraadpleegde archiefstukken is te vinden in de eerste appendix op deze studie.

3.1 Welgestelde, droevige jeugdjaren
Frans Hendrik Breukelman werd geboren op 1 december 1916 te Rotterdam, als zoon 
van boekhouder Frans Hendrik Breukelman en Margaretha Kabel. Hoewel zijn 
grootouders nog ‘brave orthodox–hervormde burgermensen’ waren geweest,25 werd 
er in het gezin Breukelman weinig aan godsdienst gedaan. Zijn vader was socia-
list geworden en leefde met zijn gezin in behoorlijke welvaart, net als zijn ooms die 
ondernemingen in de scheepvaart hadden.

Toch lag er een schaduw over het gezin. In Breukelmans familie heerste de ziekte 
van Huntington, een erfelijke aandoening die een geleidelijk wegvallen van lichame-
lijke en geestelijke functies veroorzaakt en die niet af te remmen of te genezen is. Ieder 
mens die in een familie geboren wordt waarin Huntington voorkomt, heeft vijftig 
procent kans dat de ziekte zich gaat ontwikkelen. Hoewel de angst ervoor lang heeft 
voortgeduurd, werd Breukelman zelf niet getroffen door de ziekte. Zijn vader, een 
van zijn zussen en enkele andere naaste familieleden zijn echter wel ziek geworden en 
stierven aan de gevolgen. Een neef bij wie de ziekte werd geconstateerd, pleegde op 
zestienjarige leeftijd zelfmoord. In een later interview memoreert Breukelman:

Als jongetje van een jaar of 12, 13, moest ik mijn vader in een wagentje rijden. En dan 
de mensen maar kijken naar die man, die zo raar zat te doen. Dan vroegen ze of hij gek 
was. ‘Nee, dat is hij niet!’ Dat vond je als kind natuurlijk heel erg.26

Zijn vader overleed op 49–jarige leeftijd; Breukelman was toen negentien jaar oud. 
Daar kwam nog bij dat het gemoed van Breukelmans moeder regelmatig werd 
geteisterd door onberekenbare, hevige depressies en zijn andere zus overleed aan de 
gevolgen van haar zware astma. Uit dit alles kunnen we opmaken dat Breukelman 
geen gemakkelijke jeugd heeft gehad.

3.2 Vrijzinnig klimaat
Toen het gezin verhuisde van Rotterdam naar Voorburg, werd Breukelman leer-
ling op het Vrijzinnig–Christelijk Lyceum. Aangezien zijn ouders de mening waren 
toegedaan dat enige godsdienstige kennis bij een goede opvoeding hoorde, werd 
Breukelman op zestienjarige leeftijd naar de catechisatiebijeenkomsten gestuurd die 

25 Breukelman, ‘Interview ve90’, in: Bakker, Mataheru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje, 15–32: 17.
26 Y. Bekker, D. Hofstra, et al. (red.), Gesprekken met Frans Breukelman (Binnenkant 2; ’s Graven-
hage: Meinema, 1989), 9.
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werden belegd door de gevierde remonstrantse predikant J.C.A. Fetter (1885–1959), 
die tussen 1932 en 1949 als predikant verbonden was aan de Haagse Remonstrantse 
Gemeente. Breukelman kon met hem persoonlijk spreken over zijn gedachten, zijn 
vragen, zijn angsten, zijn ellendige jeugdervaringen. Dominee Fetter raadde Breu-
kelman aan om, ondanks zijn interesse in de bètavakken, theologie te gaan studeren.

Breukelman behaalde zijn hbs–b diploma in 1934. In 1936 deed hij staatsexamen 
Gymnasium–a. In datzelfde jaar ging hij theologie studeren in Leiden, eigenlijk 
zonder goed te weten wat de studie inhield. In de loop van zijn studie raakte Breu-
kelman steeds meer in onmin met het liberale theologische klimaat waarin hij was 
opgegroeid en nu ook studeerde. Zijn docenten konden hem niet inspireren en hij 
overwoog zijn studie af te breken, tot hij in een Leidse boekhandel de tweede band 
van de Kirchliche Dogmatik (kd i/2, 1938) van de Zwitserse theoloog Karl Barth (1886–
1968) aanschafte en daarin een manier van theologiebeoefening vond waarmee hij 
wel uit de voeten kon. Ook maakte hij als student reeds een begin aan zijn studie 
naar het Mattheüsevangelie, waaraan hij gedurende de rest van zijn leven verder zou 
werken. Kerkelijk begon hij zich in te zetten voor het verenigingsleven binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk, getuige het feit dat hij in zijn studententijd enige tijd 
voorzitter is geweest van de Leidse afdeling van de Jong–Hervormden.

3.3 Inspiratie
Op 11 december 1941 deed Breukelman in de Pauluskerk te Oegstgeest zijn ‘voorstel’, 
dat wil zeggen: hij hield als proponent een openbare proefpreek voor een publiek 
dat bestond uit een kerkelijk hoogleraar, studenten van de theologische faculteit en 
andere genodigden. Kort daarop werd hij op 4 januari 1942 in de zondagmiddagdienst 
van 15:00 uur onder grote belangstelling bevestigd als hulpprediker in de hervormde 
gemeente van Rijnsburg bij G.C. van Niftrik (1904–1972). Van Niftrik sprak naar 
aanleiding van 1 Korinthe 9:23, ‘En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik hetzelve 
mede deelachtig zou worden’, en Breukelman verbond zich aan de gemeente met 
de woorden van Mattheüs 5:3, ‘Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het 
Koninkrijk der hemelen’.27

Breukelman hield catechisatie aan de hand van Die Geschichte des Volkes Israel 
(1909) van R. Kittel (1853–1929), maar gaandeweg werd het hem duidelijk dat hij met 
Kittels historische benadering niet naar tevredenheid catechetisch onderwijs kon 
geven. Aan zijn catechetische verlegenheden kwam een einde toen hij in 1942 de 
boeken Bijbels abc (1941) en Het waagstuk der prediking (1941) las, beide van de hand 
van K.H. Miskotte (1894–1976) die in die tijd als predikant verbonden was aan de 
hervormde gemeente van Amsterdam en in Nederland de voornaamste pleitbezorger 
was van de theologie van Barth. Via Miskotte kwam Breukelman in aanraking met 

27 Deze en volgende citaten zijn genomen uit de Statenvertaling, destijds de enige geautoriseerde 
kanselbijbel binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. De hier geboden weergave volgt de Jong-
bloed–editie die teruggaat op een hertaling uit 1888.
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het taalfilosofische werk van de Duits–Joodse filosofen M. Buber (1878–1965) en F. 
Rosenzweig (1886–1929). Barth en Miskotte deden Breukelman vermoeden dat zijn 
tot dan toe vooral gevoelsmatige afkeer van de theologie van zijn jeugd wel eens een 
theologische grond konden hebben: lag die theologie eigenlijk wel in het verlengde 
van het Bijbelse spreken over God, en moest ze dus wel als legitiem beschouwd 
worden? Respecteerde ze het openbaringskarakter van de Bijbel wel genoeg? Bij 
Buber en Rosenzweig vond Breukelman een manier van Bijbellezen en –vertalen die, 
in tegenstelling tot de hem bekende liberale leeswijze, de Bijbelse teksten ‘in al hun 
vreemdheid’ liet klinken. Bij Buber deed hij het inzicht op dat elke literaire stijlvorm 
in de Bijbel gebonden is aan de boodschap van de teksten: vorm en inhoud horen 
onlosmakelijk bij elkaar, ze vormen samen de Bijbelse boodschap. De combinatie 
van de theologie van Barth en Miskotte enerzijds en de ‘Sprache der Botschaft’ van 
Buber en Rosenzweig anderzijds heeft een sterke doorwerking gehad in Breukelmans 
Bijbelse theologie.

In mei 1943 slaagde Breukelman voor het proponentsexamen en werd hij beroep-
baar gesteld als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk.

3.4 Huwelijk en intrede in Ritthem
Middenin de oorlogsjaren trouwde Breukelman, op 24 juni 1943, met Wilhelmijntje 
Cornelia (Mijntje) Verhoog (Voorschoten, 19 februari 1917 - Amsterdam, 6 februari 1998), 
afkomstig van gereformeerd–synodalen huize. Dat ging niet zonder slag of stoot:

De gereformeerde dominee zei dat ze moest kiezen tussen God en de wereld. God was 
één of andere gereformeerde groenteboer die ze al klaar hadden staan en de wereld was 
ik. (…) Mijntje mocht niet naar de hervormde kerk, zelfs niet toen ik hulpprediker was. 
Toen we pas getrouwd waren, ze was 26, heeft ze bij mij belijdenis gedaan.28

Uit hun huwelijk zouden uiteindelijk vier kinderen geboren worden: Frans, Cees, 
Margreet en Willemien.29

Na anderhalf jaar hulpprediker te zijn geweest nam Breukelman op 12 september 
1943 afscheid van de Rijnsburgse gemeente, omdat hij een beroep had aangenomen 
naar het Zeeuwse dorpje Ritthem. Hij sprak bij zijn afscheid over 2 Thessaloni-
cenzen 2:16–17, ‘En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons 
heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, 
vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.’ Op zondagochtend 21 
november 1943, een week later dan aanvankelijk gepland, werd Breukelman door Van 
Niftrik bevestigd als predikant in de hervormde gemeente van Ritthem. De gebruikte 
tekst in de dienst was Romeinen 1:14, ‘Beiden Grieken en Barbaren, beiden wijzen 

28 Breukelman, ‘Van de mens moet je zeggen dat hij niet had moeten ontstaan. In gesprek met 
Frans Breukelman’, HN Magazine 37 (2 mei 1981), 3–4: 3–4.
29 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 148.
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Afbeelding 1. Breukelman op de kansel van de hervormde kerk te Ritthem (1943-1948).
‘Ds Breukelman’. Fotograaf: W. de Meij (bron: www.dorpsraadritthem.nl)
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en onwijzen ben ik een schuldenaar.’ ’s Middags werd de intrededienst gehouden en 
preekte Breukelman over Mattheüs 9:35–38, een tekst waarover hij ook in latere jaren 
zou preken als bevestiger van andere predikanten: ‘En Jezus omging al de steden en 
vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en 
genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. En Hij, de scharen ziende, werd 
innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, 
gelijk schapen, die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst 
is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige; Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij 
arbeiders in Zijn oogst uitstote.’

De Provinciale Zeeuwse Courant en De Zeeuw schrijven op 23 november 1943 over 
deze dag het volgende:

Het was Zondag voor de Herv. gemeente van Ritthem een blijde en gewichtige dag. Na 
een korte vacature van ruim 2 maanden kreeg zij een eigen herder en leeraar. Des voor-
middags werd cand. F.H. Breukelman als predikant bevestigd door dr. G.C. van Niftrik 
te Rijnsburg. Zijn tekst was Romeinen 1:14. Na de bevestiging zong de gemeente haar 
nieuwen predikant toe de zegenbede uit Ps. 134:3. Aan de handoplegging nam behalve de 
bevestiger deel ds. L.C. Spijkerboer te Oost– en West–Souburg. Des namiddags hield ds. 
F.H. Breukelman zijn intrede naar aanleiding van Matth. 9:35–38. Evenals er ten tijde van 
Jezus’ omwandeling op aarde vele vermoeiden en verstrooiden waren, die geen herder 
hadden, zoo is er tot op onzen tijd toe een sterk verlangen geweest naar den eenigen 
leidsman der wereld, nl. Jezus Christus. Na de prediking hield ds. Breukelman de 
gebruikelijke toespraak. Ds. Spijkerboer sprak namens den kerkeraad, namens den ring 
Vlissingen en als consulent en collega. Nog werd hij toegesproken door zijn bevestiger ds. 
van Niftrik. Voor beide diensten was veel belangstelling, ook van buiten de gemeente.

Gedurende zijn predikantschap in Ritthem nam Breukelman volop deel aan het 
kerkelijke en maatschappelijke leven. Hij werd bijvoorbeeld benoemd tot bestuurslid 
van de Vereeniging voor Christelijk Lager Onderwijs van Walcheren,30 sprak bij de 
dodenherdenking op Souburg in 194631 en de week daarop hield hij een redevoering 
op een verkiezingsbijeenkomst van de afdeling Goes van de Partij van den Arbeid. 
De Provinciale Zeeuwse Courant (9 mei 1946) tekent op: ‘Spr[eker] zal ook als lid van 
de P.v.d.A. nimmer nalaten te verzekeren, dat hij gelooft in Jezus Christus.’ Breu-
kelman was dus lid van het eerste uur (de PvdA werd opgericht op 9 februari 1946) en 
moet dus gerekend worden tot de ‘Doorbraak’–beweging.32

In het Noord–Bevelands Nieuws– en advertentieblad van 24 mei 1947 staat een 
aankondiging van een PvdA–bijeenkomst waar Breukelman zal spreken:

30 De Zeeuw (14 februari 1944), 2.
31 Zeeuwsch Dagblad (7 mei 1946), 3.
32 Over de Doorbraak en haar voorgeschiedenis, zie P. Kromdijk, Eenheid in verscheiden-
heid. De Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum 
(Amsterdam: Verloren, 2017).
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3.5 Oorlogsgeweld
In het najaar van 1944 probeerden de geallieerden de Duitse bezetter uit de provincie 
Zeeland te verdrijven om zo de doorvaart naar Antwerpen veilig te kunnen stellen. 
De Britse luchtmacht bombardeerde de dijken op Walcheren om een zogeheten 
defensieve inundatie te bewerkstelligen. Het dorpje Ritthem werd een eiland, en alles, 
bomen, boerderijen en landerijen, werd meegesleurd en kapotgeslagen door enorme 
waterstromen. In de Teleac–cursus Bijbellezen op ’n nieuwe manier (1978) komt Breu-
kelman te spreken over deze gebeurtenis, naar aanleiding van het tohoe wabohoe, het 
‘woest en ledig’ van Genesis 1:2. Volgens hem is de gebeurtenis van 1944 een typisch 
voorbeeld van de woest–en–ledigheid die door Gods scheppend handelen wordt 
teruggedrongen en tenietgedaan. Breukelman: ‘God wendt het af, hij laat het achter 
zich, en wij met God mede mogen alle tohoe wabohoe achter ons laten.’

Vanwege de inundatie kon Breukelman zijn predikantschap gedurende enkele 
maanden niet ter plaatse uitoefenen. Hij werd, als een van de laatste inwoners van 
Ritthem die waren gebleven, geëvacueerd naar de nabijgelegen stad Veere en oefende 
vandaaruit zijn predikantschap uit.33 In september 1945 keerde hij weer terug naar 
Ritthem, waar hij tot 4 januari 1948 predikant is gebleven.

3.6 ‘De profeet van Simonshaven’34
Op zondagochtend 11 januari 1948 werd Breukelman door dominee L.C. Spijkerboer 
bevestigd in zijn nieuwe gemeente in het Zuid–Hollandse dorpje Simonshaven met 
als tekst 2 Korinthe 5:13, ‘Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Gode; hetzij 
dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden’. Breukelman deed ’s middags 
intrede met als tekst 2 Korinthe 6:2b, ‘Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is 

33 Provinciale Zeeuwse Courant (26 april 1946), 6. Zie het dagboekverslag van B.J. de Meij, De evacu-
atie van Ritthem. Oktober 1944 – juni 1945: inundatie Ritthem-Walcheren ([Ritthem]: s.n., 2013), passim.
34 Typering van Breukelman in Reformatorisch Dagblad (30 november 1972), 2.

Afbeelding 2. Advertentie bijeenkomst Partij van de Arbeid (1947)
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het de dag der zaligheid’. De Provinciale Zeeuwse Courant van 14 januari 1948 weet 
te melden: ‘Bij beide kerkdiensten was de kerk vol.’ Nog sterker dan in Ritthem stond 
zijn predikantschap in Simonshaven en het daarbij behorende buurtschap Biert in 
het teken van de Schriftverkondiging; de pastorale taken werden intussen goeddeels 
verricht door zijn echtgenote. Rond 1950 brak Breukelman radicaal met de binnen de 
Bijbelwetenschappen vigerende historisch–kritische methode en koos ervoor om zijn 
exegetische arbeid voortaan te baseren op de overgeleverde Bijbelteksten in plaats 
van de vermeende bronnen waaruit die teksten samengesteld zijn.

Veel theologen, theologiestudenten en leken raakten geïnteresseerd voor en geïn-
spireerd door deze nieuwe, tegendraadse benaderingswijze van de Bijbel. Vanaf onge-
veer 1959 reisden zij af naar de pastorie in Simonshaven, soms meerdere weekenden 
achtereen, om van Breukelman te leren. In de zestiger jaren kwamen er, in wisselende 
samenstelling, regelmatig tot wel 15 studenten tegelijkertijd over de vloer, die door 
Mijntje van kost en inwoning werden voorzien. Voor de studenten was zo’n weekend 
vaak een uitputtingsslag, omdat Breukelman urenlang spreken kon en moeilijk van 
ophouden wist. In het kleine dorpje Simonshaven, waar meestal niet veel belangwek-
kends gebeurde, was de komst van de studenten een opvallend fenomeen.35

Opvallend is dat belangstellenden van allerlei denominaties de reis naar Simonshaven 
maakten. Ook theologen met een rooms–katholieke achtergrond als B.P.M. Hemelsoet 
(priester en seminarieprofessor, 1929–1999) en T.J.M. Naastepad (priester, 1921–1996) wisten 
de weg naar Simonshaven te vinden. Sommigen kwamen zelfs uit het buitenland om in 
de pastorie onderwijs van Breukelman te krijgen of om onder zijn gehoor te zitten bij een 
zondagse kerkdienst.36 De West–Berlijnse theoloog H. Dzubba (1913–1978) memoreert:

Die Predigt von Pastor Breukelman währte eine Stunde: Es war so, als sei man zu Tisch 
geladen und bekäme ein stärkendes Gericht nach dem anderen gereicht … Der Schleier, 
der alles Leben verhüllt, schien fortgenommen; das wahre Leben trat hervor … Und 
doch war der Redner kein glänzender Kanzelredner — wie gut, daß er es nicht war! 
und auch kein Zauberer des Wortes; aber er glühte und teilte aus.37

35 Schriftelijke mededeling van Frans Breukelman jr. (12 september 2018).
36 Er is in dit verband in alle voorzichtigheid een parallel te trekken met de zogeheten goeroes, 
spirituele leiders die vooral in de jaren ’60 en ’70 succes boekten in het Westen. Wellicht was men in 
die decennia op zoek naar geestelijke vernieuwing en had men ‘verlichte’ mensen nodig die nieuwe 
wegen wezen. Zie voor een korte uitwerking van deze gedachte G. van Zanden, ‘Eén zo’n goeroe uit 
Simonshaven’, In de Waagschaal 42/5 (27 april 2013), 156–157.
37 F.–W. Marquardt, ‘Horst Dzubba (19.7.1913–9.12–1978). Ein Berliner Nachbar von Frans Breukelman’, 
Texte und Kontexte 90/2 (2001), 4–31: 5. Uit dit citaat mag blijken dat Breukelman een grote aantrekking--
skracht uitoefende op zijn toehoorders. De vriendschap tussen Breukelman en de hier genoemde Horst 
Dzubba bekoelde omstreeks 1954, toen Breukelman erachter kwam dat Dzubba gedeelten van zijn onder-
zoek publiceerde in Duitstalige tijdschriften, waarbij als auteursnaam niet alleen de naam van Breuke-
lman, maar ook die van Dzubba werd geplaatst. Brief van Breukelman aan Miskotte (22 februari 1955). 
Dzubba publiceerde later een boekje in briefvorm over inzichten die hij bij Breukelman had opgedaan: H. 
Dzubba, Hört die Reden. Briefe zur Biblischen Sprache (Gelnhausen: Burckhardthaus, 1961).
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Breukelman zou pas echt voet aan de grond krijgen in academisch Nederland toen 
hij in 1968 benoemd werd tot wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA). Tot die tijd, en misschien ook nog wel enige tijd daarna, bleef 
hij in de ogen van velen ‘één zo’n mannetje uit Simonshaven’.38

Het feit dat Breukelman toch op zoveel waardering kon rekenen voor zijn wijze 
van Bijbellezen — er zijn ons geen andere voorbeelden bekend van predikanten die 
in hun eigen pastorie school maakten — zou te maken gehad kunnen hebben met 
een bepaalde nieuwsgierigheid die veroorzaakt werd door een reeks kritische arti-
kelen van Breukelmans hand die in de vroege jaren ’50 verschenen in In de Waag-
schaal over de nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 
(voortaan: nbg ’51).

3.7 De nieuwe Bijbelvertaling
In 1952 nodigde Miskotte, met wie Breukelman in de voorliggende jaren blijkbaar 
contact had gezocht en vertrouwd was geraakt,39 hem uit om zitting te nemen in een 
commissie ter beoordeling van de nbg ’51: de zogeheten ‘Commissie Miskotte’ (niet 
te verwarren met de Commissie Miskotte voor de nieuwe Psalmberijming) die in het 
leven geroepen was door de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Breukelman was in die commissie naar eigen zeggen ‘de enige dwarsligger’.40

Miskotte raadde hem aan om over zijn bevindingen te schrijven in het door hem 
opgerichte tijdschrift In de Waagschaal. In 1952 en 1953 verscheen er inderdaad een 
reeks zeer kritische artikelen van Breukelmans hand. Voortdurend wees hij erop dat 
in de nbg ’51 bepaalde Hebreeuwse woorden, die zijns inziens cruciaal waren voor 
het juiste verstaan van de tekst (de ‘grondwoorden’ die hij door Buber/Rosenzweig op 
het spoor was gekomen) zó uiteenlopend vertaald worden, dat de lezer van de deze 
nieuwe vertaling de verbanden niet meer zou kunnen leggen tussen verschillende 
Bijbelplaatsen waar dezelfde grondwoorden voorkomen. Volgens Breukelman stond 
de nieuwe vertaling op deze manier een goed begrip van de tekst in de weg. In plaats 
van de tekst te ontsluiten, sloot ze hem toe.

De toon van de artikelen niet alleen buitengewoon scherp, maar soms ook 
‘bijzonder onhoffelijk’.41 Het zorgde ervoor, dat Breukelman op gespannen voet komt 
te staan met vrijwel het gehele bijbelwetenschappelijke establishment van Nederland. 

38 Zelfbeschrijving uit een brief van Breukelman aan Miskotte (18 maart 1954).
39 Het is ons niet bekend hoe en sinds wanneer Miskotte en Breukelman elkaar kenden; de 
Miskottebiografie van H. de Liagre Böhl, Miskotte. Theoloog in de branding, 1894–1976 (Amsterdam: 
Prometheus, 2016) zwijgt erover. De bewaard gebleven schriftelijke correspondentie begint in 1952.
40 ‘Miskotte was toen voorzitter. Hij kon de scherpte van m’n kritiek niet onderschrijven.’ ‘Inter-
view met Frans Breukelman: Levend uitleggen en uitleggend leven in deze tijd’, Via via, bulletin 
studentenpastoraat Amsterdam 13/8 (mei 1982), 2–13: 6.
41 Karakterisering van A.G. Soeting, ‘Het Oude Testament in de nbg–vertaling 1951. Herinneringen, 
bij de verschijning van een dissertatie’, Interpretatie 4/6 (september 1996), 13–15: 14.



193. Frans Breukelman: een korte biografie

Bijna elke respectabele bijbelwetenschapper had immers wel een bijdrage geleverd 
aan de nieuwe Bijbelvertaling, en nu zagen zij hun werk ernstig bekritiseerd. Hoofd-
redacteur Miskotte liet de reeks na twintig afleveringen eindigen, naar verluidt met 
het argument: ‘Nu weten we het wel.’ Toen Breukelman hem in 1954 nog enkele arti-
kelen toestuurde, suggereerde Miskotte de artikelen via een ander medium dan In de 
Waagschaal te publiceren.42

Voor een evenwichtige beoordeling van deze kwestie is het van belang te beseffen 
dat Breukelman zijn artikelen schreef met het oog op een spoedige revisie van de 
vertaling. Het Utrechtsch Nieuwsblad schrijft (8 juli 1953):

De Generale Synode der Ned. Herv. Kerk heeft in haar vergadering van Woensdag de 
besprekingen voortgezet betreffende de eventuele officiële erkenning van de nieuwe 
Bijbelvertaling van het Ned. Bijbelgenootschap. Na uitvoerige discussie, besloot de 
Synode de nieuwe vertaling officiëel te erkennen naast de Statenvertaling, daarbij in 
overweging nemende het grote gebruik dat reeds in vele gemeenten in velerlei opzicht 
wordt gemaakt. Op voorstel van ds G. Kaastra (classis Franeker) werd met grote meer-
derheid van stemmen en o.a. nadat ouderling Visser (classis Sneek) in het Fries dit 
voorstel ondersteunde, ook de Friese vertaling van het Ned. Bijbelgenootschap als offi-
ciële vertaling erkend. De opdracht aan de Commissie–Miskotte tot revisie der nieuwe 
vertaling blijft evenwel gehandhaafd.

De Commissie Miskotte had echter op het moment van officiële erkenning van de 
nbg ’51 in 1953 haar definitieve rapport nog niet eens voltooid of overhandigd.

Op 22 december 1954 vond vervolgens de eerste zitting plaats van een overkoe-
pelende ‘revisiecommissie Oude Testament’, die, nu het een voldongen feit was 
dat de vertaling voortaan als erkende kanselbijbel zou gelden binnen de Neder-
landse Hervormde Kerk, met het oog op een mogelijke revisie alle kritiek op de 
Nieuwe Vertaling moest gaan verwerken. De commissie vergaderde met maan-
delijkse regelmaat, in klein verband en plenair, tot 25 september 1967.43 Zitting 
hadden: G.Ch. Aalders, M.A. Beek, A.H. Edelkoort, W.H. Gispen, C.J. Goslinga, 
A.R. Hulst, G. Kuiper, J.J. Kijne, F.M.Th. de Liagre Böhl, L.H. van der Meiden, P. 
Minderaa, H.W. Obbink, G.J. Thierry en Th.C. Vriezen.44 Bijna allemaal hadden 
deze Bijbelwetenschappers ook meegewerkt aan de totstandkoming van de nbg 

42 ‘Is het niet beter ze in het boekje te brengen — wanneer komt het?’ Brief van Miskotte aan 
Breukelman (31 maart 1954). Uit de verdere correspondentie blijkt dat er sprake was van een bij 
uitgeverij Holland te publiceren bundeling van artikelen dat gereed had moeten komen in de zomer 
van 1954, maar het kwam er niet.
43 F.J. Hoogewoud, redactioneel naschrift bij M.A. Beek, ‘Herinneringen aan het werk van de 
Nieuwe Vertaling (nbg)’, in: K.A. Deurloo & F.J. Hoogewoud (red.), Beginnen bij de letter Beth. 
Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse Bijbel voor Dr Aleida G. van Daalen 
(Kampen: Kok, 1985), 74–79: 79.
44 J. van Dorp, ‘Een ambitieus plan: de herziening van het Oude Testament‘, Met Andere Woorden 
20/4 (december 2001), 30–38: 30–31.
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’51, iets waarover Breukelman later zijn ongenoegen heeft kenbaar gemaakt.45 Op 
de vergaderagenda stonden onder andere Breukelmans artikelen uit In de Waag-
schaal, evenals een reeks niet–gepubliceerde kritieken die hij aan M.A. Beek 
(1909–1987) ter hand had gesteld. Uit de notulen van deze vergaderingen en de 
bijbehorende correspondentie blijkt dat men in die commissie een zeer groot 
aantal Bijbelplaatsen heeft besproken en inderdaad met wijzigingsvoorstellen is 
gekomen. Ook de kritiek van Breukelman werd daarbij serieus genomen en uitge-
breid aan de orde gesteld, hoewel hij op zoveel Bijbelplaatsen een aanmerking had, 
dat zijn kritiek niet systematisch ondergebracht kon worden in het kaartsysteem 
van de commissie.46 

Afgezien van een korte repliek van Hulst in In de Waagschaal in januari 1954 is er 
nooit een openbare schriftelijke reactie op Breukelmans artikelen gekomen.47 Toch 
zou zijn kritiek achter de schermen tot op de laatste vergaderingen van de revisiecom-
missie geregeld ter sprake gebracht worden, en op enkele punten wist Breukelman 
de commissie ook daadwerkelijk te overtuigen. Breukelmans Bijbels–theologisch 
gemotiveerde voorstel om ‘redding’/‘redden’ in Psalm 3 concordant te vertalen werd 
bijvoorbeeld door de commissie nagevolgd. Deze en andere wijzigingen zouden 
verwerkt moeten worden in de te verschijnen gereviseerde nbg–vertaling.48

Die gereviseerde vertaling kwam er echter niet. Het revisiewerk werd abrupt afge-
broken toen er plannen kwamen voor een oecumenische vertaling in samenwerking 
met de Katholieke Bijbelstichting. Het advies van de revisiecommissie werd nog 
slechts ter kennisgeving aangenomen, want op een gereviseerde versie van een verou-
derde vertaling zat niemand meer te wachten.

Achteraf vond Breukelman dat hij niet zo fel had moeten zijn op de nbg–verta-
ling. In vergelijking met de Willibrordvertaling (vanaf 1961) of de Groot Nieuws 
Bijbel (verschenen in 1983) stond de nbg–vertaling immers nog heel dichtbij de 
Statenvertaling.49

De artikelen in In de waagschaal zorgden ervoor dat de naam van Breukelman in 
den lande en ook in academische kringen bekendheid kreeg. Hij werd, mede onder 
de invloed van Miskotte, eind jaren ’50 uitgenodigd te spreken op de meest uiteenlo-
pende locaties in het land, zoals Oud Poelgeest (Oegstgeest), thema–avonden van de 
Nederlandse Christen Studenten Vereniging (ncsv) op de sociëteit Minerva (Leiden), 

45 Breukelman, ‘Twee brieven over de nieuwe vertaling (1951)’, Om het levende Woord 6 (Kampen: 
Kok, 1996), 1–11: 5.
46 Van Dorp, ‘Een ambitieus plan’, 33; Breukelman, ‘Twee brieven’, 1.
47 A.R. Hulst, ‘Over de beoordeling van de Nieuwe Bijbelvertaling’, In de Waagschaal 9/16 (16 
januari 1954), 126. Een in de laatste alinea aangekondigd inhoudelijk vervolgartikel is uitgebleven.
48 Voor andere voorbeelden (Psalm 9 en 10, Genesis 8), zie J. van Dorp, ‘Een ambitieus plan’, 
34–35.
49 bt iv/2, ‘Miskottes inspiratie: Tenach en dogmatiek’, 219–229: 221.



213. Frans Breukelman: een korte biografie

en de Amsterdamse faculteitsvereniging.50 Intussen was Breukelman begonnen met 
een studie naar de verhouding tussen Bijbelse theologie en dogmatiek, Dogmatik als 
Hermeneutik. Miskotte drong er bij Breukelman op aan om, met het oog op aanko-
mende vacatures aan de theologische faculteiten van Nederland, spoedig doctoraal 
examen te doen en een van zijn deelstudies aan te bieden als proefschrift.

Dit zou bij komende vacatures in de theologische faculteit van grote betekenis zijn. 
Bij de vóórbesprekingen voor de vacature Groningen heb ik in een persoonlijk 
onderhoud met collega Haitjema er voor gepleit u althans op de voordracht van het 
college kerk[elijke] hoogleraren te zetten, ook al was de kans, dat de commissie voor 
het theolog[isch] onderwijs dit zou overnemen gering; maar het bleek, dat collega 
Haitjema van uw dogmatische eruditie geen vermoeden had. Dát is dus op niets uitge-
lopen — maar, wie weet hoe spoedig, komt er weer een vacature en wel hier (dit sub 
rosa)51 — en dan zou ik een nieuwe, krachtige poging willen wagen, waarbij ik ook aan 
mijn belang bij continuïteit mag denken.52

Inmiddels waren er vele jaren verstreken sinds Breukelmans intrede te Simonshaven 
in 1948. Begin jaren ’60 schrijft Mijntje Breukelman aan Miskotte:

Deze gemeente waar we nu 14 jaar al zitten deprimeert hem ook geweldig. De kerk is 
’s zondags leeg, de mensen materialistisch. Ik heb prof. Berkhof al eens gevraagd of hij 
niet eens iets anders voor mijn man weet, maar het schijnt niet te kunnen. Zou er geen 
mogelijkheid zijn hem vrij te stellen van een gemeente? Maar, professor Miskotte, het 
is zeker mijn bedoeling niet u er mee te bezwaren, maar ik vind in de eerste plaats dat 
u moet weten hoe de toestand hier is.53

De populariteit die Breukelman in die jaren onder theologiestudenten en medepredi-
kanten genoot, werd blijkbaar niet gedeeld door de kerkelijke gemeente die hij onder 
zijn hoede had. Voor zowel het gezin Breukelman als de gemeente werd het wenselijk 
dat er verandering kwam in de situatie.

50 Brief van Miskotte aan Breukelman (26 december 1958). In een brief aan Miskotte van 11 
februari 1960 schrijft Breukelman: ‘Dinsdag a.s. (‘s middags en ‘s avonds, het zal wel tot diep in 
de nacht duren) moet ik voor studenten van de theologische Hogeschool te Kampen een lezing 
houden. Na in Kampen overnacht te hebben, rijd ik dan woensdag op de scooter weer naar huis.’
51 Lat.: ‘gezegd onder de roos’, d.w.z. in het geheim, in vertrouwen.
52 Brief van Miskotte aan Breukelman (26 december 1958). Miskotte doelt waarschijnlijk op de 
(vergeefse) pogingen die in die jaren ondernomen werden om hem als hoogleraar aan de theologi-
sche faculteit van Bonn benoemd te krijgen. Daardoor zou het mogelijk worden om te vertrekken 
uit Leiden, waar aan de universiteit een klimaat heerste waarin hij niet goed gedijde.
53 Brief van Mijntje Breukelman aan Miskotte (23 januari 1962). In dezelfde brief schemeren 
financiële zorgen door: ‘In diezelfde tijd moest er ook nog een bazar gehouden worden voor de kerk, 
omdat het een hopeloze zaak is met de financiën. Zo’n bazar moet ook geheel vanuit de pastorie 
gebeuren, dus daar moet hij zich ook tegen zijn wil in mee bezig houden. We kunnen tenslotte niet 
meer zonder geld.’
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Afbeelding 3. Breukelman achter zijn bureau (ongedateerd).
Fotograaf: J.Th. Witvliet
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3.8 Wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de UvA
Uiteindelijk zou er verandering komen. In de jaren ’60 werd Breukelman door K.A. 
Deurloo enkele malen uitgenodigd om te komen spreken voor de ncsv. J.M. de Jong, 
die tussen 1955 en 1960 conrector en van 1960 tot aan zijn ontijdige dood in 1968 rector 
was van het hervormd seminarie te Driebergen, vroeg Breukelman cursusweken te 
verzorgen voor aankomend predikanten. Deze lezingen vormden de aanloop naar 
een universitaire aanstelling die in 1968 zou volgen.

In de late jaren ’60 ging de zogeheten babyboomgeneratie studeren. Er kwam er 
een enorme toestroom van universitaire studenten op gang. Behalve dat daardoor 
de huisvesting van de universitaire faculteiten onder druk kwam te staan, ontstond 
er ook ruimte voor nieuw wetenschappelijk personeel. Aan de universiteiten vonden 
intussen processen van bestuurlijke democratisering plaats: er werd meer samen-
gewerkt met de studenten en ze kregen meer inspraak in bestuurlijke kwesties. Zo 
werd Breukelman niet op initiatief van het faculteitsbestuur of van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, maar op initiatief van Y. Bekker en enkele andere studenten door 
de nationale synode aangesteld aan de Universiteit van Amsterdam. De officiële 
voordracht werd gedaan door kerkelijk hoogleraar dogmatiek G.C. van Niftrik. Breu-
kelman werd niet aangesteld als docent Bijbelse theologie, zoals men had kunnen 
vermoeden, maar als ‘wetenschappelijk hoofdmedewerker voor hermeneutiek’, onder 
de auspiciën van Van Niftrik, bij wie hij in de vroege jaren ’40 te Rijnsburg nog hulp-
prediker was geweest.54

Voor Breukelman zelf kwam deze aanstelling, gezien de situatie in Simonshaven en 
zijn wetenschappelijke ambities, zeer gelegen. In mei 1967 kreeg hij nog een beroep 
uit Axel voor de post van tweede predikant, maar daar bedankte hij voor. Hij was 
zich inmiddels aan het voorbereiden op zijn vertrek naar Amsterdam.

Hoewel Breukelman zelf een Leidse opleiding had genoten en in die zin de faculteit 
als een onbekende zou binnentreden, sloot zijn theologie inhoudelijk en methodisch 
zeer goed aan bij een vorm van theologiebeoefening die al enkele generaties lang in 
Amsterdam te vinden was, een vorm namelijk waarbij er niet primair gezocht wordt 
naar de ontstaansgeschiedenis of de historische referenten van de Bijbeltekst, maar 
naar de betekenis van de tekst–als–tekst. Veel van de theologen die in de jaren ’80 
gerekend werden tot de Amsterdamse School wisten zich geïnspireerd door zowel 
Breukelman als de Amsterdamse hoogleraren J.L. Palache (1886–1944) en M.A. Beek.

Een van de voorwaarden voor Breukelmans komst was dat hij zijn doctoraal examen 
aflegde, iets waartoe Miskotte hem al sinds de jaren ’50 tevergeefs had aangespoord.55 

54 Toen vroeg in de jaren ’70 de vakken werden verdeeld onder de docenten van de drie betrokken 
kerkgenootschappen (de Nederlands Hervormde kerk, de Evangelisch–Lutherse kerk en de Doops-
gezinden), werd de evangelisch–lutherse C.H. Lindijer, die tussen 1968 en 1984 kerkelijk hoogleraar 
Praktische theologie, Bijbelse theologie en Ethiek was, voor de gehele theologische faculteit van de 
UvA docent Bijbelse theologie.
55 Reeling Brouwer, De man en zijn karwei, 30.
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Net als veel andere predikanten in die dagen was hij in zijn eerste kerkelijke gemeente 
gaan werken zonder zijn studie geheel te voltooien. Het doctoraal examen bestond 
uit drie onderdelen: een hoofdvak en twee bijvakken. Als hoofdvak koos hij Nieuwe 
Testament; hij werkte zijn studie naar Bijbelse en systematische theologie onder bege-
leiding van professor J.N. Sevenster (1900–1991) uit tot een doctoraalscriptie, geti-
teld Beoordeling van Rudolf Bultmanns beschrijving van de eschatologie van Paulus in 
zijn boek ‘Theologie des Neuen Testaments’ (1967). Voor het bijvak dogmatiek schreef 
hij ‘Thesen over de gereformeerde orthodoxie in haar laatste fase’ bij professor Van 
Niftrik en verder werd er van hem verwacht om bij Beek (Oude Testament) in tien 
dagen een zogeheten ‘stoomscriptie’ te schrijven over de Bijbelse theologie van C. 
Westermann (1909–2000).56 De afrondende examenzitting verliep naar Breukelmans 
gevoel zeer onbevredigend. Hij liet later optekenen: ‘[D]e examinatoren hebben me 
heel gemeen behandeld. Ze hebben me goed laten voelen, dat dat jongetje zich niets 
verbeelden moet.’57

Maar hij slaagde voor zijn examen. Breukelman werd doctorandus en hij kon 
beginnen als universitair hoofdmedewerker aan de theologische faculteit van de UvA. 
Op 31 augustus 1968 beëindigde Breukelman zijn werkzaamheden als predikant te 
Simonshaven en per 1 september 1968 mocht hij beginnen aan de theologische facul-
teit van de UvA. Enige maanden later, op zondagmiddag 10 november 1968, nam 
hij na 21 jaar afscheid van de hervormde gemeente van Simonshaven en Biert. Hij 
verhuisde met zijn gezin naar de oudkatholieke pastorie te Krommenie.

Zijn functie van ‘wetenschappelijk hoofdmedewerker voor hermeneutiek’ 
oefende hij eerst uit bij Van Niftrik, totdat deze in 1972 plotseling overleed. Vanaf 
1974 tot zijn emeritaat in 1980 was Breukelman medewerker bij E.J. Beker (1921–
2006). In het geven van onderwijs had hij vooral een ondersteunende functie. 
Hoewel kerkelijke vakken zoals dogmatiek of praktische theologie volgens het 
academisch statuut niet als afstudeervak mochten gelden, was het, mits de student 
met een goed onderbouwd voorstel kwam, toch mogelijk om in de dogmatiek 
doctoraalexamen te doen. Vooral in de periode tussen Van Niftrik en Beker heeft 
Breukelman veel werk gemaakt van het begeleiden van studenten in die laatste fase 
van hun studie, maar verder had hij vooral heel veel tijd tot zijn beschikking voor 
eigen onderzoek.

De dagelijkse omgang met studenten en medestafleden verliep, voor zover we dat 
hebben kunnen achterhalen, over het algemeen goed. Bekend is dat Breukelman 
dikwijls met de lutherse theoloog J.P. Boendermaker samenwerkte, tot hun wederzijds 
genoegen. Van een samenwerking met zijn leerstoelhouder was slechts incidenteel 

56 Eerstgenoemd opstel is opgenomen in bt iv/2, 83–175. Het tweede, gedagtekend 14 november 
1967, is terug te vinden in het Breukelmanarchief onder inventarisnummer i094 (zie bt iv/1, 454 n. 
122). Het derde is opgenomen in bt i/3, 299–339.
57 Breukelman, ‘Interview ve90’, 25.
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sprake. Beker had veel waardering voor Breukelmans werk en liet hem er zo veel 
mogelijk zelfstandig aan verder werken.58

Ook in de Amsterdamse jaren hield Breukelman veel lezingen, zowel in Amsterdam 
als in den lande. Waar en wanneer Breukelman in deze jaren lezingen heeft gehouden, 
waarover die lezingen gingen en hoe ze gerecipieerd zijn, valt niet meer nauwkeurig 
te achterhalen. Zijn autoritaire wijze van optreden kon rekenen op bewondering 
en ontzag bij een gedeelte van de collega’s en studenten aan de UvA, maar riep bij 
anderen juist aversie en irritatie op, onder andere bij velen van hen die zich in die 
jaren oriënteerden op feministische benaderingen in exegese en theologie.

Omdat zijn manier van onderwijs geven niet goed aansloot bij de toenmalige 
tendens om hoorcolleges door werkcolleges te vervangen, liet Breukelman op één 
zaterdag per maand een dagvullend extracurriculair college organiseren op diverse 
locaties in Amsterdam, eerst in de Oudemanhuispoort en later op de bovenverdie-
ping van een UvA–gebouw aan de Herengracht, maar ook wel bij hem thuis in Krom-
menie.59 Deze colleges trokken belangstellenden uit het hele land, met name onder 
theologiestudenten. Bij Breukelman leerde men een bepaalde wijze van Bijbellezen 
die men kennelijk aan de eigen faculteit miste.

Zeker is ook, dat hij gastcolleges heeft gegeven op verschillende theologische facul-
teiten in Nederland en met regelmaat in diverse kerkelijke leerhuizen heeft gesproken. 
Het is het vermelden waard dat Breukelman tijdens het wintersemester van 1975/1976 
tussen 13 oktober en 10 februari een reeks van tien colleges heeft gegeven over het 
Mattheüsevangelie aan de Freie Universität te Berlijn. Daarnaast bood hij daar een 
Calvijnseminar aan.60 Twee jaar later kwam de in Berlijn docerende F.–W. Marquardt 
(1928–2002) naar Nederland om evenals Breukelman een inleidend vertoog te houden 
op een lustrumconferentie van de ncsv op 28 en 29 april 1978 die georganiseerd werd 
naar aan leiding van het verschijnen van een Nederlandse vertaling van Barths Tamba-
chrede uit 1919. Door deze en andere activiteiten genoot Breukelman in de jaren ’70 en 
geruime tijd daarna landelijke bekendheid in kerkelijk en theologisch Nederland. Een 

58 Zie daarover de bemoedigende toespraak die hij hield bij gelegenheid van Breukelmans 
zestigste verjaardag: ‘Toespraak van Ernst Beker op de zestigste verjaardag van Frans Breukelman’, 
in: Bakker, Mataheru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje, 33–38.  Ook kan hier een doctoraalcollege 
genoemd worden dat Breukelman op uitnodiging van Beker en J.M. Hasselaar heeft gehouden 
over de voorzienigheidsleer in de Reformatie en Nadere Reformatie, later opgenomen in de tweede 
band van hun dogmatiek. E.J. Bekker & J.M. Hasselaar, Wegen en kruispunten in de dogmatiek 2 
(Kampen: Kok, 1979), 5.
59 Mondelinge mededeling van J.Th. Witvliet (23 maart 2015).
60 In het wintersemester van 1974/1975 was Marquardt al naar Amsterdam gekomen om gastcol-
leges te geven. A. Wolff–Steger, ‘Die Bibel ist eine Große Erzählung – und die Erzählung geht weiter. 
Frans Breukelman zum 100. Geburtstag’, Texte und Kontexte 39/2 (2016), 21–31: 23–24. In Berlijn 
werd Breukelman nauwelijks opgemerkt door de theologiestudenten en –docenten van de Kirch-
liche Hochschule in Berlijn–Zehlendorf; wel vond zijn theologische benadering weerklank aan het 
Institut für Evangelische Theologie, waar Marquardt en H. Gollwitzer voorbereidend werk hadden 
verricht.
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hele generatie Nederlandse theologen kwam in aanraking met Breukelmans theo-
logie, zij het nog altijd vaak buiten de officiële academische kanalen om.

Zijn politiek–linkse achtergrond, zijn theologische leermeesters en het progres-
sief–linkse klimaat aan de UvA hebben grote invloed gehad op hoe Breukelmans 
theologische arbeid werd gerecipieerd. Hoewel hij regelmatig uitgedaagd werd 
tot politieke stellingname, heeft hij zich over het algemeen verre willen houden 
van staatkundige politiek en universiteitspolitiek. Ter illustratie: toen de als links 
bekend staande studenten R.H. Reeling Brouwer en P. Irik voor het eerst persoon-
lijk met hem in gesprek traden, begon hij zich bij voorbaat al uitvoerig te veront-
schuldigen omdat hij waarschijnlijk geen medewerking kon verlenen aan datgene 
waarvoor ze bij hem gekomen zouden zijn — hij was er (ten onrechte) al van uitge-
gaan dat ze bij hem waren gekomen om hem te strikken voor een politieke aangele-
genheid.61 Ook als het ging om de invoering van een stagetraject voor predikanten 
in opleiding en de groeiende aandacht voor andere praktisch–theologische zaken 
hield Breukelman zich grotendeels afzijdig. Aan vergadertafels trof men hem niet 
vaak aan.

Toch kon en wilde Breukelman niet in alles zwijgen en afstand bewaren. Met zijn 
Lutherse collega C.W. Mönnich (1915–1994), die theologische encyclopedie en geschie-
denis van het christendom doceerde, was Breukelman in het midden van de jaren ‘70 
in een heftig debat verwikkeld over het belang van handhaving van de duplex ordo 
aan de faculteit.62 Ook bood hij enkele jaren later, ten tijde van de maatschappelijke 
discussie rondom de neutronenbom, een beknopte Bijbels–theologische onderbou-
wing voor het afwijzen van de mogelijke productie en ingebruikname van de bom 
door de Verenigde Staten.63

61 Herinnering van Reeling Brouwer, opgetekend voorjaar 2016.
62 Aanleiding tot de discussie was het theologie–historische artikel ‘De geschiedenis van het 
christendom in de theologische faculteit’ van Mönnich (bt iv/2, 404–420), waarop Breukelman 
kritisch reageerde vanwege diens periodisering van de theologiegeschiedenis. Voor Breukelman 
was er met de Reformatie iets beslissends gebeurd, terwijl Mönnich bij de Reformatie juist geen 
cesuur wilde aanbrengen en daarom ook graag zijn leeropdracht veranderd zag van ‘kerkgeschie-
denis tot aan de Reformatie’ in ‘kerkgeschiedenis tussen 800 en 1800’ (zie bt iv/2, 392–398). Ook 
diens ideeën omtrent een ‘onkerkelijk christendom’ moesten het ontgelden. Net als Breukelman 
had Mönnich overigens een ‘dominante persoonlijkheid’: C. Augustijn, ‘Levensbericht C.W. 
Mönnich’, in: Levensberichten en herdenkingen (Amsterdam: knaw, 1996), 75–80: 78. In combinatie 
met een andere kerkelijke ligging en verschil in inzicht kon dat eenvoudig resulteren in felle doch 
beschaafde (bt iv/2, 392–393) woordenwisselingen. Over Mönnichs verhouding tot politiek acti-
visme en de universiteitspolitiek aan de UvA, zie E.A. Postma, Dilettant, pelgrim, nar. De positie 
van C.W. Mönnich in cultuur en theologie (Delft: Eburon, 2008), 345–363. Postma dateert de arti-
kelen en de discussie tussen Breukelman en Mönnich terecht in 1972 (356) en niet, zoals Leo Lagen-
dijk, in 1975/1976.
63 Het artikel heet ‘Enkele bijbels–theologische notities bij het besluit van de faculteitsraad 
om zich achter het initiatief “Stop de neutronenbom” te stellen’ (bt iv/2, 399–403). Het is niet 
duidelijk of we hieruit mogen afleiden dat Breukelman zelf in die jaren zitting heeft gehad in het 
faculteitsbestuur.
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Om verschillende redenen resulteerden Breukelmans werkzaamheden aan de 
theologische faculteit van de UvA niet in een proefschrift. We noemden al zijn perfec-
tionisme, stemmingswisselingen en de geregelde vertwijfeling over zijn exegetische 
vondsten als mogelijke oorzaken van het uitblijven van afgerond, voltooid materiaal. 
Dat zijn beoogd promotor Beek, die tot 1974 Oude Testament doceerde in Amsterdam, 
Breukelmans opvattingen erg radicaal vond, heeft aanvankelijk zeker ook een rol 
gespeeld in het uitblijven van een promotie. Beek en Breukelman, beide uitgesproken 
persoonlijkheden, hadden weinig méér met elkaar gemeenschappelijk dan een voor-
liefde voor de Verdeutschung van Buber en Rosenzweig.64

Na zo’n twaalf jaar werkzaam geweest te zijn aan de faculteit, hield Breukelman 
op 31 oktober 1980 — de datum zal niet geheel toevallig samenvallen met de jaar-
lijkse herdenking van de Reformatie — een afscheidscollege in de aula van de UvA. 
Voor een (hoofd)medewerker was dat uitzonderlijk, want een afscheidscollege kwam 
doorgaans alleen hoogleraren toe. Volgens ooggetuigen zag het bij deze gelegenheid 
‘zwart van de dominees’.65

64 Mondelinge mededeling van J.Th. Witvliet (23 maart 2015).
65 H. de Jong, ‘De Bijbel in het feminisme en andere bevrijdingsbewegingen (3): Frans Breu-
kelman’, Opbouw 24/44 (21 november 1980), 346–347: 346.

Afbeelding 4. Breukelman tijdens zijn laatste college in de Oudemanhuispoort (1992).
Fotograaf: D.-J. Brands
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3.9 De laatste jaren
In de zomer van 1977, dus enige tijd voor zijn emeritaat in 1980, is Breukelman gaan 
wonen aan de Singel 502 te Amsterdam.66 Daarnaast was hij regelmatig te vinden 
in zijn buitenverblijf aan de Hege Hearewei in het Friese dorp Finkum, waar hij in 
de weekenden groepen studenten bleef ontvangen.67 Regelmatig verzorgde hij nog 
lezingen. In 1986 werd zijn zeventigste verjaardag te midden van veel van zijn leer-
lingen gevierd in de Westerkerk te Amsterdam. Zijn laatste college gaf hij op 76–jarige 
leeftijd in december 1992 in de Oudemanhuispoort te Amsterdam. Een half jaar 
later, op 28 juni 1993, overleed Breukelman aan de gevolgen van een hersentumor, te 
Amsterdam. Hij werd 76 jaar oud.

Na Breukelmans overlijden werd een stichting opgericht door K.A. Deurloo, N.T. 
Bakker en R. Zuurmond. Naast het hierboven reeds beschreven voltooien van de 
Bijbelse Theologie werd door hen het tijdschrift Om het levende Woord gerevitaliseerd, 
waarvan het eerste nummer in 1966 was verschenen en nummer 2/3 in 1968. In totaal 
verschenen er van dit tijdschrift, bedoeld als een meer toegankelijke variant op de 
Amsterdamse Cahiers, tot 2012 twintig nummers, die eerst vanuit het Delenus–insti-
tuut aan de UvA en later vanuit de Stichting Breukelman verzorgd werden.68

66 Schriftelijke mededeling van Frans Breukelman jr. (5 september 2018).
67 A. Wolff–Steger, ‘Frans Breukelman: ein Meister des Wortes’, Texte und Kontexte 9/3–4 
(oktober–december 1986), 4–12: 6. Volgens de Leeuwarder Courant brandde de boerderij in 1983 
af. We hebben niet kunnen achterhalen of Breukelman de boerderij liet herstellen of een ander 
pand heeft aangekocht; wel is zeker dat hij ook in latere jaren in het bezit is geweest van een Friese 
boerderij. ‘Woonboerderij afgebrand’, Leeuwarder courant (17 maart 1983), 1. De schrijver van het 
bericht weet te melden: ‘De eigenaar is verzekerd.’
68 R.H. Reeling Brouwer & W. Kloppenburg, ‘Woord vooraf ’, in: R.H. Reeling Brouwer, W. Klop-
penburg, et al. (red.), Bijbelse Theologie in praktijk (Om het levende woord 20; Kampen: Kok, 2012), 
vii–x: ix–x.



Hoofdstuk 1. Bijbelse theologie tussen exegese en dogmatiek

Toen er ter gelegenheid van Breukelmans vijftigste verjaardag in 1966 een bundeling 
van vijf van zijn studies werd uitgegeven, koos de redactie voor het opschrift ‘Om 
het levende Woord’.1 In het door Miskotte geschreven voorwoord wordt Breukel-
mans theologische arbeid beschreven als een poging het dualisme tussen exegese en 
dogmatiek te overwinnen.

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 fataliteit ligt de openlijke 
onverzoenbaarheid van exegese en dogmatiek; ze zijn niet alleen, gelijk billijk, begrij-
pelijk en onvermijdelijk is, methodisch onderscheiden, ze zijn en ze worden al meer in 
de pretenties dominerend, absolutistisch; en in de resultaten tegenstrijdig, 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 een gezegend 
en zegenend gezag.2

Gedurende ruim vier decennia van theologische arbeid heeft Breukelman studie 
gemaakt naar een reeks onderling samenhangende theologische onderwerpen, die 
alle in het teken staan van het doorbreken van dit door Miskotte geschetste dualisme. 
Enerzijds zocht hij naar een methodiek om de exegese vruchtbaar te kunnen laten 
zijn voor de kerkelijke verkondiging; anderzijds bevraagde hij de dogmatische theo-
logie op haar Bijbelse grondslagen en de wijze waarop zij de Bijbelse gegevens verdis-
conteerde. Deze onderneming zullen we in het vervolg van deze studie aanduiden als 
‘Breukelmans Bijbels–theologische project’.

1. Vraagstelling en methode
In Hoofdstuk 2 en 3 zullen we onderzoeken op welke wijze Breukelman in de exege-
tische en dogmatische praktijk een weg heeft gezocht om de twee met elkaar te 
verzoenen. Om deze praktijk goed te kunnen begrijpen, zullen we in dit hoofdstuk 

1 De redactie bestond uit B.P.M. Hemelsoet, T.J.M. Naastepad en R. Zuurmond. Achttien jaar 
daarvóór had Miskotte onder dezelfde titel een aantal opstellen over exegese, hermeneutiek en 
Bijbelse theologie laten uitgeven die van grote betekenis zijn geweest voor Breukelmans eigen 
Bijbels–theologische project: K.H. Miskotte, Om het levende Woord. Opstellen over de praktijk der 
exegese (’s Gravenhage: Daamen, 1948).
2 Miskotte, ‘De doem van het dualisme’, Om het levende Woord 1/1 (december 1966), 3–6: 4.
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eerst de theorie beschrijven. We stellen ons in dit hoofdstuk ten doel inzicht te 
verkrijgen in de inhoud en de onderlinge samenhang van de verschillende onder-
delen van Breukelmans Bijbels–theologische project. Onze onderzoeksvraag voor dit 
hoofdstuk luidt:

Wat zijn de contouren en hoofdlijnen van Breukelmans Bijbels–theologische project 
en hoe hangen deze hoofdlijnen onderling samen?

De beantwoording van deze onderzoeksvraag zal bestaan uit een systematische 
beschrijving van datgene wat ons inhoudelijk wordt aangereikt vanuit het beschik-
bare bronnenmateriaal. De problematisering van enkele aspecten van Breukelmans 
Bijbels–theologische project bewaren we voor Hoofdstuk 5.

Voordat we een inhoudelijke schets kunnen geven van Breukelmans Bijbels–theo-
logische project, zullen we ons moeten bezinnen op de te raadplegen bronnen (§ 1.1) 
en de diverse opzetten die Breukelman zelf door de jaren heen heeft ontworpen om er 
zijn theologische deelprojecten in onder te brengen (§ 1.2). Ook dienen we de waarde 
te wegen van eerdere aanzetten die in de loop der jaren door anderen zijn gedaan om 
Breukelmans Bijbels–theologische project in kaart te brengen (§ 1.3).

1.1 Materiaalkeuze
Gezien de complexe ordening en de enorme omvang van het gearchiveerde materiaal 
in het Breukelmanarchief zou het voor het in dit hoofdstuk uit te voeren onderzoek 
niet haalbaar zijn dit materiaal consequent als informatiebron op te voeren. Een bijko-
mende moeilijkheid is dat de duizenden gearchiveerde stencils niet digitaal doorzoek-
baar zijn. Bij het schrijven van dit hoofdstuk hebben we ons daarom genoodzaakt 
gezien te veronderstellen dat de redacteurs van de zeven postuum verschenen banden 
van de Bijbelse Theologie erin geslaagd zijn om het belangrijkste ongepubliceerde 
materiaal uit het Breukelmanarchief te selecteren en te publiceren.3 We gebruiken in 
dit hoofdstuk dan ook hoofdzakelijk het materiaal uit de tien banden Bijbelse Theo-
logie. Slechts bij uitzondering verwijzen we naar ander in druk verschenen materiaal.

Verder kiezen we ervoor om in onze beschrijving van Breukelmans Bijbels–theo-
logische project een synchrone, tekstimmanente benadering toe te passen op het 
materiaal dat we in de Bijbelse Theologie aantreffen. De veronderstelling daarbij is 
dat Breukelmans theologie door de jaren heen een grote mate van consistentie heeft 
behouden.4 In de loop der jaren zien we in de theologie van Breukelman wel degelijk 

3 De redacteuren van bt iii/3, de tiende en laatste band van de bt die in 2012 verscheen, schrijven 
in hun voorwoord: ‘Het stemt ons tot grote dankbaarheid dat we nu, ook voor de komende genera-
ties, het grootste deel van het schriftwerk van Frans Breukelman hebben kunnen ontsluiten.’ (xviii) 
We nemen aan dat de redacteuren hiermee het grootste deel van het publicabele archiefmateriaal 
op het oog hadden. Veel gearchiveerd materiaal leent zich nauwelijks voor publicatie.
4 ‘Alles in allem kann man feststellen, daß Breukelman seinen Grundausssagen treu geblieben 
ist. Im Prozeß der permanenten Überarbeitung hat er also nicht verändert, sondern nur vertieft 
(…).’ A. Wolff–Steger, ‘Die Bibel ist eine Große Erzählung – und die Erzählung geht weiter. Frans 
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bepaalde verschuivingen optreden, maar dat zijn geen ingrijpende inhoudelijke 
verschuivingen. Het gaat om (1) voortschrijdende exegetische inzichten die in het 
verlengde liggen van eerdere inzichten, (2) verschuivingen van het ene interessege-
bied naar het andere, en (3) herschikkingen binnen een opzet waarbinnen verschil-
lende deelonderzoeken in hun samenhang gepresenteerd kunnen worden.

1.2 Verschillende opzetten
Breukelman heeft in de loop der jaren een aantal maal zijn focus verschoven van het 
ene theologische onderwerp naar het andere. We noemen ze in de chronologische 
volgorde van hun aanvang.

Het Mattheüsevangelie.  » Vanaf zijn studentenjaren (1936–1941) tot kort voor zijn 
overlijden in 1993 heeft Breukelman zich beziggehouden met een studie naar de 
theologie van het Mattheüsevangelie.
Hermeneutiek van de theologie van Barth » . Na het lezen van Barths kd i/2 had 
Breukelman interesse gekregen voor hermeneutische vraagstukken.5 In 1954 werd 
Breukelman door Miskotte uitgenodigd om een artikel te schrijven voor Antwort, 
de feestbundel die ter ere van Barths zeventigste verjaardag zou worden uitgegeven, 
over de verhouding tussen de dogmageschiedenis en de geschiedenis van de uitleg 
van de Bijbel. Breukelman koos voor het opschrift Dogmatik als Hermeneutik. Hij 
vermoedde namelijk een nauwe samenhang tussen beide: de manier waarop de 
christelijke leer wordt uitgelegd, heeft invloed op hoe de Bijbel gelezen wordt en 
vice versa. Hij betoogde dat Barths dogmatiek als eerste dogmatiek in de theo-
logiegeschiedenis de Bijbel niet in een hermeneutisch keurslijf dwong, maar een 
interpretatiekader bood waarbinnen de Schrift in haar eigen termen kon spreken. 
Het artikel dijde zozeer uit dat het niet opgenomen kon worden in de feestbundel. 
Het kwam bovendien niet op tijd klaar en bleef uiteindelijk een ongepubliceerd en 
onvoltooid programmatisch geschrift.6

Breukelman zum 100. Geburtstag’, Texte und Kontexte 39/2 (2016), 21–31: 21–22. Er zij alvast opge-
merkt dat we in de volgende hoofdstukken ook diachroon te werk gaan.
5 Zulks valt althans te vermoeden op grond van zijn biografische zelfbeschrijvingen. Vgl. ook 
R.H. Reeling Brouwer, De man en zijn karwei. Over Frans Breukelman (Gorinchem: Narratio, 2012), 
29. In een brief aan Miskotte schrijft hij (3 februari 1956): ‘Vanaf 1948 heeft het onderwerp “Barths 
theologie en de exegese” mij niet meer losgelaten. Het is duidelijk, dat een heel bepaalde exegese 
van de bijbelse teksten de achtergrond van zijn dogmatiek vormt en dat deze exegese beheerst wordt 
door een heel bepaalde hermeneutiek. Dit is zo zeer het geval, dat de K.D. o.a. óók gekarakteriseerd 
kan worden met de uitspraak, dat zij niet slechts een heel bepaalde hermeneutiek bevat, maar ook 
zelf een hermeneutiek is.’
6 Breukelmans opzet van het geheel van de studie en een begeleidende brief aan Miskotte zijn opge-
nomen in bt iv/2, 421–430. Het eerste gedeelte van de studie is door Leo Lagendijk naar het Nederlands 
vertaald en opgenomen in bt iv/2, 5–75; het tweede gedeelte is postuum geredigeerd verschenen als bt 
ii/1. Zie verder over Dogmatik als hermeneutik bt ii/1, ix–xiv; bt iv/2, ii; bt iv/2, ‘Twaalf thesen over 
bijbelse hermeneutiek’, 1–4: 4; R. Zuurmond, ‘De armoede van de hermeneutiek. Overwegingen naar 
aanleiding van Breukelmans hermeneutiek en de zg. materialistische exegese’, in: D. Monshouwer, 
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De Bijbelse grondwoorden en het vertalen van de Bijbel » . Na het lezen van Miskottes 
Bijbels abc raakte Breukelman geïnteresseerd in Bijbelse grondwoorden en kreeg 
de overtuiging dat een goede Bijbelvertaling een concordante Bijbelvertaling 
moest zijn. De In de Waagschaal –artikelen uit 1952/1953 geven een goed beeld van 
Breukelmans studie naar de grondwoorden. Breukelmans latere pogingen om deze 
artikelen om te werken in een boekje, dat eventueel het eerste deel zou kunnen 
worden van een reeks, slaagden niet.7
De theologie van Calvijn en de gereformeerde orthodoxie. »  Gedurende ongeveer 25 
jaren heeft Breukelman de theologie van Calvijn bestudeerd. De eerste aanzetten 
vinden we in het hierboven genoemde Dogmatik als Hermeneutik uit 1956/1957. Begin 
jaren ’60 verdween de Calvijnstudie wat naar de achtergrond en richtte Breukelman 
zich weer geheel op zijn onderzoek naar de Bijbelse grondwoorden, maar toen hij in 
1968 wetenschappelijk medewerker werd, voelde hij de noodzaak om de studie naar 
Calvijn te hervatten.8 Deze studie is postuum geredigeerd verschenen als bt iv/1.
De theologie van het Oude Testament » . Rond 1965 blijkt Breukelmans aandacht te 
liggen bij het beschrijven van Oude Testament als het enige juiste verstaanskader 
voor het Nieuwe Testament. Hij noemde dit theologische project ‘De theologie 
van de Tenakh’.9 Uit de correspondentie tussen Miskotte en Breukelman kunnen 

T. Noorman, et al. (red.), Verwekkingen: Aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn 
zestigste verjaardag, 1 december 1976 (Amsterdam: UvA, 1976), 82–91: 82–88; A. Wolff–Steger, ‘Frans 
Breukelman: ein Meister des Wortes’, Texte und Kontexte 9/3–4 (oktober–december 1986), 4–12: 8–9; 
A. Wolff–Steger, ‘Um das lebendige Wort: Zum Gedenken an Frans H. Breukelman (1916–1993)’, Texte 
und Kontexte 17/1 (1994), 3–27: 12; Reeling Brouwer, De man en zijn karwei, 29.
7 In de correspondentie tussen Miskotte en Breukelman is in 1954 sprake van een eerste ‘Heft’ 
dat zou moeten gaan over ‘die biblische Sprache’, waarvan een uittreksel het eerste hoofdstuk zou 
moeten worden van ‘het boekje over de N[ieuwe] V[ertaling], dat spoedig kan verschijnen.’ Brief 
van Breukelman aan Miskotte (31 augustus 1954).
8 bt iv/1, 500 n. 17. Hoe de Calvijnstudie in later jaren opnieuw op de achtergrond raakte en begin 
jaren ’80 zelfs gestaakt werd, zie Reeling Brouwer in bt iv/1, 503–507.
9 Reeling Brouwer verwijst in bt iv/1 naar ordner i122 van het Breukelmanarchief en naar 
Miskotte, ‘De doem van het dualisme’, 4, waar Miskotte spreekt over Breukelmans ‘Theologie 
van het Oude Testament’ en daarmee vermoedelijk doelt op diens ‘theologie van de Tenakh’. 
Hoewel de term ‘theologie van de Tenakh’ (of: ‘Tenach’) een belangrijke notie is in Breukelmans 
werk, vinden we haar, afgezien van zijdelingse vermeldingen in bt iii/1, 219 en bt iv/2, ‘Theologi-
sche exegese’, 83–175: 96, niet terug in de Bijbelse Theologie. ‘Tenach’ is een nog steeds gangbaar 
acroniem, ontleend aan de beginletters van de drie delen waaruit de Hebreeuwse Bijbel bestaat: 
Thora (Wet), Nebiim (Profeten) en Chetoevim (Geschriften). In de jaren ’60 is men ‘Tenach’ gaan 
gebruiken in plaats van ‘Oude Testament’, waarschijnlijk vanwege de negatieve connotaties die 
het voorvoegsel ‘oud’ heeft, en uit solidariteit met het Jodendom. Van de zijde van Joodse exegeten 
werd dit soms als bevoogdend ervaren. Breukelman gaat hierin een andere weg dan Miskotte door 
de term ‘Tenach’ systematischer te gebruiken, niet zozeer vanwege de bezwaren die vanuit de Isra-
eltheologie werden aangevoerd tegen ‘Oude Testament’, maar om aan te geven dat het corpus dat 
wij kennen als het Oude Testament de (gehele) Schrift is geweest voor de nieuwtestamentische 
schrijvers en dus de zakelijke achtergrond van de canon van het Nieuwe Testament vormt. Zuur-
mond schrijft dat Miskotte daarentegen principieel van ‘Oude Testament’ blijft spreken in plaats 
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we opmaken dat Breukelman al in 1954 speelde met het idee om enkele oudtesta-
mentische deelstudies te publiceren (‘Menschenvolk und Erdland’, ‘Das Buch der 
Zeugungen Adams, des Menschen’, etc.)10 waaraan hij gedurende de voorgaande 
jaren in de pastorie van Simonshaven al had gewerkt: ‘In de pastorie ging ik mij 
geheel geven aan datgene waar ik totaal geen raad mee wist (terwijl het — dat 
begreep ik — in de theologie álles–beheersend is): het Oude Testament.’11

Hoewel deze verschillende studie–opzetten op het eerste gezicht een behoorlijke 
diversiteit vertonen, liggen ze toch in elkaars verlengde en werden door Breukelman 
ook als zodanig beschouwd en behandeld: als hermeneutische studies raken ze in 
meer of mindere mate telkens zowel de exegese als de dogmatische theologie.

In het midden van de jaren ’70 werd Breukelman aangezet tot het ordenen van 
het vele materiaal dat hij door de jaren heen in gestencilde vorm had geproduceerd 
en besproken. Voor de te verschijnen 25 à 30 cahiers koos hij het opschrift Bijbelse 
Theologie. In de programmatische eerste paragraaf van het eerste cahier (bt i/1 uit 
1980) biedt Breukelman een verantwoording van deze keuze.12 In de eerste alinea’s 
maakt hij duidelijk hoe de term ‘Bijbelse theologie’ bij zijn tijdgenoten op zeer uiteen-
lopende wijze functioneert, om vervolgens uit te leggen waarom hij er ook zelf voor 
kiest om die disciplinair meerduidige term te gebruiken als opschrift.13 Hij ziet er zijn 
eigen project namelijk adequaat mee omschreven:

Als zelfstandige theologische discipline waakt de theologia biblica voor de vrijheid der 
exegese. Zij beschermt, handhaaft en verdedigt die vrijheid niet alleen tegenover de 
dogmatiek, maar ook tegenover de vigerende philosophieën en ideologieën. Als zelf-
standige theologische discipline waakt zij voor het theologisch karakter van de exegese 
en zorgt zij er voor, dat philologie en Geschichtsforschung, die bij de exegese hun 
belangrijke dienende rol hebben te spelen, het theologisch karakter van de exegese niet 
verloren doen gaan.14

van ‘Tenach’. ‘Miskotte heeft er eens op gewezen dat Kerk en Synagoge elkaar alléén maar iets te 
zeggen hebben wanneer de kerk goed christelijk en de synagoge goed joods blijft.’ R. Zuurmond, 
‘Twee voetnoten bij K.H. Miskotte’s theologie van het Oude Testament’, in: K.A. Deurloo & A. Otter 
(red.), K.H. Miskotte: De weg der verwachting (Baarn: Ten Have, 1975), 24–33: 26. Zie over dit onder-
werp bijvoorbeeld H. Berkhof, ‘Contra TeNaCH’, In de Waagschaal 1/13 (30 september 1972), 5–7 en 
de vele reacties in datzelfde nummer en de daarop volgende twee nummers.
10 Brief van Breukelman aan Miskotte (31 augustus 1954).
11 Brief van Breukelman aan Miskotte (24 juli 1954). Verderop in de brief schrijft Breukelman: 

‘Thans ben ik zover, dat ik er zeker van ben, dat het mijn taak is om — ten dienst van alle mededie-
naren des Woords — een ‘bijbelse theologie’ te schrijven.’ Het zou dan nog meer dan 25 jaar duren 
voordat het eerste cahier Bijbelse theologie zou verschijnen.
12 bt i/1, 9–35: ‘Omschrijving van het begrip “Bijbelse theologie”’.
13 ‘Bijbelse theologie’ is een wat men in navolging van W.B. Gallie wel noemt ‘wezenlijk betwist 
begrip’ (essentially contested concept), hetgeen zeggen wil dat er blijvende strijd is over gebruik en 
interpretatie van het begrip.
14 bt i/1, 23.
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Breukelman ziet Bijbelse theologie dus als een theologische discipline die met het 
oog op de dogmatische theologie de Bijbelse teksten bevraagt op hun theologische 
strekking, maar tegelijkertijd bestudeert in hoeverre de strekking en inhoud van 
dogmatische theologieën overeenkomt met de resultaten van theologische exegese.

Het is echter niet Breukelmans bedoeling om met deze definitie van Bijbelse 
theologie een ‘Bijbels’ alternatief te bieden voor de dogmatische theologie, zoals dat 
de eerste ‘Bijbels theologen’ in de zeventiende eeuw voor ogen heeft gestaan.15 De 
Bijbelse theologie wordt door Breukelman namelijk, zoals verderop in dit hoofdstuk 
duidelijk zal worden, beschouwd als een volwaardige zelfstandige theologische disci-
pline naast de dogmatische theologie.16

Na het programmatische cahier bt i/1, waarin twee theoretisch–hermeneu-
tische artikelen en twee exegetische studies waren opgenomen,17 verschenen 
nog negen cahiers (waarvan alleen i/2 en iii/1 nog door Breukelman zelf werden 
gepubliceerd):

Bijbelse theologie
i Toledot [Genesis als ouverture van het Oude Testament]
 – Het eerstelingschap van Israël te midden van de volkeren op de aarde als thema  

 van “het boek van de verwekkingen van Adams, de mens” (bt i/2, 1992)
 – Ouvertures van Genesis (bt i/3, 2010)
ii Debharim [de structuren van het Oude Testament]
 – Debharim: Der biblische Wirklichkeitsbegriff des Seins in der Tat (bt ii/1, 1998)
 – Sjemot: De eigen taal en de vertaling van de Bijbel (bt ii/2, 2009)
iii De theologie van de evangelist Mattheüs
 – De ouverture van het Evangelie naar Mattheüs: Het verhaal over de γένεσις van  

 Jezus Christus (Mattheüs 1:1–2:23) (bt iii/1, 1984)
 – Het evangelie naar Matteüs als “Die Heilsbotschaft vom Königtum” (bt iii/2, 1996)
 – De finale van het evangelie naar Matteüs (bt iii/3, 2012)

15 H.–J. Kraus, Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik (Neukirchen: Neukir-
chener, 1970), 18–30.
16 Hoe zich Breukelmans eigen definitie verhoudt tot de definities van ‘Bijbelse theologie’ van 
vakgenoten, is voor Breukelman bijzaak; de hoofdzaak is dat hij een passende term heeft gevonden 
om zijn eigen project mee te omschrijven. Voor de historische achtergronden en de verschillende 
invullingen van ‘Bijbelse theologie’, zie Kraus, Biblische Theologie, 307–395. Uit bt i/1, 20 maken 
we op dat Breukelman zijn wijze van het beoefenen van Bijbelse theologie beschouwde als een 
passend antwoord op de dilemma’s waarmee Kraus zijn boek besluit. De door Kraus opgeworpen 
‘problemen’ die het vakgebied aankleven komen volgens Breukelman namelijk eerder voort uit de 
(inderdaad problematische) geschiedenis van het vakgebied dan uit de ‘praktijk der exegese’.
17 ‘Een verklaring van Genesis 29:1–14, “Een ontmoeting van broeders”’ (84–139) valt onder bt i en 

‘Een verklaring van Mattheüs 27:11–26, “Jezus echter stond voor de stadhouder”’ (140–173) onder bt 
iii, waarin het ook opnieuw werd opgenomen (bt iii/3, 77–111).
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Dogmatische theologie
iv De structuur van de heilige leer in de theologie van de kerk
 – De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn (bt iv/1, 2003)
 – Theologische opstellen (bt iv/2, 1999)

Alle eerder genoemde studieonderwerpen hebben in deze opzet een plaats gekregen. 
De status van het vierde onderdeel (bt iv) is op het eerste gezicht niet duidelijk. Het 
valt evident niet onder de Bijbels–theologische studies van bt i–iii, die zich immers 
primair bezighouden met de tekst van de Bijbel. Evenmin heeft Breukelman zelf 
dogmatische theologie beoefend, in die zin dat hij zelf een dogmatiek ontwikkeld zou 
hebben; in zijn tijdgenoot Barth zag hij een dogmaticus die de christelijke leer op een 
adequate manier ontvouwde. Waar Breukelman zich wel mee bezig heeft gehouden, is 
(1) het doordenken van de hermeneutische verhouding tussen de theologische disci-
plines dogmatische theologie en Bijbelse theologie, en (2) het analyseren en vergelijken 
van verschillende dogmatieken door de eeuwen heen, die hij beschouwde als de herme-
neutische kaders waarbinnen men de Bijbelse theologie heeft gepoogd te begrijpen.

Deze vierledige opzet van Bijbelse Theologie bleek definitief; Breukelman heeft er 
zijn verschillende studies mee in een onderlinge samenhang willen brengen.18 In dit 
hoofdstuk kiezen we er daarom voor om ons in onze eigen beschrijving van Breukel-
mans Bijbels–theologische project te laten leiden door de eerste paragraaf van bt i/1. 
Voor het beantwoorden van onze onderzoeksvraag zou het weinig zinvol zijn om alle 
cahiers Bijbelse Theologie afzonderlijk te bespreken, dat is bovendien al door anderen 
gedaan.19 In dit hoofdstuk vragen we veeleer naar de hoofdlijnen en belangrijkste 
kenmerken van Breukelmans Bijbels–theologische project als geheel.

1.3 De stand van het onderzoek
Voordat we daartoe over gaan, geven we kort weer hoe Breukelmans Bijbels–theolo-
gische project door anderen is beschreven. Hoewel er meerdere algemene beschrij-
vingen zijn van de hermeneutiek van de ‘Amsterdamse methode’ of de ‘Amsterdamse 

18 Reeling Brouwer vestigt de aandacht op een opvallend verschil van inzicht tussen de auteur 
en de uitgever van bt i/1: Breukelman zelf spreekt over drie te verschijnen delen (18–19), terwijl de 
uitgever spreekt over vier delen, elk bestaand uit 5 tot 8 afleveringen. Reeling Brouwer, De man en 
zijn karwei, 31. De opzet van het eerdere Dogmatik als Hermeneutik doet vermoeden dat de histo-
rische studie naar dogmatische structuren een ondersteunende, maar toch onmisbare rol krijgt 
toebedeeld, namelijk die van het bieden van een hermeneutisch–theoretische verantwoording bij 
de eigenlijke Bijbelse theologie.
19 Voor een overzicht van alle delen die vóór 2000 verschenen, zie D. Hofstra, ‘Een geordende 
boekenkast. Breukelmans Bijbelse Theologie‘, Interpretatie 10/12 (juni 1999), 4–7. Voor een beknopte 
inhoudelijke bespreking van alle delen in hun onderlinge samenhang, zie R.H. Reeling Brouwer, 
‘De tien cahiers van de Bijbelse Theologie. Een overzicht’, in: R.H. Reeling Brouwer, W. Kloppen-
burg, et al. (red.), Bijbelse Theologie in praktijk (Om het levende woord 20; Kampen: Kok, 2012), 
27–45 en Reeling Brouwer, De man en zijn karwei, 33–72.
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School’, zijn er slechts vier auteurs die Breukelmans Bijbelse theologie in haar eigen 
aard hebben willen beschrijven: N.T Bakker,20 A. Wolff–Steger,21 F.–W. Marquardt22 
en U.W.F. Bauer.23

Hoewel we in hun beschrijvingen geen aperte onjuistheden aantreffen, zijn de 
overzichten om verschillende redenen toch slechts ten dele bruikbaar voor het doel 
dat we ons in dit hoofdstuk gesteld hebben. Bakker schrijft bewonderend en verwach-
tingsvol, maar weinig substantieel. Wolff–Steger deelt hoofdzakelijk persoonlijke 
herinneringen en schetst in zeer grove lijnen enkele kenmerken van de Amsterdamse 
exegetische methode. Marquardts omvangrijke artikel kent zoveel van de voor hem 
kenmerkende uitweidingen, dat er eigenlijk slechts in beperkte mate over Breukel-
mans theologische arbeid gesproken wordt. De hoofdlijnen van Breukelmans Gene-
sisstudie en Mattheüsstudie worden door hem wel inhoudelijk weergegeven, maar 
zonder bronverwijzingen.

De passage uit Bauers proefschrift bevat een scherpzinnige en bruikbare analyse 
van respectievelijk de eerste paragraaf van de Bijbelse Theologie over de samenhang 
tussen exegese en dogmatiek, zijn Calvijnstudie, zijn zoektocht naar de Bijbelse 
grondwoorden en concordant vertalen.24 Omdat Bauer echter voornamelijk geïn-
teresseerd is in ‘Amsterdamse’ exegetische methodiek, moet hij het houden bij vrij 
korte inhoudelijke beschrijvingen van Breukelmans theologie en ontbreken inhou-
delijke achtergronden en substantiële uitwerkingen.

Het is deze auteurs niet toe te rekenen dat ze slechts ten dele nauwgezet te werk 
konden gaan bij het weergeven van Breukelmans theologie. Het Breukelmanarchief 
is pas sinds 1999 op eenvoudige wijze toegankelijk, en pas sinds het verschijnen van 
de laatste band van de Bijbelse Theologie in 2012 zijn we in staat om zonder uitge-
breid archiefonderzoek een min of meer volledig beeld te vormen van wat Breu-
kelman met zijn Bijbels–theologische project voor ogen stond. Tot die tijd heeft 
men voornamelijk moeten werken met (meestal ongedateerde) stencils en enkele 
tijdschriftartikelen.

20 N.T. Bakker, ‘De ene naam: over de theologie van F.H. Breukelman’, Wending 32/4 (1977), 
220–226; N.T. Bakker, ‘De chemie van Frans Breukelman: Over de verbindingen met Barth, Buber 
en Miskotte’, in: A.G.L. van Nieuwpoort, et al. (red.), De bijbelvertaling (Om het levende Woord 9; 
Kampen: Kok, 1999), 32–39.
21 A. Wolff–Steger, ‘Frans Breukelman: ein Meister des Wortes’ (1986); A. Wolff–Steger, ‘Um das 
lebendige Wort’ (1994); A. Wolff–Steger, ‘Die Bibel ist eine Große Erzählung’ (2016).
22 F.–W. Marquardt, ‘Bericht über eine biblische Weise, die Bibel zu lesen. Frans Breukelmans 
Biblische Theologie’, Einwürfe 6 (1990), 157–207.
23 U.W.F. Bauer, כל הדברים האלה – All diese Worte: Impulse zur Schriftauslegung aus Amsterdam. 
Expliziert an der Schilfmeererzählung in Exodus 13,17–14,31 (Europäische Hochschulschriften xxiii 
(Theologie) 442; Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 1991), 83–104. Zijn artikel over de Amsterdamse 
School op www.bibelwissenschaft.de is voor onze doelstelling te algemeen geformuleerd. 
24 Bauer, All diese Worte, 87–104.
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1.4 Methode
Wenden we ons nu tot het eigenlijke doel van dit eerste hoofdstuk: het weergeven van 
de contouren en hoofdlijnen van Breukelmans Bijbels–theologische project.

Als we een door Breukelman zelf ontworpen schema in ogenschouw nemen waarin 
hij definieert hoe zich de verschillende theologische disciplines tot elkaar verhouden, 
zien we door de verschillende pijlen en verbindingslijnen uitgedrukt hoe Bijbelse 
theologie en dogmatische theologie door hem op elkaar betrokken worden.25

Breukelmans eigen theologische onderzoek concentreert zich voornamelijk in 
de ‘Bijbelse theologie’ die aan de linkerkant van het schema is ondergebracht (bt 
i, ii en iii). Enkele hermeneutische en theologiehistorische studies (bt iv) hangen 
daarmee samen, maar spelen in Breukelmans eigen onderzoek uiteindelijk slechts 
een dienende rol ten opzichte van de Bijbelse theologie.

Onze werkwijze in de volgende twee paragrafen is als volgt: we brengen Breukel-
mans inzichten onder in enkele thematische focuspunten (Bijbelse theologie: § 2.1–6 
en dogmatische theologie: § 3.1–4). Telkens geven we weer hoe Breukelman over deze 
focuspunten geschreven heeft en hoe hij ze zag in hun onderlinge samenhang.

Nog een tweetal vooropmerkingen:
(1) In onze beschrijving proberen we de gedachtegangen en het taalgebruik van de 

auteur zo veel mogelijk intact te laten, voor zover dat geen onduidelijkheden ople-
vert voor de lezer. In het notenapparaat zullen we, waar nodig en wenselijk, verwijs-
plaatsen naar Breukelmans oeuvre geven en toelichting bieden.

(2) Het door Breukelman zelf gegeven schema zal als weergave van de Bijbelse theo-
logie en dogmatische theologie en hun onderlinge samenhang niet geheel adequaat 
blijken als weergave van de manier waarop de disciplines in de uiteindelijke banden 
Bijbelse Theologie gestalte hebben gekregen. Dat komt onder andere vanwege de plek 

25 bt i/1, 23. De Latijnse terminologie hebben we vertaald naar het Nederlands.
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die de meerduidige term ‘hermeneutiek’ inneemt in het schema en de manier waarop 
de disciplines van Bijbelse theologie en dogmatische theologie rechtstreeks met elkaar 
in verbinding worden gebracht. We zullen tegen het einde van dit hoofdstuk daarom 
enkele bescheiden wijzigingsvoorstellen doen.

2. Bijbelse theologie

Wat Breukelman verstaat onder het begrip ‘Bijbelse theologie’ wordt gedefinieerd in 
het eerste hoofdstuk van de Bijbelse Theologie:

Onder Bijbelse Theologie verstaan we de in alle gevarieerdheid toch een eenheid 
vormende theologie van de bijbelse getuigen zelf, zoals die latent in hun teksten aanwezig 
is en als bezinning op de inhoud en de strekking van hun verbi divini ministerium aan 
de vormgeving van de teksten ten grondslag heeft gelegen, die echter door hen zelf niet 
apart onder woorden is gebracht, doch door ons, die hun teksten hebben uit te leggen, 
moet worden geformuleerd 1o omdat daardoor vanuit de exegese de hermeneutische 
horizon ontstaat, waarbinnen deze teksten moeten worden uitgelegd, en 2o omdat we 
daardoor tegelijk steeds beter de bijbelse norm gaan verstaan, waaraan het spreken en 
handelen van de kerk moet worden gemeten.26

Breukelman voert in dit citaat twee redenen aan waarom de Bijbels theoloog zich ten 
doel dient te stellen de theologieën van de Bijbelse auteurs en redacteurs te explici-
teren. De eerste reden is descriptief en heeft betrekking op de theologische discipline 
van de Bijbelse theologie zelf. De tweede reden is normatief en heeft betrekking op 
dogmatische theologie en de kerkelijke praxis. Deze tweede reden valt dus niet onder 
de eigenlijke ‘Bijbelse’ theologie; we bewaren haar voor de volgende paragraaf en 
bespreken in deze paragraaf de eerste reden.

2.1 Schrift en exegese
Breukelman stelt dat de Bijbelse auteurs en redacteurs hun theologie, dat is: hun bezin-
ning op de inhoud en de strekking van hun dienst aan het goddelijk Woord, impliciet 
hebben aangebracht in de vorm van hun teksten. De middelen die ze daartoe hebben 
aangewend zijn stijl, taal, zegswijze, woordkeus,27 woordvolgorde,28 rijm,29 zinswen-
dingen, stijlfiguren, hebraïsmen, vormen van zinsbouw, kernbegrippen, voorstel-
lingen ‘en wat dies meer zij’.30 De exegeet bestudeert de wijze waarop deze elementen 

26 bt i/1, 19–20.
27 bt i/1, 66.
28 bt i/1, 167–168.
29 bt ii/2, 134.
30 bt i/1, 170. Breukelman gaat niet in op de exacte betekenis van deze termen; waarschijnlijk 
omdat hij de taaltheorie van Buber als bekend veronderstelt. Zie bijv. Bubers opstel ‘Die Sprache 
der Botschaft’ (1926) in: M. Buber & F. Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung (Berlijn: 
Schocken, 1936), 55–75.
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door de Bijbelse auteurs en redacteurs worden ingezet binnen het geheel van de 
literaire compositie van het Bijbelboek. Breukelman gaat dus uit van een eenheid 
van compositie en kiest ervoor om het geheel van een Bijbelboek niet te herleiden 
tot bepaalde fragmenten, en die fragmenten op hun beurt niet op hun vermeende 
herkomst (hun Sitz im Leben).31

Als vanzelf komt de vraag op: waarom hebben de Bijbelschrijvers hun theologie 
niet expliciet onder woorden gebracht? Met een beroep op M. Buber beweert Breu-
kelman dat de Bijbelschrijvers bewust een ‘latente theologie’ aan hun teksten hebben 
meegegeven:32 de Bijbelschrijvers houden het bij verkondigen en getuigen omdat ze 
alleen dáártoe door God geroepen zijn, en niet tot het schrijven van theologische trak-
taten. Niet hun theologie, maar hun verkondiging en getuigenis moesten het Woord 
van God worden, voor elke generatie hoorders opnieuw. Ze zijn eropuit geweest om hun 
teksten een ‘maximum aan verkondiging’ te doen bevatten.33 Als ze hun theologieën 
hadden geëxpliciteerd, zou de ‘vrije werking van hun woorden’ belemmerd worden, en 
een écht vragen en antwoorden over en weer tussen de latere hoorders en de Bijbel-
schrijvers geblokkeerd hebben.34 Theologie, als reflectie op verkondiging en getuigenis, 
kan nooit de plaats innemen van onmiddellijke verkondiging en getuigenis. Op deze 
wijze tekent Breukelman een sterk verband tussen de schrijvers van de Bijbelteksten en 
hun hoorders en uitleggers: beiden staan in dienst van het Woord van God.35

Door te spreken van een ‘vrije werking van woorden’ veronderstelt Breukelman 
dat de woorden zelf subject kunnen zijn, of instrument van een subject — de Bijbelse 
woorden zijn minstens in potentie méér dan slechts een object dat bestudeerd kan 

31 In de klassieke methodiek van de historisch–kritische exegese was dit gangbaar. Vgl. K.H. 
Miskotte, Als de goden zwijgen. Over de zin van het Oude Testament (Verzameld werk 8; Kampen: 
Kok, 19834 [1956]), 160.
32 Buber gebruikt de term ‘latente Theologie der Schrift’ in een paragraaf over hoe Bijbelse grond-
woorden vertaald zouden moeten worden: M. Buber, ‘Zur Verdeutschung der Preisungen’ [1935], 
in: Buber & Rosenzweig, Die Schrift, 168–183: 171; ‘Leitwortstil in der Erzählung des Pentateuchs. 
Aus einem Vortrag (Januar 1927)’, in: Die Schrift, 211–238: 224; en later in Zu einer Verdeutschung 
der Schrift: Beilage zum ersten Band ‘Die fünf Bücher der Weisung’ (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 198410 [1954]), 14; vgl. bt i/1, 14. Miskotte, Als de goden zwijgen, 114: ‘De “waarheid” 
is gespróken, ze is en wil hersproken zijn, (…) zij is de kracht waarvan elk lid der zinsgeleding leeft.’
33 Een variant op de bewering van Von Rad: ‘Die historische Forschung sucht ein kritisch gesi-
chertes Minimum; das kerygmatische Bild tendiert nach einem theologischen Maximum.’ G. 
von Rad, Theologie des alten Testaments i (München: Kaiser, 19767 [1960]), 120. Von Rad heeft de 
uitspraak ontleend aan een artikel van N.A. Dahl, ‘Der historische Jesus als geschichtswissen-
schaftliches und theologisches Problem’, Kerygma und Dogma 1 (1953), 104–132: 119. Zie bt i/1, 16; bt 
iii/3, 64; bt iv/2, ‘Geschiedenis als theologisch begrip’, 191–197: 192.
34 bt i/1, 18.
35 In het schema hierboven in § 1.4 zijn dit de ‘voorgangers’ of antecessores en de ‘opvolgers’ of 
successores die gezamenlijk in dienst staan van het Woord van God (verbi divini ministerium). De 
definitie die Breukelman zelf geeft van verbi divini ministerium: ‘bediening van het Woord Gods; de 
dienst, die God schepselen laat verrichten, wanneer Hij Zijn Woord spreekt en doet’. Breukelman, 
En het geschiedde … : Concentratie op een pars pro toto. Lucas 2:1–20 (Eltheto 5; Zeist: ncsv, 1961), 59.
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worden. Breukelman stelt dat de teksten benaderd zouden moeten worden in de 
veronderstelling dat er iets gezegd wil worden wat pas goed begrepen kan worden 
als er goed geluisterd wordt.36 Elders spreekt hij over ‘de veelvuldige wijze waarop 
de Schrift zichzelf wil uitleggen’.37 Breukelman wil hiermee trouw blijven aan het 
traditionele protestantse principe sacra scriptura sui ipsius interpres38 en beschouwt 
het dilemma tussen de Schrift die zichzelf uitlegt en de kerk die de Schrift uitlegt als 
een vals dilemma. ‘In het uitleggen der gemeente legt de Schrift zichzelf uit’.39 Zo is 
het de taak van de exegeet om, dienstbaar aan de Schrift, de Schrift zichzelf te laten 
uitleggen met het oog op de kerkelijke prediking.

Door het exegetiseren van een afzonderlijk tekstgedeelte ontdekt de exegeet 
bepaalde tekstuele kenmerken waardoor hij, zij het nog in beperkte mate, zicht krijgt 
op de theologie van de Bijbelschrijver. Gaandeweg de arbeid ontstaat er een voorlopig 
interpretatiekader dat richting geeft aan het uitleggen van andere tekstgedeelten 
binnen het Bijbelboek: het gaat functioneren als een ‘hermeneutische horizon’.40 Zo 
komt er gaandeweg een theologie tevoorschijn: een ‘Bijbelse’ theologie. Ieder Bijbel-
boek heeft een dergelijke (Bijbelse) theologie.

Hoewel Breukelman zelf hoofdzakelijk studie heeft gemaakt van de Bijbelse theo-
logieën van de boeken Genesis en Mattheüs41 en vrij terughoudend was in het doen 

36 Over het verschil tussen lezen en horen, zie bt i/1, 36–83.
37 bt i/1, 171. Elders zegt Breukelman: ‘Die tekst róept jou, wil dat je binnenkomt en geeft je heel 
nauwkeurig aanwijzingen waar je zijn moet om toegang te krijgen.’ Y. Bekker, D. Hofstra, et al. 
(red.), Gesprekken met Frans Breukelman (Binnenkant 2; ’s Gravenhage: Meinema, 1989), 35.
38 bt ii/2, 413 geeft de variant scriptura scripturae interpres. Volgens de handboeken wordt het 
adagium voor het eerst gevonden bij Luther: wa 7, 97, 20–26; zie ook wa 14, 566, 26–29.
39 bt i/1, 17. Hiermee wijst Breukelman de alternatieven van kerkelijk traditionalisme en antiker-
kelijk biblicisme af.
40 bt i/1, 9–10, vergelijk bt i/3, 1–2; bt iii/2, 157. De fenomenologische term ‘hermeneutische 
horizon’ werd rond 1960 gemunt door H.–G.Gadamer. Gadamer gebruikt de term ‘horizon’ voor 
het perspectief op de werkelijkheid van een interpreterend subject. Vanwege het historische gesi-
tueerd–zijn van het interpreterende subject is zijn verstaanshorizon een dynamische grootheid. 
‘Begrip’ treedt op waar horizonten van meerdere interpreterende subjecten met elkaar versmelten, 
hetgeen nooit geheel voltrokken kan worden vanwege de voortdurende beweging van de interpre-
terende subjecten. C. Lawn & N. Keane, The Gadamer dictionary (Londen/New York: Continuum, 
2011), s.v. ‘Fusion of horizons’. Breukelman kiest waarschijnlijk voor deze term om aan te geven dat 
‘begrip’ niet statisch, maar dynamisch is; door voortdurende studie vormt de exegeet zich immers 
een steeds dieper inzicht in het ene Bijbelse getuigenis dat zich uit de delen leert kennen. De redactie 
van bt ii/1 brengt diezelfde gedachte onder woorden aangaande het lezen van Breukelmans oeuvre: 
‘Wie bei einem Buch der Bibel bekommt die Leserin/der Leser erst dann wirklich Zugang zu einem 
Teil des Buches [namelijk bt ii/1], wenn er eine ungefähre Übersicht über das Ganze hat.’ bt ii/1, 
xviii. Gadamer zelf echter had met zijn ‘hermeneutische horizon’ niet een dergelijke verhouding 
tussen de delen en het geheel van een tekst op het oog.
41 Enkele van Breukelmans leerlingen hebben andere Bijbelboeken bevraagd op het verband tussen 
hun tekstuele structuur en hun theologische betekenis: Y. Bekker, Zoon van God, Messias, Mensen-
zoon. De structuur van het Evangelie naar Johannes (Kampen: Kok, 1997); A.G.L. van Nieuwpoort, 
Tenach opnieuw. Over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas (Amsterdam: Van 
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van uitspraken over theologieën van andere Bijbelboeken, postuleert hij in theorie 
toch dat er een structurele overeenkomst is tussen de theologieën van alle afzonder-
lijke Bijbelboeken.42 Hij gebruikt hiervoor de term ‘structuur van de Bijbelse verkon-
diging’. Breukelman spreekt dus niet van één Bijbelse theologie die als een principe 
ten grondslag zou liggen aan alle Bijbelboeken en in alle opzichten overeenstemt: 
niet een veronderstelde ‘theologie van de gehele Bijbel’ fungeert als ‘hermeneutische 
horizon’ voor de exegese van afzonderlijke perikopen, maar een soort basisstructuur 
van de Bijbelse verkondiging die in alle Bijbelboeken terug te vinden is.

Dit geldt van een boek als van Mattheüs, waar ook elke perikoop wil worden uitge-
legd als een pars pro toto, zodat we gedurig van de afzonderlijke perikoop náár het 
gehéle verhaal, en vàn het gehele verhaal naar de afzonderlijke perikoop heen en weer 
gaan; dit geldt echter ook van de nog grotere verbanden, en tenslotte van de Schrift als 
geheel.43

Het uitleggen van een tekst binnen zijn canonieke verband komt dus pas aan de 
orde na de bestudering van het Bijbelboek op zichzelf. Niet geheel duidelijk is het 
of Breukelman beweert dat de verschillende Bijbelse auteurs elkaar bewust hebben 
aangevuld of niet. Enerzijds beweert hij op een zeker moment op speelse wijze dat 
zij wisten: ‘we komen met z’n allen in de Bijbel’, maar enkele alinea’s later schrijft 
hij: ‘In dienst van Gods דבר zeggen de bijbelse getuigen méér dan zij zelf kunnen 
weten, met name nu de woorden van elk van hen zijn opgenomen in het geheel van 
de Schrift’.44 De uiteindelijk ontstane canon zorgt er in ieder geval voor dat er inter-
tekstuele verbanden ontstaan die tot een Bijbelse verkondiging leiden die rijker is dan 
de verkondiging van de afzonderlijke Bijbelboeken.

Gennep, 2006).
42 Zelfs sloot Breukelman de mogelijkheid niet uit dat er boeken of passages binnen de canon 
voorkwamen, die er strikt genomen niet toe behoren, omdat ze niet zouden corresponderen met 
datgene wat hij in Genesis en Mattheüs, als ouvertures op respectievelijke het Oude en Nieuwe 
Testament, gevonden had. Een dergelijke radicaliteit doet denken aan dat van Luther en zijn stand-
punt ten opzichte van de Jakobusbrief en de Openbaring van Johannes. Het geeft iets aan van het 
karakter van Breukelmans Bijbels–theologische project, dat enerzijds zeer radicaal genoemd kan 
worden, maar anderzijds ook iets heel voorlopigs had. Breukelman meende iets op het spoor te zijn 
met vérstrekkende gevolgen, maar kon het eindresultaat van zijn onderzoekingen niet overzien. 
Over het aspect van radicaliteit, zie Hoofdstuk 4.
43 bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 80 n. 9. Zie ook Breukelman, ‘Woord vooraf ’ bij En het 
geschiedde …, 5, waar Lukas 2:1–20 niet alleen als pars pro toto geldt van het gehele Bijbelboek, maar 
zelfs van ‘het geheel der bijbelse verkondiging’. Vergelijk in dit verband Barth, kd i/2, 535–537. 
44 bt i/1, 17–18. Wellicht bedoelt Breukelman te zeggen dat de Bijbelse auteurs de geschriften van 
hen die vóór hen getuige en verkondiger waren geweest in veel gevallen gekend hebben (de Kroniek-
schrijver kende de boeken Samuël en Koningen, de nieuwtestamentische auteurs kenden het Oude 
Testament, Mattheüs en Lukas kenden Marcus) en men dan dus kon vermoeden: ‘we komen met z’n 
allen in de Bijbel’, maar dat ze niet konden weten hoe hun geschrift zou gaan functioneren binnen 
het uiteindelijke canonieke verband.
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De eerste overeenkomst tussen alle canonieke geschriften is dus hun structuur. 
Een tweede en meer gewichtige overeenkomst is dat de Bijbelse auteurs getuigen 
zijn van dezelfde Gegenstand. Ze getuigen van de ‘ene Zaak’ waar het om gaat: ‘de 
eeuwige beslissing van God om Zijn ganse glorie daarin te doen stralen, dat Hij de 
God van Zijn mensen wilde worden’.45 Hoewel binnen de Bijbel hetzelfde door de éne 
getuige weer heel anders gezegd wordt dan door de andere,46 wordt in de veelheid 
van woorden telkens het éne Woord gesproken.47 Dat de Bijbelschrijvers van één en 
dezelfde zaak getuigen, neemt dus niet weg dat ze ieder een authentieke theologie 
hebben.48

Zo zijn er dus twee punten aan te wijzen waarop alle Bijbelse teksten met elkaar 
overeenkomen: (1) de formele structuur van de Bijbelse verkondiging en (2) de inhou-
delijke ‘Zaak’ waarover het telkens gaat.49 We bespreken deze twee overeenkomsten 
uitgebreider in de volgende twee subparagrafen.

2.2 De structuur van de Bijbelse verkondiging
De term ‘structuur’ en aanverwante terminologie speelt een belangrijke rol in Breu-
kelmans Bijbels–theologische project. Hij doelt ermee op de samenhang van vorm en 
inhoud; het is dus in de eerste plaats een literaire aanduiding. Volgens Breukelman 
heeft de structuur van de Bijbelse verkondiging een bepaald literair grondpatroon dat 
overal aanwijsbaar is. Dit noemt hij van het ‘grondpatroon van de bijbelse theologie’50 
dat bestaat uit vier grondwoorden: מֹות ָבִרים ,(namen’ > wezens‘) שֵׁ  < ’woorden’, ‘zaken‘) דְּ
handelingen), ָיִמים (‘dagen’ > tijd) en ָהָאֶרץ  /  ָהָאֶרץ ַתַחת ַהָשַמִים  de hemel en de‘) ַהָשַמִים וְּ
aarde’ / ‘de aarde onder de hemel’ > plaats).51 De grondwoorden מֹות ָבִרים en שֵׁ  vormen דְּ

45 bt ii/2, 501.
46 Breukelman gebruikt herhaaldelijk het Latijnse aforisme alius non alia, sed eadem aliter dicit 
[een ander zegt geen andere dingen, maar hetzelfde anders] om dit aan te duiden. Zie bijvoorbeeld 
bt i/1, 16.168; bt iii/1, 28 (over Mattheüs en Lukas), bt iv/2, ‘Twaalf thesen over bijbelse hermeneu-
tiek’, 1–4: 2. Varianten: non alia, sed eadem res aliter: bt i/3, 169; alius non alia, sed eadem aliter 
docet: bt iii/2, 149. Het is ontleend aan een uitspraak van Hiëronymus: ‘eundem sensum alius aliter 
expressit.’ bt i/1, 83 n. 49.
47 bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 78.
48 Breukelman geeft hier een duidelijk voorbeeld van in zijn exegese van Mattheüs 18:10–14 en 
Lukas 15:3–7 (bt i/1, 52–61). Het thema van Lukas 15 is: wees blij met mij om het vinden van het verlo-
rene. Het thema van Mattheüs 17:23 – 18:35 is: zoek het verdwaalde, opdat het niet verloren gaat. Zo 
beschrijven de evangelisten de ene Zaak op twee verschillende manieren.
49 Beide worden tezamen genoemd in bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 79–80: ‘In elke 
Geschichte gaat het altijd pars pro toto om deze éne Geschichte, in alle woorden om het Woord, en 
in het Woord om de Naam! Beslissend is dus, dat we [1] het concrete geheel van de zaak waar het om 
gaat en [2] de structuur van dit geheel duidelijk voor ogen krijgen.’
50 bt i/1, 18.
51 De laatste twee begrippen zijn geordend naar de volgorde van het scheppingsverhaal van 
Genesis 1, waar eerst tijd en dan ruimte geschapen wordt. Dit beduidt ‘het primaat van het tempo-
reel–geschichtliche ten opzichte van het ruimtelijk–locale’, bt iii/2, 47; vgl. bt ii/1, 278–279; bt iv/2, 
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de hoofdlijn van het Bijbels getuigenis. De andere twee, ָיִמים en ַהָשַמִים ַתַחת   ,ָהָאֶרץ 
vormen de zijlijn.52 De hypothese is dus, dat deze vier grondwoorden het grondpatroon 
vormen dat ten grondslag ligt aan de manier waarop alle Bijbelschrijvers de delen van 
hun literaire compositie een samenhang hebben geven.53

Breukelman stelt de vier Hebreeuwse grondwoorden tegenover vier begrippen uit 
de klassieke Griekse filosofie die doorgaans gebruikt worden om vertellingen uit te 
leggen: ָיִמים tegenover χρόνος, ָהָאֶרץ ַתַחת ַהָשַמִים tegenover κόσμος, מֹות  tegenover שֵׁ
φύσις en ָבִרים  tegenover ἱστορία. De Griekse termen brengen bepaalde associaties דְּ
met zich mee (nl. abstracte tijd en plaats, anonieme personen en neutrale handelingen) 
die de Bijbelse teksten slecht verdragen.54 Breukelman introduceert daarom aan de 
Bijbel zelf ontleend begrippenapparaat dat op grond van exegetisch onderzoek invul-
ling krijgt. Daarachter zit de gedachte dat de Bijbelse teksten alleen van binnenuit 
adequaat begrepen worden en dus niet moeten worden uitgelegd ‘binnen een kader, 
dat niet aan deze teksten zelf is ontleend’.55

Bespreken we nu de vier grondwoorden afzonderlijk.
a. מֹות  Alle delen van de Bijbel — niet alleen de verhalende gedeelten — kunnen .שֵׁ

gelezen worden als een drama.56 Dat drama begint niet met de (natuurlijke) geboorte 
van de dramatis personae, maar wordt in gang gezet zodra de dramatis personae, de 
מֹות  bij hun naam geroepen worden.57 In de Bijbel is een naam niet slechts een ,שֵׁ

‘Twaalf thesen over bijbelse hermeneutiek’, 1–4: 2. De gedachte dat er bepaalde grondwoorden ten 
grondslag liggen aan de Bijbel, heeft Breukelman ontleend aan Miskottes Bijbels abc. Miskotte 
baseerde zijn theorie van grondwoorden weer op de taalfilosofie van Buber, waarvan Breukelman 
ook een gedeelte heeft bestudeerd. De eerste twee grondwoorden kunnen uiteindelijk herleid 
worden tot O. Grether, Name und Wort Gottes im Alten Testament (Beiheft zaw 64; Giessen: Töpel-
mann, 1934); zie bt i/2, 225.
52 bt i/1, 120; bt ii/1, 63.
53 Men zou zich dit ook in muzikale terminologie kunnen voorstellen als een ‘grondakkoord’ van 
vier ‘tonen’ dat ten grondslag ligt aan alle Bijbelse ‘composities’. Let hier op de complexe gelaagd-
heid: een Bijbelboek heeft een (Bijbelse) theologie > die theologie heeft een structuur > die structuur 
heeft een grondpatroon > dat grondpatroon bestaat uit grondwoorden.
54 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 124.126. 
55 bt iv/2, 2; vgl. bt i/2, 212–218. Riemersma’s gevolgtrekking dat Breukelman ‘van deze vier 
[narratologische] elementen een bijbels–theologische vertaling geeft’ veronderstelt dat Breukelman 
de grondwoorden geformuleerd heeft op basis van een narratologische theorie. N.A. Riemersma, 
‘Over de grondwoorden en vertaling van het bijbels getuigenis’, Interpretatie 18/8 (2010), 25–27: 
25. Of hij dat inderdaad zo bewust gedaan heeft, kunnen we niet aantonen. Het lijkt ons niet 
waarschijnlijk.
56 Breukelman maakt veelvuldig gebruik van dramatologische terminologie. Zo spreekt hij over 

‘een rol spelen’ (bt ii/1, 31.123.127.144), ‘scènes’ (bt ii/1, 48; bt iii/2, 168–193; bt iii/3, 5–54), ‘het toneel 
verlichten’ (bt i/3, 85), de aarde onder de hemel als ‘Bühne’ (bt ii/1, 48.213.239.261 etc.; bt iv/2, ‘De 
drie grondvormen van de ene voor–heretische afwijking’, 254–260: 260; ‘Brief van F.H. Breukelman 
aan K.H. Miskotte’, 421–430: 424), ‘meespelende figuren’ (bt ii/1, 85), ‘rolverdeling’ (bt iii/1, 37) en 
de ‘ouverture’ en de ‘finale’ van het evangelie naar Mattheüs.
57 Getypeerd door de formule מֹו ָרא ֶאת־שְּ  ,καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. bt i/1, 120; bt ii/2 / ַוִּיקְּ
49; bt iii/1, 36–37. Op het grote belang van de naam van een wezen wordt gewezen door Miskotte, 
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predicaat of epitheton, maar is identiek met zijn hele wezen en weerspiegelt zijn bete-
kenis.58 Een voorbeeld hiervan zien we in Breukelmans analyse van de wijze waarop 
de naam Jezus in het Mattheüsevangelie functioneert. In het eerste hoofdstuk van 
Mattheüs beveelt de engel het kind de naam Jezus te geven en naar oudtestamentisch 
voorbeeld wordt daarbij meteen de reden verteld (1:21): αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν 
αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ‘Want deze zal zijn volk redden van hun zonden’.59 
En Jozef gehoorzaamt: καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ‘En hij noemde zijn 
naam Jezus’ (1:25). In de zendingsopdracht aan het slot van het evangelie wordt herin-
nerd aan deze naam (Hebr: ם  Wat er tussen het begin en het slot van het evangelie .(שֵׁ
gebeurt kan gelezen worden als een samenspel van wie Jezus is (ם  en wat hem te (שֵׁ
doen staat (ָבִרים 60.(דְּ

b. ָבִרים ָבִרים) en het handelen van iemand (שֵׁם) Het zijn van iemand .דְּ  vallen (דְּ
in de Bijbel dus samen.61 Dit is wat Breukelman het zijn–in–de–daad (Sein in der 
Tat) noemt. De term stamt van Barth, die het eerst gebruikt in zijn Godsleer om het 
bestaan van God te omschrijven;62 vervolgens beschrijft hij met soortgelijke termen 
ook het bestaan van Jezus Christus63 en als afgeleide daarvan het bestaan van ieder 

Bijbels abc, vgl. bt ii/2, 61. Het relationele aspect van namen–die–geroepen–worden komt voort uit 
de dialogische filosofie van Buber. Vgl. Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 121.
58 ‘Der Name eines Wesen ist der Inbegriff seiner Bedeutsamkeit.’ bt ii/2, 23. Het geldt voor zowel 
mens als voor God, bt ii/2, 25. Sinds de klassieke studie van Grether vindt men deze gedachte op 
vele plaatsen terug in de Bijbelwetenschappen, met name in populairwetenschappelijke publicaties. 
Zie ook bt ii/2, 33, waar Breukelman spreekt van een primitieve totality–conception waaraan ם  שֵׁ
uitdrukking geeft. De term totality–conception is ontleend aan J. Pedersen, Israel, its life and culture 
i & ii (Londen: Milford, 1926/1940 [Deens origineel: 1920/1934]), waar sprake is van diverse ‘totali-
teiten’ (ית ָאב  etc.). De gedachte komt ook bij Barth voor: ‘Der ,[vrede] ָשלום ,[ziel] ֶנֶפש ,[vaderhuis] ּבֵׁ
Name einer Person oder Sache ist in der Bibel kein zufälliges Anhängsel und Erkennungszeichen, 
sondern das seine Natur und der Funktion und insofern ihr entsprechende und für sie bezeich-
nende Wesen des Betreffenden. (…) Jesus heißt nicht umsonst Jesus.’ kd iii/1, 138. Breukelman 
heeft zich niet beziggehouden met de mogelijke filosofische implicaties van dit naam–denken. Zie 
daarover bijvoorbeeld H. Assel, ‘Gottes Namen nennen – Karl Barth oder Franz Rosenzweig?’, Zeit-
schrift für dialektische Theologie 22/1 (2006), 8–33.
59 De naam שּוַע הֹושּוַע is een verkorte vorm van de Hebreeuwse naam יֵׁ  die in het Nederlands יְּ
meestal als Jozua wordt weergegeven. Het is een combinatie van יהוה en שוע (een nevenstam van 
 en betekent bij benadering: jhwh is hulp. M. Noth, Die israelitischen Personennamen im (ישע
Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung (BzWANT 46; Stuttgart: Kohlhammer, 1928), 154 n. 2. 
Vgl. bt iii/1, 24–25.101 n. 48; bt iii/3, 50.
60 Zie voor deze exegese bt iii/1, 174–175.
61 Breukelman definieert ָבִרים -aldus: ‘Alles was sich zwischen den im Drama der Bundesge דְּ
schichte mitspielenden Figuren in Wort und Tat ereignet — in (den ihnen gegebenes Lebens)tagen, 
auf der Bühne des Himmels und der Erde.’ bt ii/1, 278. Vgl. Marquardt, ‘Bericht über eine biblische 
Weise, die Bibel zu lesen’, 200.
62 kd ii/1, § 28.1. bt i/3, 78 en elders: ‘eenheid van opus internum en opera ad extra’ (vgl. kd iii/1, 
123–124.129 over de correspondentie van Gods opus ad intra en opus ad extra in Genesis 1:3). Zie ook 
bt ii/1, 20–21.38; bt ii/2, 122; bt iii/2, 211–212.
63 Zich oriënterend op de gereformeerde orthodoxie wijst Barth een methodisch onderscheid 
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mens.64 Bij Breukelman geldt het zijn–in–de–daad dan ook zowel voor God als voor 
de Bijbelse mens. Het zijn–in–de–daad wordt door Breukelman vanuit een drietal 
gecombineerde gezichtspunten besproken. Het zijn–in–de–daad is respectievelijk 
een:

1a zijn in de gemeenschap (in het verbond) besproken in: bt ii/1, § 2
1b zijn in gesprek (in de dialoog)  bt ii/1, § 3

2a zijn in de bewaring/volharding (ָדָקה bt ii/1, § 4  (צְּ
2b zijn in de trouw (ֱאֶמת)  bt ii/1, § 5

3a zijn in de zegevierende verwerkelijking van het heil (in de ruimte) bt ii/1, § 6
3b zijn in de geschiedenis (in de tijd)  bt ii/1, § 7

Het laatste aspect, het ‘zijn in de geschiedenis’, wordt door Breukelman op diverse 
plaatsen uitgebreider beschreven.65 Hij werkt met een onderscheid tussen Historie 
en Geschichte, waarbij de eerste term duidt op datgene wat gebeurd is, en de tweede 
op de wijze waarop het gebeurde beschreven wordt. Hij stelt dat onderzoeksresul-
taten van (godsdienst)historisch onderzoek, of bepaalde filosofieën (bijvoorbeeld 
Bultmanns Daseinsverständnis), ons niet dichterbij het heilsgebeuren brengen,66 en 
gebruikt het woordpaar ‘zien’ en ‘horen’ om duidelijk te maken dat het in de Bijbel 
beschrevene (Historie) voor de lezer niet toegankelijk is zonder de Bijbelse beschrij-
vingen als zodanig (Geschichte).

De bijbel gaat (vanwege de zaak waarom het gaat) gedurig uit van het ‘horen’. Het ‘zien’ 
wordt daardoor echter niet tot iets dat van minder gewicht zou zijn. De bijbelse verkon-
digers gaan er echter niet van uit; ze zijn er op gericht; ja, alles is daar op gericht!67

Hij gaat hierbij zo ver dat hij spreekt over de Bijbelse geschiedschrijving als ‘onhisto-
rische geschiedenis’, een term die provoceert en gemakkelijk misverstanden oproept, 

tussen persoon (persona) en werk (officium) bij Jezus Christus af, en probeert ze juist maximaal op 
elkaar te betrekken. kd iii/2, 71–72.
64 ‘Es bedarf also der Satz: «Ich bin» weiterer Erklärung. Er bedeutet: «Ich tue».’ kd iii/2, 216.
65 Zie met name het opstel ‘Geschiedenis als theologisch begrip’ (bt iv/2, 191–197) en bijvoorbeeld 
bt iii/1, 184–189 over (καὶ) ἐγένετο … τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν in Lukas 
2:1–20. De kritische houding van Breukelman ten opzichte van het klassieke geschiedenisbegrip was 
niet nieuw. Toen historiserende elementen een zeer voorname plaats hadden toebedeeld gekregen 
in de religionsgeschichtliche theologie van E. Troeltsch (1865–1923), bestreed M. Kähler (1835–1912) 
diens stelling dat de geschiedenis bepaalt hoe men over God denkt, en verdedigde daarentegen 
dat God de geschiedenis bepaalt. In de traditie van laatstgenoemde staat ook Barth, van wie Breu-
kelman leerde om vanuit de Geschichte de Historie te bestuderen in plaats van andersom. Vgl. in 
dit verband N.T. Bakker, Geschiedenis in opspraak: over de legitimatie van het concept geschiedenis 
(Kampen: Kok, 1996) en algemener D. Jasper, A Short Introduction to Hermeneutics (Louisville: 
John Knox, 2004), 92–95.
66 bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 81.
67 bt iv/2, ‘“Geschiedenis” als theologisch begrip’, 191–197: 191.
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maar die hij positief vult als ‘het verhaal van het geschieden van een “dabhar”’.68 In 
de Bijbel is er sprake van ‘vertellende filosofie’,69 waar verhalen beginnen met ִהי  of ַויְּ
καὶ ἐγένετο: ‘en het geschiedde’.70 ‘[D]e verteller stelt, met dat hij begint te vertellen, 
alles wat er komen gaat onmiddellijk present. (…) Dus: hier wordt verteld vanuit het 
midden!’71 De Bijbelse geschiedenis kan dan ook ten diepste niet begrepen worden 
vanuit de wereldgeschiedenis, maar omgekeerd: de wereldgeschiedenis kan slechts 
begrepen worden vanuit de Bijbelse geschiedenis.72 Hier wordt bij Breukelman een 
gangbare denkbeweging omgekeerd: het bijzondere gaat vóór het algemene.73

Ten opzichte van Barths zijn–in–de–daad zien we op dit punt een kleine maar 
significante uitbreiding bij Miskotte, die we bij Breukelman wel verondersteld, maar 
niet uitgewerkt of onderbouwd zien. Miskotte heeft bij zijn theologiseren de moderne 
mens op het oog en verneemt bij die mens een gespannen verhouding tussen enerzijds 
het zijn–in–de–daad van God waarvan de Bijbel getuigt, en anderzijds het zijn–in–de–
daad van God zoals de moderne mens die ervaart. In die spanning tussen Bijbels 
verleden en een Bijbels–georiënteerd heden geeft hij de moderne gelovige vervolgens 
het volgende handvat:

68 De term ‘Unhistorische Geschichte’ is ontleend aan de scheppingsleer van Barth, waarbij objec-
tiviteit met Geschichte en subjectiviteit met Historie verbonden wordt: ‘Geschichte, die wir nicht zu 
sehen und zu begreifen vermögen, ist aber jedenfalls keine historische Geschichte. Historie, d. h. die 
dem Menschen zugängliche, weil übersehbare, weil ihm wahrnehmbare und für ihn begreifbare 
Geschichte ist objektiv: kreatürliche Geschichte im Zusammenhang mit anderer kreatürlicher 
Geschichte — ein Geschehen, vor dem und neben dem es auch noch anderes, prinzipiell gleichar-
tiges Geschehen gibt, mit dem sich jenes vergleichen, mit dem es sich zu einem Bilde zusammen-
ordnen läßt. Und so ist Historie subjektiv: das Bild solchen kreatürlichen Geschehens in seinem 
kreatürlichen Zusammenhang. Eben dieser Zusammenhang fehlt aber der Schöpfungsgeschichte. 
Als ihr Zusammenhang kommt nur Gott der Schöpfer in Frage. Eben darum ist sie keine Historie 
und kann es von ihr auch keine Historie geben. Eben darum kann sie nur unhistorische Geschichte 
sein, und kann es von ihr nur unhistorische Geschichtsschreibung geben. (kd iii/1, 84). Vgl. I.J. 
Smedema, Grond onder de voeten. Karl Barths scheppingsleer in kdiii/1 opnieuw gelezen (Zoeter-
meer: Boekencentrum, 2009), 138–143. 
69 bt ii/1, 317–319. Het begrip erzählende Philosophie is ontleend aan Rosenzweig en niet aan Buber 
(contra Bakker, ‘De ene naam’). Via Miskotte was Breukelman in aanraking gekomen met diens 
denken. In bt ii/1, 263 n. 217 wijzen de redacteurs op de historische lijn Miskotte > Rosenzweig > 
Schelling. R.H. Reeling Brouwer, ‘Erzählendes Denken bei K.H. Miskotte: Lehre im offenen Raum’, 
Zeitschrift für dialektische Theologie 23/1 (2007), 34–56 voert de traditie van erzählende Philosophie 
via Melanchthon en Bonaventura zelfs terug op Augustinus’ overwegingen over de Bijbelse geschie-
denissen (historiae).
70 bt ii/1, 276.
71 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 110.
72 bt iii/1, 187.
73 Zie bijvoorbeeld bt iii/1, 193. In Hoofdstuk 4, § 3.3 zullen we zien dat Breukelman in bt i/3 
de Urgeschichte van Genesis 1 – 11, traditioneel geduid als een verhaal over God en mensheid als 
zodanig, leest vanuit de Vätergeschichte van Genesis 12 – 50 en niet andersom. God–met–ons komt 
zo Bijbels–theologisch vóór de mens–tegen–God.
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Hij laat ons van mond tot mond en van geslacht tot geslacht vertellen wat Hij heeft 
gedáán (in zoverre is het ‘verleden’) en wat Hij heeft gedaan (in zoverre is het heden).74

Hieruit kunnen we opmaken dat de eenheid van Bijbels verleden en het moderne 
heden nergens anders te zoeken is dan in God zelf. Miskotte: ‘Zie, zo was God bezig 
met die mensenkinderen, tóen; maar, waar Hij het is, zal Hij met u niet evenzo 
omgaan?’75 Als we aannemen dat Breukelman deze opvatting met Miskotte deelde en 
met ‘de dienst van het goddelijk Woord’, waarin (Bijbelse) ‘voorgangers’ en (moderne) 
‘opvolgers’ beide staan, dezelfde gedachte heeft willen uitdrukken, begrijpen we hoe 
hij kan spreken over een geschiedend Woord dat een inherent vermogen heeft om 
zich ook voor de moderne lezer acuut kerygmatisch present te stellen.

c. ָיִמים. Conform het concrete Bijbelse spreken over het ‘zijn’ spreekt de Bijbel 
concreet, en dus niet abstract, over tijd. Nadat God de ruimte van hemel en aarde 
heeft geschapen, schept Hij een menselijke, concrete vorm van tijd (dagen, ָיִמים) om 
in die specifieke tijdsvorm de schepping in zes dagen te voltooien en te rusten op de 
zevende dag. Op die manier wil God er zijn voor zijn mensen.76 Deze ‘concrete tijd’ 
is merkbaar in de Bijbelse manier om de levenstijd van een mens te beschrijven: een 
mens leeft zijn dagen en sterft dan.77 De levenstijd van een mens is nooit abstracte 
‘leeftijd’, maar concrete ‘beleefde tijd’.78 Gebeurtenissen vinden niet plaats ‘in die tijd’, 
maar ‘in die dagen’.79

d. ָהָאֶרץ ַתַחת ַהָשַמִים. Het laatste grondwoord wordt gevormd door het woordpaar 
‘hemel en aarde’, of preciezer: ‘de aarde onder de hemel’. Hemel en aarde zijn zelf ook 
bij hun naam geroepen. Ze vormen het door God gewilde theater waarin zich een 
schouwspel afspeelt,80 waarbij er een heel bepaalde dynamiek bestaat tussen hemel 
en aarde: de goddelijke realiteit hoort allereerst bij de hemel en de menselijke realiteit 
allereerst bij de aarde.81 Hemel en aarde worden nooit op één noemer gebracht met 

74 Miskotte, Als de goden zwijgen, 161.
75 Miskotte, Als de goden zwijgen, 163.
76 bt ii/2, 371.375–377. Vgl. Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 26–28. Zie hierover uitge-
breider bt ii/2, 171–179 (‘Die Tage des Menschen’), maar vergelijk ook bt i/3, 19, bt ii/1, 311; bt iv/2, 
‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75: 5 en Barth, kd iii/1, 140–141.
77 Zie de formule die paradigmatisch gebruikt wordt vanaf Genesis 5: ‘[N.] leefde [aantal jaar] en 
hij verwekte [zoon], en [N.] leefde na de verwekking van [zoon] [aantal jaar] en hij verwekte zonen 
en dochters, en alle dagen van [naam] waren [aantal jaar]. En hij stierf.’ (Genesis 5:6–8). bt i/2, 
30–38; bt i/3, 318–322. Vgl. bt i/3, 93–95.
78 Marquardt, ‘Bericht über eine biblische Weise, die Bibel zu lesen’, 189.
79 Zie bijvoorbeeld 2 Samuel 21:1 en Lukas 2:1. Vgl. bt i/3, 196–197; bt iii/2, 238.
80 bt ii/2, 470.
81 bt ii/2, 212. God woont niet in de hemel, maar hij ‘zit’ er (ָיַשב), dat is: hij ‘troont’ er. Hij kiest er 
juist voor om op aarde te wonen (ָשַכן) in zijn ‘woning’ (ָּכן  ,’traditioneel vertaald met ‘tabernakel ,(ִמשְּ
via het Latijnse tabernaculum en het Griekse σκηνή. bt ii/2, 386–392. Interessant is de wijze waarop 
Marquardt deze gedachte overneemt in zijn bespreking van Johannes 1:14. Hij beschouwt het vers 
als bestaand uit een drieledig parallelismus membrorum, waarvan het eerste lid (καὶ ὁ λόγος σὰρξ 
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‘wereld’ of ‘universum’. Het Bijbels getuigenis gaat immers niet uit van een eenheid 
van hemel en aarde, maar van ‘de hemel die er voor de aarde is’.82 Net als bij de andere 
grondwoorden gaat ook hier het particuliere vooraf aan het universele: de geografi-
sche ‘aarde’ wordt bezien vanuit het door God gegeven ‘land’. Hoewel God het land 
gegeven heeft opdat erop gewoond zal worden, blijft het land Gods eigendom.83

Binnen het geheel van Breukelmans Bijbels–theologische project wordt dit drama-
tologische grondpatroon van de vier grondwoorden verondersteld en regelmatig 
wordt eraan gerefereerd.84 Naar de afzonderlijke vier grondwoorden heeft Breu-
kelman in de jaren ’60 veel studie verricht, zonder tot een publicabel eindresultaat 
te komen. Postuum verscheen in bt ii/1 een grote hoeveelheid archiefmateriaal over 
ָבִרים  en over de andere drie grondwoorden is soortgelijk materiaal verzameld in bt דְּ
ii/2.85

2.3 ‘De Zaak’
Naast het grondpatroon van de vier grondwoorden hebben de Bijbelteksten nog iets 
met elkaar gemeen, namelijk datgene wat door Breukelman wordt aangeduid als 
‘de Zaak’.86 De Bijbelschrijvers getuigen van dezelfde Zaak en verkondigen dezelfde 
Zaak. Die Zaak, dus datgene waarover het in elk van de Bijbelse verhalen pars pro toto 

ἐγένετο) op hellenistische wijze zegt wat het tweede lid (καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν [σκηνή = ָּכן  op ([ִמשְּ
joodse wijze zegt. De vleeswording uit lid 1 is dan gelijk aan de δόξα (in de joodse traditie: ִכיָנה  (שְּ
uit lid 3. Marquardt, ‘Bericht über eine biblische Weise, die Bibel zu lesen’, 177–178.
82 bt i/3, 10–13; Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 122. Breukelman biedt zo een exegetische 
fundering voor de paragraaf ‘Hemel–en–aarde’ in Miskottes Als de goden zwijgen, 155–159.
83 ‘Göttliche Landgabe und menschliche Landnahme’, bt i/3, 13–18. Het land Kanaän dat aan 
Israël gegeven wordt staat dus voor de aarde die aan de mens gegeven wordt.
84 Een plaats waar de samenhang tussen de grondwoorden binnen één perikoop expliciet ter 
sprake wordt gebracht, is § 13 van de exegese van Psalm 113 (bt ii/2, 156–157).
85 Zie hierover het voorwoord op bt ii/2, ix.
86 Voor een goed contextueel begrip van de term ‘de zaak’ moeten we de cultuurhistorische bedding 
van deze term in acht nemen. Waar de tweede Römerbrief van Barth nog gold als een duidelijk 
literair voorbeeld van het expressionisme, zijn de latere banden van de Kirchliche Dogmatik in een 
heel andere stijl geformuleerd, namelijk die van de ‘Nieuwe zakelijkheid’. De Nieuwe zakelijkheid 
kan beschouwd worden als opvolger van — en tegenbeweging tegen — het eerdere expressionisme, 
en deed opgeld tussen grofweg 1918 en 1933. De literatuur uit deze jaren wordt gekenmerkt door 
soberheid en een zekere beschouwende afstandelijkheid van de auteur. Men achtte het van belang 
om tot de kern van ‘de zaak’ te komen. Vgl. in dit kader ook G. Bergner, Um der Sache Willen. 
Karl Barths Schriftauslegung in der Kirchlichen Dogmatik (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2015), i.h.b. 347–349, waar ‘Gottes Offenbarung’ wordt aangewezen als ‘der eigentlichen Sache, um 
deretwillen er die Bibel auslegt.’ Gods openbaring is een Geschichte en heeft Christus als culmina-
tiepunt. Bergner concludeert: ‘Das Anliegen einer an der theologischen Sache orientierten Exegese 
(…) ist somit (…) als der entscheidende und bleibende Impuls zu betrachten, den es ausgehend von 
Barths Schriftauslegung für die stets neue Herausforderung des Verstehens der Schrift fruchtbar zu 
machen gilt.’ (349) Vgl. ook Kraus, Biblische Theologie, 384: ‘Nicht nach »der Einheit«, sondern nach 
»dem Einen« ist [in der Biblischen Theologie] zu fragen.’
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gaat, gaat niet schuil achter de teksten, zoals door de historisch–kritische en literair–
kritische methodiek verondersteld wordt, maar is aanwezig in de teksten zelf.87

In § 2.1 schreven we al dat ‘de Zaak’ door Breukelman beschreven wordt als ‘de 
eeuwige beslissing van God om Zijn ganse glorie daarin te doen stralen, dat Hij de 
God van Zijn mensen wilde worden’. Elders heet het massief:

Onomstotelijk vast staat de–Zaak–waar–het–om–gaat (de dabar in alle debarim) die 
met een Sjem identiek is Immanuel! Tetragrammaton Jezus Christus.88

Door de Zaak te identificeren met de Naam, neemt Breukelman de Bijbels–theologi-
sche hypothese van Miskotte over, die in zijn Bijbels abc schrijft:

Het woord ‘Naam’ is als het ware de a van het bijbels abc, de eerste en beslissende lijn 
in de tekening der Godsgedachten; in het gebouw van de schriftuurlijke woordenschat 
de hoeksteen, die een wonderlijke draagkracht heeft. Het bindt de meest uiteengelegen 
delen bijeen en geeft over de tegenstellingen een glans van zekerheid, die niet uit de 
mensen is. Wie dit woord leert peilen, die wordt ‘bijbelvast’.89

Doordat God zijn Naam bekend heeft gemaakt, kan Hij aangeroepen worden en een 
God voor de mensen zijn. God is God–met–ons (Jesaja 7:14: Immanuël);90 Imma-
nuël is de naam van Jezus Christus (Mattheüs 1:22). Omwille van deze Naam is het 
Bijbelse volk in het leven geroepen. Ook de taal van de Bijbel staat in dienst van de 
Naam.91 De manier waarop er in de Bijbel over God gesproken wordt is adequaat, 
omdat het passend weergeeft hoe God werkelijk is: in alle tijden en op alle plaatsen 
een God van mensen en voor mensen.

Het gehele bijbelse getuigenis met zijn hele voorstellings–, begrippen– en woordmate-
riaal is betrokken op het ene spreken en doen van de levende God in de geschiedenis 
met zijn genadeverbond met de mens, waarin hij God–met–ons is.92

De Bijbelse teksten worden dus zowel qua vorm als qua inhoud volkomen bepaald 
door de Zaak.93 Een goed begrip van de manier waarop de Bijbelschrijvers die ene 
Zaak onder woorden hebben gebracht, is noodzakelijk voor een goed begrip van 
de Zaak zelf. Hier komen theologie en exegese zo dicht bij elkaar, dat ze eigenlijk 

87 bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 76–78.
88 bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 79. Vgl. bt ii/1, 242: ‘Dominus vobiscum’. Voor exegeti-
sche opmerkingen over het tetragrammaton, zie bt ii/1, 230–231.
89 Miskotte, Bijbels abc (Carillon–paperbacks 10; Amsterdam: Ten Have, 19662 [1941]), 34. Voor 
het begrip ‘naam’ bij Miskotte, zie J. Muis, Openbaring en interpretatie. Het verstaan van de Heilige 
Schrift volgens K. Barth en K.H. Miskotte (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1989), 366–398.
90 bt iii/1, 110–112. Vgl. Noth, Personennamen, 160.
91 bt ii/2, 3–4.
92 bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75: 52.
93 De gedachte komt van Barth, kd i/2, § 19.1; bt iii/1, 189.
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niet gescheiden kunnen worden.94 Breukelman spreekt dan ook bij voorkeur van 
‘theologische exegese’.95 Dit ligt volkomen in de lijn van Miskotte, die oppert dat 
‘theologische exegese’, evenals een ‘trouw echtgenoot’ of een ‘accurate notaris’, een 
pleonasme zou moeten zijn. Niet alleen de tekst, ook de uitlegger van die tekst weet 
zich gebonden aan de Zaak.96

Als we dit betrekken op wat we gezegd hebben in de vorige sectie van deze para-
graaf en het uitdrukken met de woorden van het Bijbelse grondpatroon, is de Zaak 
dus het specifieke zijn–in–de–daad van God richting de mens dat in de gehele Bijbel 
betuigd wordt; het zijn van God (ם ָבִרים) valt immers samen met zijn handelen (שֵׁ  .(דְּ
Belangrijk is nu dat dit goddelijke samenvallen van woord en daad door Breukelman 
bepalend wordt geacht voor het Bijbelse ‘werkelijkheidsbegrip van het zijn–in–de–
daad’.97 Hier is immers het zijn–in–de–daad van God bepalend voor wat ‘werkelijk’ 
genoemd kan worden. Alle woorden zonder daden en daden zonder woorden behoren 
tot het domein van het onwerkelijke.98

2.4 Pars pro toto
De twee zaken die we nu besproken hebben, ‘de structuur van de Bijbelse verkon-
diging’ en ‘de Zaak’, worden door Breukelman beschouwd als de twee factoren die 
samen de exegetische grondslag vormen van elke afzonderlijke Bijbelse perikoop. 
Omdat die structuur en die Zaak in elk tekstonderdeel aanwezig zijn, kan er vanuit 
elk tekstonderdeel iets gezegd worden over de tekst als geheel. Breukelman gebruikt 
hiervoor het aan de retorica ontleende begrip pars pro toto: elk pars (dat is dus: elke 
perikoop) staat voor het totum (dat is: een specifieke Bijbelse theologie die van de éne 
zaak getuigt).

Dit principe van pars pro toto wordt door Breukelman echter niet alleen als exege-
tisch principe gebruikt. Het komt op verscheidene andere plaatsen voor in zijn 

94 Vgl. Barth over Calvijns exegetische methode die zich op deze ‘zaak’ concentreert: ‘Wie ener-
gisch geht [Calvin] zu Werk, seinen Tekst, nachdem auch er gewissenhaft festgestellt, “was da steht”, 
nach zu denken, d.h. sich so lange mit ihm auseinander zu setzen, bis die Mauer zwischen dem 1. 
und 16. Jahrhundert transparent wird, bis Paulus dort redet und der Mensch des 16. Jahrhunderts 
hier hört, bis das Gespräch zwischen Urkunde und Leser gans auf die Sache (die hier und dort keine 
verschiedene sein kann!) konzentriert ist. K. Barth, Der Römerbrief (Zweite Fassung) 1922 (Zürich: 
tvz, 2010; ga ii.47), 13. Verderop omschrijft Barth de Sache als ‘ein Wort in den Wörtern’ (15).
95 ‘(…) die dus niet vraagt naar wat áchter de teksten is te vermoeden, maar naar wat in de teksten 
tot ons komt (…)’. bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 78.
96 Miskotte, Als de goden zwijgen, 119. Zie ook reeds het derde voorwoord op de tweede Römerbrief 
(26–27), waar Barth schrijft dat de exegeet zich dienstbaar moet maken aan dezelfde Geist Christi 
als waaraan Paulus zich dienstbaar heeft willen maken bij het schrijven van zijn Romeinenbrief.
97 bt ii/1, 257.
98 bt ii/1, 300: ‘Bloße Taten sind genau so greulich wie bloße Worte. Solche “Taten” sind überhaupt 
keine echten Taten, wie auch ein solches “Reden” überhaupt kein echtes Reden ist; denn echtes Tun 
geschieht dort, wo einer redet, was er tut, wie echte Rede ein solche ist, die man tut.’
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Bijbels–theologische oeuvre, telkens als er sprake is van een beweging van het bijzon-
dere naar het algemene of het particuliere naar het universele.99 Enkele voorbeelden:

Israël is  » pars pro toto de hele mensheid100
het land Kanaän is  » pars pro toto de gehele aarde101
het hemelgewelf ( » is pars pro toto de hemel102 (ָרִקיַע
de geschiedenis van God met Israël is  » pars pro toto de geschiedenis van God–met– 
ons–allen103

In het laatste voorbeeld geeft de term pars pro toto uitdrukking aan de theologische 
denkfiguur van heilsrepresentatie: in de existentie van Israël valt de heilsbeslissing 
over de toekomst van heel de mensheid. ‘Dit radicale bijbelse particularisme is (…) 
de kracht en het geheim van het bijbelse universalisme.’104 In dat verband komt de 
denkvorm ook met enige regelmaat voor bij Miskotte, die eveneens schrijft over het 
land Kanaän als pars pro toto de gehele aarde,105 en over de éne heilsdaad die pars pro 
toto al Gods komende heilsdaden representeert.106

Uit dit laatste wordt ook duidelijk wat nu eigenlijk het belang is van theologische 
exegese die zich laat leiden door de dynamiek tussen het geheel van de delen en de 
Zaak waarvan getuigd wordt. In deze teksten ligt het heil besloten, niet alleen voor 
de mensen over wie de teksten spreken, maar ook voor de mensen tot wie de teksten 

99 De term pars pro toto treft men ook aan in de scheppingsleer van Barth (kd iii/1, 110), waar 
Barth beweert dat met de Bijbelse trias hemel, aarde en zee het ‘aardse Al’ bedoeld wordt, en in 
zijn leer van het schepsel schrijft hij (kd iii/2, 20): ‘So verlieren wir nichts, so gewinnen wir Alles, 
wenn wir entschlossen darauf verzichten, die Lehre vom Geschöpf zu einer Lehre vom All, zu einer 
Weltanschauung zu entfalten. Sie bedarf keiner solchen Entfaltung. Sie ist gerade in ihrer konzen-
trierten Gestalt als Lehre vom Menschen — sie ist auch ohne die Spekulation vom Menschen als 
Mikrokosmos — die Lehre vom ganzen Geschöpf, die Lehre vom Himmel und von der Erde, die 
Gott geschaffen hat: der allmächtige Gott, dessen Erbarmen und Güte nun eben am Menschen und 
nicht anderswo offenbar geworden ist, in parte pro toto.’ Vgl. ook kd iii/2, 492: ‘So hat der Mensch 
wieder zuerst und im Grunde die Fähigkeit, sich gegenüber Gott — dann und daraufhin erst die 
Fähigkeit, sich gegenüber allem sonstigen “Anderen” zu betätigen. So ist das Allgemeine auch hier 
im Besonderen enthalten und nicht umgekehrt.’
100 bt i/3, 153; bt ii/1, 236; bt ii/2, 246.469.
101 bt i/3, 12; bt ii/2, 399; ook het land Egypte kan als zodanig fungeren, bt i/3, 89–90.
102 bt i/3, 9.40.42.
103 bt i/1, 16; bt i/3, 238; bt iii/1, 60 en waarschijnlijk bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 79; vgl. 
bt i/2, 54.
104 bt iii/1, 60.90–91. ‘Let op deze éne, want in deze éne gaat het om hen allen!’ Vgl. bt i/3, 238; 
Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 118. De uitdrukking ‘radicaal Bijbels particularisme’ wordt 
niet gevonden bij Barth of Miskotte en kan dus beschouwd worden als een authentieke uitdrukking 
van Breukelman. De uitspraak kan gerelateerd worden aan het door Miskotte dikwijls aangehaalde 
adagium: ‘de kern ziet wijd’.
105 Miskotte, Als de goden zwijgen, 184.
106 Miskotte, Als de goden zwijgen, 368. Verder noemt hij de uittocht uit Egypte een gebeuren dat 

‘“pars pro toto” staat (…) voor alle èchte geschiedenis’ (290) en over de 7000 godvrezenden van 
1 Koningen 19:18 die pars pro toto staan voor het gehele menselijke collectief waaraan God blijft 
vasthouden (329).
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spreken. Deze motivatie voor exegetische arbeid en voor de verkondiging vinden we 
weliswaar niet geëxpliciteerd bij Breukelman, maar Miskotte schrijft onverhuld:

De bijbelse teksten moeten namelijk dáárom om huns zelfs wil onderzocht worden, 
omdat de Naam, waarvan zij getuigen, niet achter of boven hen maar in hen te zoeken 
en te vinden is, omdat de Záák, die zij zèggen als gans–bijzondere werkelijkheid, preten-
deert de grond te zijn van alle werkelijkheid.107

2.5 Bijbelvertalen: het overzetten van vorm en inhoud
Nu we hebben besproken hoe belangrijk de hermeneutische rol is die Breukelman 
toebedeelt aan de literaire kenmerken van Bijbelteksten (§ 2.1), de structuur van de 
Bijbelse verkondiging (§ 2.2), de Zaak (§ 2.3) en de samenhang van de delen binnen 
het geheel (§ 2.4), begrijpen we waarom Breukelman er zoveel waarde aan hecht dat 
bij het vervaardigen van een Bijbelvertaling de literaire kenmerken van de oorspron-
kelijke teksten, zoals ze geschreven zijn in het Hebreeuws en Grieks, zoveel mogelijk 
behouden blijven. Als de teksten hun specifieke inhoud communiceren door middel 
van hun specifieke vorm, dan moet bij het vertalen met de inhoud ook de tekstuele 
vorm zoveel mogelijk intact blijven.

Eine der wichtigsten Fragen (…) ist: dürfen und können wir den Inhalt des biblischen 
Textes in möglichst vielen Hinsichten mit den Redeweisen unseres eigenen Sprachge-
brauchs wiedergeben, oder fordert der Text von uns, dass wir ihn in unserer Sprache so 
viel wie möglich seine eigene Sprache reden lassen?108

Elke vertaling is gebaseerd op exegetische arbeid, zo stelt Breukelman. De kwali-
teit van de vertaling hangt daarom af van de kwaliteit van de exegese — en zoals we 
hebben gezien is volgens Breukelman de kwaliteit van exegese weer afhankelijk van 
de mate waarin zij de latente Bijbelse theologieën, die getuigen van de ene Zaak, weet 
te expliciteren.

Welnu, deze bijzondere Zaak van de bemoeienis van God met zijn mensen bedient 
zich van een eigen bijzondere taal: alle bijzonderheden en eigenaardigheden hangen 
daarin zeer intiem samen met de te vertolken inhoud. Zoals nu élke zaak zich een eigen 
taal vormt, en zoals ook elke Nederlandse generatie in het Nederlands haar eigen taal 
spreekt en zelfs ook iedere individuele Nederlander de zijne, zo behoren wij ook de 
Schrift in het Nederlands de taal te laten spreken, die haar eigen is, ‘die ihr eigentümliche 
Rede von Gott’, omdat juist al het ‘Eigentümliche’ van deze teksten, heel hun spraak 
als zodanig, één weerspiegeling is van ‘de liefde van God’ die zij vertolken. Wat hier 

107 Miskotte, Als de goden zwijgen, 123.
108 bt ii/2, 13 n. 24. In bt ii/1 wordt regelmatig de term Wiedergabe gebruikt in plaats van vertaling. 
Een vertaling moet in een andere taal zo adequaat mogelijk ‘weer–geven’ wat de Hebreeuwse en 
Griekse teksten weergeven. 
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gezegd wordt kan alleen vertolkt worden door tegelijk te laten horen hoe hier gesproken 
wordt. (…) Juist ter wille van de lezer is het hier beslist in de eerste plaats de tekst, die te 
gebieden heeft, hoe hij in de vertaling zal moeten luiden en niet die [sic] lezer.109

Vanwege de eigen aard van de Zaak is het dus belangrijk dat een Bijbelvertaling de 
tekstuele kenmerken van de Bijbelse tekst zo veel mogelijk zichtbaar laat zijn. Van 
groot belang daarbij is dat de woorden die als sleutelwoorden fungeren in bepaalde 
tekstverbanden concordant vertaald worden.110 Verder moet het concrete fysieke 
Bijbelse spreken zichtbaar blijven in de vertaling.111 ‘Wat hier [in de Bijbel] gezegd 
wordt,’ zo schrijft Breukelman, ‘kan alleen vertolkt worden door tegelijk te laten 
horen hoe hier gesproken wordt.’112

Voor de vertaling van het Nieuwe Testament betekent dit dat er geen ander kader 
aan de tekst moet worden opgedrongen dan het kader dat de Bijbelse auteurs zelf 
hebben gebruikt, en dat is het kader van de Tenach.113 Niet de werkelijkheidservaring 
van de vertaler en diens taalopvattingen moeten uitgangspunt zijn voor het weer-
geven van de tekst in vertaling, maar de kerygmatische bedoeling van de auteur.114 
Anders ‘wordt het verhaal tot een verhaaltje’ en klinkt de verkondiging niet meer 
door.115 Over het Mattheüsevangelie kan Breukelman daarom bijvoorbeeld zeggen: 
‘Wij moeten [in onze vertalingen] Mattheüs niet verhinderen zich zelf uit te leggen.’116 
Natuurlijk blijft elke vertaling het werk van een vertaler:

109 bt ii/2, 502. Breukelman schrijft dit in een discussie naar aanleiding van het verschijnen van de 
Nieuwe Bijbelvertaling van 1951. Hij vraagt zich elders af of het wel zin heeft om te werken aan een 
concordantie op een vertaling die niet concordant is (bt ii/2, 372). De uitdrukking ‘die ihr eigentüm-
liche Rede von Gott’ heeft Breukelman ontleend aan de Leitsatz van de eerste paragraaf in kd i/1.
110 Zie bijvoorbeeld de exegese van Mattheüs 18:10–14 en Lukas 15:3–7 in bt i/1, 52–60; vgl. bt i/1, 
165–167.
-χείρ, ‘hand’, etc. ‘Elk woord is in het Hebreeuws een concretis/ָיד ;’πρόσωπον, ‘aangezicht/ָּפִנים 111
simum. (…) In het Hebreeuws overweegt de “integratie”, in onze talen de “differentiatie”.’ Deze 
opvatting is ontleend aan Pedersen; zie bt ii/2, 467 en vgl. bt ii/2, 373.
112 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 54 (= bt ii/2, 502).
113 Breukelman legt grote nadruk op dat de evangelisten Mattheüs en Lukas het evangelie hebben 
willen vertellen binnen het kader van de Tenach. Dat ze dit inderdaad hebben willen doen, wordt 
volgens hem vooral duidelijk in de ouvertures van hun evangeliën. Mattheüs begint met een βίβλος 
γενέσεως zoals Gen 5:1 met een דֹת ֶפר ּתֹולְּ  ontvouwt zijn vertelling naar ,[lxx: βίβλος γενέσεως] סֵׁ
oudtestamentisch model, en gebruikt de taal van het Oude Testament. Zie bt iii/1, 26–41.89. Ook 
Lukas gebruikt het Oude Testament als kader, maar wel op een andere manier (alius non alia, sed 
eadem aliter dicit). bt iii/2, 149–150.
114 Over de intentio auctoris, zie ook bt i/1, 66 en 70.
115 bt i/1, 59. ‘Ik vind vertaalfouten verschrikkelijk, zo wordt de hele zaak, omdat de woorden niet 
juist worden weergegeven, om zeep gebracht.’ A. de Haan & J. Fennema (red.), ‘Levend uitleggen 
en uitleggend leven in deze tijd. Interview met Frans Breukelman’, interview in: Via via, bulletin 
studentenpastoraat Amsterdam 13/8 (mei 1982), 2–13: 6.
116 bt i/1, 164. Het is niet duidelijk of Breukelman met deze en soortgelijke uitspraken de feitelijke 
auteur van het Bijbelboek of de voorliggende tekst bedoelt.
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Wanneer nu iemand zou opmerken, dat in elke vertaling een exegese van de tekst tot 
uitdrukking wordt gebracht, dan heeft zo iemand daarin volkomen gelijk. Wij voegen 
daar echter aan toe, dat een bijbelvertaler er op uit moet zijn om niet zijn eigen verkla-
ring van de tekst op zulk een wijze in de vertaling tot uitdrukking te brengen, dat 
daardoor een andere, misschien betere verklaring wordt uitgesloten.117

Als het waar is dat de auteurs en redacteurs van de Bijbel eropuit zijn geweest om hun 
teksten een ‘maximum aan verkondiging’ te doen bevatten, zoals we Breukelman 
eerder hoorden beweren, moet daarvoor in een vertaling zoveel mogelijk ruimte 
blijven.

Breukelman onderscheidt twee vertaaltradities: enerzijds de traditie van Aquila 
(Oude Testament, ± 125),118 de gereformeerde vertaaltraditie waarvan de Staten-
vertaling (1637) het voornaamste resultaat is geweest, en de vertaling van Buber en 
Rosenzweig (Oude Testament: Die Schrift, 1926–1962);119 anderzijds de traditie van 
Hiëronymus (Vulgaat, 382–405), Luther (Lutherbibel, 1534) en de vertaling van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (nbg, 1951). Wat de twee tradities onderscheidt, is een 
fundamenteel verschillend vertaalprincipe of –uitgangspunt. De vertaalopdracht aan 
de Statenvertalers luidde:

Dat sy altijts bij den oorspronckelijken text sorgfuldelijc blyven ende de manieren van 
spreken der oorspronckelijcke talen so vele de duydelijckheid ende eygenschap der 
Nederlandsche spraken can toelaten, behouden.120

117 bt i/1, 166; vgl. bt i/3, 31.
118 Aquila werd er door Origenes van beticht een ‘slaaf van de Hebreeuwse tekst’ te zijn. A.W. 
Zwiep, Tussen tekst en lezer: een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek. Deel i: de vroege 
kerk – Schleiermacher (Amsterdam: vu, 2009), 159–160.
119 Van de Verdeutschung verschenen tussen 1926 en 1962 vier verschillende edities. Na het over-
lijden van Rosenzweig in 1929 zette Buber het werk voort. De laatste revisie vond plaats tussen 
1954 en 1962. Zie voor een overzicht: bt ii/2, 284 n. 408. Breukelman beschouwde de vertaling van 
Buber en Rosenzweig als de ‘perfecte moderne Duitse Statenvertaling’ en de Statenvertaling als een 
‘zeventiende–eeuwse hollandse Buber–Rosenzweig’ (bt ii/2, 286; bt iii/1, 135; bt iii/2, 161).
120 Geciteerd in bt ii/2, 285. De vertaalopdracht van de Statenvertalers was eigenlijk tweeledig: ‘i. 
Dat sy altijts bij den oorspronckelijcken text sorghfuldelijc blyven, ende de manieren van spreken 
der oorspronckelijcke talen, so vele de duydelijckheyt ende eygenschap der Nederlantsche spraken 
can toelaten, behouden. Maer indien ergens een Hebreeusche ofte Griecxsche wyse van spreken 
voorviel, die harder ware dan datse wel inden text gehouden sal connen worden, dat sy de selvige 
aenden cant neerstelijck aenteyckenen. ii. Om den sin des textes, die niet ten volle uytgedruckt is, 
te vervullen, dat sy so weynigh woorden daer by doen als mogelijc is, ende de selve inden text met 
een ander letter, ende tuuschen haeckskens besluyten, op datse vande woorden des textes moghen 
onderscheyden worden.’ F.L. Zwaan, Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Gramma-
tische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en Hooft (Groningen: Wolters, 
1939), 404. Dat de individuele Statenvertalers hier op verschillende wijze uitwerking aan gaven, laat 
zich bijvoorbeeld aflezen aan de wijze waarop in het Bijbelboek Esther het Hebreeuwse woord ָיד 
(‘hand’) met ‘dienst’ (1:12) of ‘vermogen’ (2:18) wordt vertaald, terwijl elders, bijvoorbeeld in het 
boek Exodus, doorgaans het Hebreeuwse woord gehandhaafd blijft en ‘macht’ bedoeld wordt. 
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Dat van Buber en Rosenzweig:

Diese Übertragung ist darauf angelegt, die für die rechte Aufnahme und das rechte 
Verständnis des Textes grundwichtigen Eigentümlichkeiten des hebräischen Originals 
in Wortwahl, lautlichen Entsprechungen, Satzbau und Rythmus so getreu wiederzu-
geben, als es die deutsche Sprache ihrer Eigentümlichkeit nach gestattet.121

De brontaal heeft hier het absolute primaat boven de doeltaal. Vanuit deze uitgangs-
punten ontstaat een soort vertaling die meestal idiolect wordt genoemd. Het over-
nemen van formele taaleigenschappen van de brontaal naar de doeltaal noemt men 
‘formeel–equivalent’ vertalen.

Een heel ander uitgangspunt vinden we in de vertaalstrategie van Hiëronymus:

Quod intellegebamus expressimus sensuum potius veritatem quam verborum interdum 
ordinem conservantes.122

En dat van Luther:

offt haben wir den sinn gegeben / und die wort faren lassen … Was ists aber / die Wort / on 
not / so steiff und strenge halten / daraus man nichts verstehen kan?123

Hiëronymus en Luther kiezen er dus voor om de inhoud, of beter: dat wat men van 
de inhoud begrepen heeft (quod intellegebamus), over te zetten naar een andere taal. 
De vermeende zin van de te vertalen tekst wordt uitgedrukt in een andere taal, maar 
de vorm van de tekst wordt daarbij niet noodzakelijkerwijs overgenomen.124 Deze 

121 M. Buber, Martin Buber spricht (clp 72 106f; Freiburg: Herder, 1960). Geciteerd naar bt ii/2, 
285.
122 ‘Wat we ervan begrepen, hebben we tot uitdrukking gebracht, waarbij we liever de waarheid 
van de betekenissen dan soms de (volg)orde van de woorden behielden.’ Hiëronymus, ‘Epistula 
cxii: ad Augustinum’, in: I. Hilberg (red.), Sancti Eusebii Hieronymi epistulae ii (csel lv.ii; Wenen: 
öaw, 19962 [1912]), 367–393: 389, r. 9–11. Geciteerd in bt i/1, 59–60; bt ii/2, 287; bt iii/2, 160–161, etc., 
‘intellegebamus’ soms abusievelijk gespeld als ‘intellegibamus’. De gehele zin luidt: ‘et ibi [name-
lijk: in de eerste vertaling] Graeca transtulimus, hic [in de nieuwe vertaling] de ipso Hebraico, 
quod intellegebamus, expressimus sensuum potius ueritatem quam uerborum interdum ordinem 
conseruantes.’
123 Cursieven van Breukelman. Breukelman verwijst in bt iii/1, 135 naar wa 38, 9ff: ‘Summa-
rien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens’ (1531–1533). De exacte tekst luidt (wa 38, 
11): ‘Abermal Psalm.lxviij haben wir viel gewagt und offt den sinn gegeben und die wort faren 
lassen, Darumb uns freilich viel klüglinge meistern und villeicht auch etliche frumen sich dran 
stossen werden, Was ists aber, die wort on not so steiff und strenge halten, daraus man doch nichts 
verstehen kan? Wer Deudsch reden wil, der mus nicht der Ebreischen wort weise füren, Sondern 
mus darauff sehen, wenne er den Ebreischen man verstehet, das er den sinn fasse und dencke also: 
Lieber, wie redet der Deudsche man inn solchem fall? Wenn er nu die Deutsche wort hat, die hiezu 
dienen, so lasse er die Ebreischen wort faren und sprech frey den sinn eraus auffs beste Deudsch, so 
er kan.’
124 Bij Luther moet de kanttekening geplaatst worden dat hij er soms ook voor koos om het Duits 
ten koste te laten gaan van de woorden van de grondtekst. Zie R.H. Reeling Brouwer, ‘“Getrouwelijk 
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vertaalprocedure is men later, in navolging van E. Nida, ‘dynamisch–equivalent’ of 
‘functioneel–equivalent’ gaan noemen, tegenover de formeel–equivalente benadering 
die we hierboven beschreven.

Toen we de Schriftopvatting van Breukelman behandelden, hebben we gezien dat 
volgens hem de ‘zin’ van de tekst (de verkondiging, het getuigenis) niet losgemaakt 
kan worden van de vorm van de tekst. De verkondiging en het getuigenis zijn door de 
Bijbelschrijvers juist opzettelijk aangebracht in de combinatie van vorm en inhoud. 
Als een vertaler ofwel de vorm ofwel de inhoud veronachtzaamt, gaat in het vertaal-
proces de zin van de tekst verloren.125 Als bijvoorbeeld Mattheüs aan het begin van 
zijn evangelie Hebreeuwse zegswijzen gebruikt om in het Grieks te zeggen wat hij tot 
uitdrukking wil brengen, geeft hij daarmee aan hoe hij wil dat zijn evangelie gelezen 
wordt: de evangelist zelf wijst de Hebreeuwse Bijbel aan als het kader van waaruit zijn 
tekst begrepen moet worden.126 Een vertaler heeft dat te respecteren en over te nemen, 
anders wordt er aan de tekst een vreemd verstaanskader opgelegd, waardoor de tekst 
monddood wordt gemaakt.127 Zo wordt de Nieuwe Vertaling door Breukelman 
beschouwd als een product van een moderne, historisch–georiënteerde 20e–eeuwse 
Bijbelwetenschap, die in zijn ogen haar beste tijd gehad heeft.

In de N[ieuwe ]V[ertaling 1951] horen wij de bijbelse ‘getuigen’ niet meer zó spreken als 
zij zelf willen en meenden te moeten spreken, maar zó als wij hen laten spreken; een 
bijbel dus waarin grotendeels niet zij, maar wederom wijzelf aan het woord zijn. Alleen 
echter wanneer zij aan het woord zijn mag de kerk altijd verwachten, dat God in haar 
midden aan het Woord wil wezen.128

Hierbij moet opgemerkt worden, dat Breukelman niet pleit voor een Bijbelvertaling 
die op een slaafse manier de Hebreeuwse tekst volgt. De Statenvertaling bijvoor-
beeld is hem op sommige punten te mechanisch, ‘met als gevolg bijv[oorbeeld] de 
vele onnodige, door de tekst niet geëiste Hebraïsmen en Graecismen’.129 Breukelman 

overgeset”. Luther, de Statenvertalers en het huidige gesprek over het bijbelvertalen’, in: A.G.L. van 
Nieuwpoort, R. Zuurmond, et al. (red.), De beproeving. Over de Nieuwe Bijbelvertaling (Om het 
levende Woord 15; Kampen: Kok, 2005), 77–93: 80–81, onder verwijzing naar Rosenzweig, ‘Die 
Schrift und Luther’ (1926), in: Buber & Rosenzweig, Die Schrift, 88–129.
125 In Breukelmans artikelenreeks naar aanleiding van het verschijnen van de nbg ’51 wordt 
dit stellig tot uitdrukking gebracht. Over de vertaling van Genesis 39:9 en 41:40 bijvoorbeeld: 
‘De  “vorm” bevát hier niet slechts een inhoud, maar is zelf tegelijkertijd een stuk “inhoud”.’ bt ii/2, 
365, onder verwijzing naar Buber & Rosenzweig, Die Schrift, 211–275 en Barth, kd i/2, 545–548.
126 bt iii/1, 135–136.
127 Vgl. bt ii/2, 365: ‘Wij horen onmiddellijk, dat hier iets niet meer te horen is, wat de tekst ons 
juist zou willen doen horen.’
128 bt ii/2, 403. De accentuering van ‘zo’ in de originele uitgave (In de Waagschaal 8/17 (23 januari 
1953), 130–131.134 is in de geannoteerde herdruk van bt ii/2 weggevallen.
129 Brief van Breukelman aan Miskotte (18 maart 1954). In de daarop volgende zin wijst Breu-
kelman erop dat de gereformeerde confessie een zeer nauwkeurige concorderende vertaling eist, 
want sanctos Dei viros divino afflatos Spiritu locutos esse (‘heilige mensen Gods, van de Heilige 
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heeft immers iets anders op het oog dan de tekst alleen; het gaat uiteindelijk om Gods 
heilswerk waarvan de teksten getuigen, om de Zaak die zichtbaar wordt in de teksten. 
Aan dat getuigenis moet ook een vertaler dienstbaar willen zijn, want alleen dan kan 
het verkondigde doorschemeren in een Bijbelvertaling.

2.6 Exegetische methodiek
Als zesde en laatste focuspunt noemen we de exegetische methodiek die Breukelman 
hanteert. Het raakt aan het voorgaande en gaat er in zekere zin zelfs aan vooraf; de 
kwaliteit van een vertaling hangt volgens Breukelman immers af van de kwaliteit 
van de exegese, dus van de mate waarin zij met behulp van een zekere methodiek de 
latente Bijbelse theologieën die getuigen van de ene Zaak weet te expliciteren.

Breukelmans opvattingen over exegetische methodiek zijn geheel in lijn met het 
voorgaande. Een goede exegetische methodiek dient zich zo veel mogelijk te laten 
bepalen door haar te bestuderen object. Van een methodiek in traditionelere zin is bij 
hem dan ook opzettelijk geen sprake.130 Hij stelt dat de ‘exegetische praxis mag geen 
maniertje, geen methode worden’,131 en elders schrijft hij:

Waar een methode tot dwingelandij wordt, zijn we niet meer vrij om te horen wat er 
gezegd wordt en om te verstaan wat met de woorden, die wij horen, wordt bedoeld.132

Uitgangspunt van de exegese moet immers de eigen aard van de teksten zelf zijn, en 
als een bepaalde methode kan helpen om die teksten te verklaren, moet ze worden 
gebruikt.133 Als we vragen naar het kenmerkende van Breukelmans exegetische 

Geest gedreven zijnde, hebben gesproken’, de zinsnede uit ngb art. 3 die volgt op ‘Wij belijden dat 
dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door den wil eens mensen’).
130 Methodus est arbitraria. bt i/1, 7.80.170; bt iv/2, ‘Rudolf Bultmann over de eschatologie van 
Paulus’, 83–175: 131 (hier foutief: methodus est arbitrarius); ‘De drie grondvormen van de ene 
voor–heretische afwijking’, 254–260: 254.258. Bij gebruik van deze spreuk wordt doorgaans naar 
Barth verwezen, kd i/2, 962–963; kd ii/1, 396; kd iv/3, 3, bijvoorbeeld in bt iv/2, ‘Verzoening’, 
262–298: 291; ‘De Heidelbergse Catechismus’, 299–312: 304 en ‘De Providentia’, 363–373: 367. Barth 
spreekt over de ‘vrijheid van gehoorzaamheid’ van de dogmaticus als het gaat om het ordenen 
van de dogmatische stof. In 1962 noteerde Barth voor de podiumdiscussies die hij dat jaar in 
Princeton zou voeren (onder punt 6: Eschatologie als Ausgangspunkt zur Versöhnung[slehre] 
und Ethik):  ‘Alte Regel: kein Gesetz hinsichtlich der Anordnung der theologischen Gegenstände: 
«Methodus est arbitraria». — Jeder Gegenstand ist zu verstehen als Punkt auf der Peripherie eines 
Kreises, der auf dieselbe Mitte zeigt. — [er ist] gut behandelt, wenn er deutlich solch ein zeigender 
Finger ist. Warum nicht mit der Eschatologie anfangen? Aber sich hüten vor allem Systemati-
sieren auch in dieser Art! Vorteil der traditionellen Anordnung: ihr Mangel an Anspruch auf eine 
Herrschaft über das Ganze!’ Uit het Engels vertaald en gepubliceerd in Barth, Gespräche 1959–1962 
(ga iv.25; Zürich: tvz, 1995), 309. Deze tekst is Breukelman waarschijnlijk onbekend gebleven.
131 W. Klouwen & A.G.L. van Nieuwpoort (red.), ‘Hou nou toch eens op met die Amsterdamse 
School. Gesprek met Frans Breukelman’, Interpretatie 1/6 (september 1993), 2.4–9: 8.
132 bt i/1, 130.
133 bt i/1, 171. Om deze reden acht Breukelman Miskottes Bijbels abc een uitstekende leeshulp; bt 
iv/2, ‘Miskottes inspiratie: Tenach en dogmatiek’, 219–229: 219.
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methodiek, dan vinden we dat dus niet in een door hem ontwikkelde nieuwe methode, 
maar in de wijze waarop hij reeds bestaande methodieken van uiteenlopende aard in 
dienst stelt van het op het spoor komen van de eigenaardigheden van de voorliggende 
tekst. Zonder volledigheid te pretenderen noemen we de volgende:134

1. Colometrie. Vanwege het exegetische belang van de structuur van de Bijbeltek-
sten postuleert Breukelman als enig noodzakelijk methodisch middel de colome-
trie: hij noemt het een conditio sine qua non voor de wetenschappelijke discipline 
van Bijbelse theologie.135 De te bestuderen Bijbeltekst moet weergegeven worden 
in ademeenheden (Buber/Rosenzweig), zodat weer duidelijk wordt dat de teksten 
niet primair bedoeld zijn als geschreven woorden, maar als gesproken (liturgische) 
woorden.136 De geschreven tekst is een hulpmiddel waarmee men de teksten weer tot 
leven kan brengen door ze uit te spreken.137 Gangbare versindelingen en interpunctie 
worden door Breukelman ter discussie gesteld omdat ze leidend zijn in de manier 
waarop die teksten worden uitgesproken. Ze hebben een hermeneutische functie die 
niet ontkend of onderschat moet worden.138

2. Concordantie. Naast colometrie wordt er een belangrijke methodische plaats 
ingeruimd voor concordantie. Woorden, zo luidt Breukelmans these, willen gehoord 
worden in hun directe context en in breder canoniek verband.139 Het is voor de 

134 In aanvulling hierop zou het wellicht lonen om een analyse te bieden van de argumentatie die 
Breukelman hanteert bij zijn tekstuitleg, in het bijzonder de wijze waarop hij gevolgtrekkingen 
doet. Een opvallende vorm daarbij is het argumenteren op basis van hoe de tekst niet luidt; Breu-
kelman ontleent dan betekenis middels een argumentatie op basis van wat er niet staat, maar wat 
er wel had kunnen staan. Dergelijk redeneren ex silentio treffen we ook aan in de exegesen van 
Barth. Zie Muis, Openbaring en interpretatie, 302 onder verwijzing naar Barths Komm Schöpfer 
Geist (1924).
135 Op de laatste pagina van bt i/1 relativeert hij deze uitspraak weer: ‘Ook voor deze werkwijze 
geldt echter, dat zij slechts zolang van nut kan zijn als zij dienstbaar is aan de veelvuldige wijze 
waarop de Schrift zich zelf wil uitleggen.’ (171) Zie over de oorsprong van achtergronden van colo-
metrie bij Buber en Rosenzweig: F.J. Hoogewoud, ‘From “Writtenness” to “spokenness”. Martin 
Buber and his forgotten contemporaries on colometry’, in: K. Spronk & E. van Staalduine–Sulman 
(red.), Hebrew texts in Jewish, Christian and Muslim surroundings (Leiden: Brill, 2017), 104–114.
136 Over het verschil tussen de colometrische weergave van Buber en Rosenzweig en de weergave 
van Hiëronymus, zie bt i/1, 46–49. Over de vers–voor–versweergave van de Statenvertaling, zie bt 
i/1, 76–77. De algemene definitie van colometrie luidt: ‘ordening (ook typografisch) van een tekst 
(meestal poëzie) in cola’ waarbij een colon wordt gedefinieerd als ‘lijnstuk: soms in zijn eentje een 
dichtregel, meestal de helft of een derde van een twee–, resp. drieledige dichtregel in de klassiek 
Hebreeuwse poëzie’. J.P. Fokkelman & W.J.C. Weren, De Bijbel literair: opbouw en gedachtegang van 
de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties (Zoetermeer: Meinema, 2003), 761.
137 bt i/1, 36–38. Op p. 38 spreekt hij van ‘het levende Woord’ [Miskotte] dat geroepen en hoord 
[sic] wil worden. De gedachte van het primaat van het gesproken woord boven het geschreven 
woord kan herleid worden tot het opstel ‘Die Schrift und das Wort. Zur neuen Bibelübersetzung’ 
(1925) van Rosenzweig in Buber & Rosenzweig, Die Schrift, 76–87.
138 bt i/1, 46; bt i/3, 224–228; vgl. bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75: 10; ‘Theologische 
exegese’, 76–82: 78.
139 bt i/1, 61–62.
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exegeet dus van belang om in kaart te brengen hoe een bepaald Hebreeuws of Grieks 
woord binnen en buiten de directe context functioneert. Op basis daarvan kan de 
betekenis van een woord genuanceerd worden.

3. Literaire kritiek. In het afwegen van de hypothetische bronnen op basis waarvan 
de redacteurs of literatoren hun teksten vermoedelijk tot stand hebben gebracht, maakt 
Breukelman in zijn Genesisstudie (a) een andere keuze dan in zijn Mattheüsstudie (b).

(a) Mocht men de klassieke literair–kritische oorkondenhypothese en de 
bijbehorende bronnenscheiding tussen J(ahwist), E(lohist), P(riestercodex) en 
D(euteronomist) dienstbaar hebben willen maken aan de tekst, dan zou Breukelman 
er waarschijnlijk welwillend mee zijn omgegaan. Hij ziet zich bij het uitleggen van 
de tekst door deze bronnenscheiding echter eerder belemmerd dan gestimuleerd. 
Zodra immers de tekst wordt opgeknipt in grotere of kleinere eenheden, raakt het 
(eind) product van de (eind)redacteur uit beeld en daarmee de eenheid van compo-
sitie van het Bijbelboek.140 Over de Genesisgeschriften van de historisch–kritische 
exegeet O. Eissfeldt merkt Breukelman op:

Wat het Boek Genesis naar de mening van Eissfeldt niet is, dat is het Boek Genesis 
gelijk zal blijken, nu juist wèl: ‘ein geschlossenes, nach einem einheitlichen Plan sinn-
voll geordnetes Ganzes’.141

Niet de tekst achter de tekst, maar het samengaan van inhoud en vorm (= de struc-
tuur) van de teksten zelf dient onderwerp van studie te zijn.

(b) In zijn studie naar het Mattheüsevangelie kiest Breukelman er daarentegen wel 
voor om een gangbare literair–kritische hypothese te gebruiken in zijn tekstanalyse, 
namelijk dat Mattheüs en Lukas hun evangelie hebben gecomponeerd op basis van 
Marcus en de Q–tekst. Door vergelijkende tekstanalyse ziet Breukelman zich name-
lijk in staat nauwkeurig aan te wijzen waar Mattheüs opzettelijk van zijn bronnen 
Marcus en Q afwijkt. Zo weet hij de specifieke boodschap van Mattheüs’ evangelie 
formuleren.142 Verder weegt Breukelman in bepaalde gevallen de beschikbare tekst-
varianten met het oog op de juiste lezing (tekstkritiek).143

4. Redactiekritiek. De literaire kritiek hangt dus nauw samen met wat men speci-
fieker ‘redactiekritiek’ is gaan noemen. De eindredacteur(s) van de Pentateuch en de 
evangelieschrijvers moeten volgens Breukelman niet begrepen worden als ‘objectieve’ 
verzamelaars en samenstellers. Door de teksten die hun ter beschikking stonden op 
een heel bepaalde manier te rangschikken en aan te passen, konden ze hun theologi-
sche of ideologische zienswijze aan de teksten meegeven. De reden daarvoor moet niet 

140 bt i/2, 24–26; bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 79.
141 bt i/2, 25. Breukelman drijft de spot met de titel van Eissfeldts boek ‘Die Genesis der Genesis’ 
en met ‘The Genesis of Genesis’ van B.W. Bacon: bt i/2, 24 n. 39.
142 Zie bijv. bt iii/2, 89. Met dit ‘afwijken’ bedoelen we dus niet het Sondergut van Mattheüs. Zie 
daarover bijvoorbeeld bt iii/2, 99.
143 Zie bijv. bt iii/3, 174 n. 287.
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slechts gezocht worden in de wil van de redacteurs om hun eigen visie in de teksten te 
leggen, maar ook in de behoeften of in het interpretatiekader van het oorspronkelijke 
lezerspubliek.144 Het heeft volgens Breukelman echter weinig zin om in de voorlig-
gende teksten te onderscheiden tussen een gedeelte ‘Traditionsgut’ en een gedeelte 
‘Redaktionsgut’. Hij stelt: ‘het “redactionele” is aanwezig in álle bestanddelen.’145 
Hoewel Breukelman geen tekst heeft nagelaten waarin hij dit verantwoordt, is hij 
hierin deels schatplichtig aan Rosenzweigs postulaat van de ‘Rabbenoe’, die als alter-
natief geldt voor de historisch–kritische Redactor.146

5. Vormkritiek. Een laatste belangrijke exegetische methodiek die door Breukelman 
wordt aangewend, is de vormkritiek (Formgeschichte of Gattungsgeschichte), waarvan 
Julius Wellhausen en Hermann Gunkel doorgaans als de geestelijk vaders worden 
aangewezen. Het vaststellen van het oorspronkelijke genre (of eigenlijk: de monde-
linge vertelvorm) van een bepaalde perikoop kan de lezer helpen om de perikoop te 
interpreteren. Een voorbeeld hiervan is Breukelmans formgeschichtliche lezing van 
het ‘eerste scheppingsbericht’ in Genesis 1: als de tekst polemische kenmerken blijkt 
te hebben ten opzichte van religieuze voorstellingen in het Oude Nabije Oosten, heeft 
dat onmiddellijke gevolgen voor de betekenis van de tekst.147

2.7 Samenvatting
In deze paragraaf hebben we Breukelmans definitie van de theologische discipline 
van Bijbelse theologie weergegeven en de hoofdlijnen ervan geanalyseerd. Van het 
schema aan het begin van dit hoofdstuk hebben we nu dus op hermeneutisch–theo-
retische wijze het materiaal besproken dat betrekking heeft op de linkerhelft van het 
schema uit bt i/1:

144 Een vergelijkbare interesse vinden we behalve bij Breukelman ook bij enkele van zijn genera-
tiegenoten, zoals Günter Bornkamm, Willi Marxsen, Hans Conzelmann en Ernst Haenchen, allen 
leerlingen van Rudolf Bultmann.
145 bt i/1, 171. Even verderop: ‘Niets komt in deze tekst voor, dat niet geheel en al van hem zelf is, 
want hij is het, die ten dienste van wat hij zeggen wilde alles wat hij in het verhaal opneemt optimaal 
binnen het geheel van de compositie doet functioneren, en die aan de delen en onderdelen en zelfs 
aan de allergeringste bestanddelen van het verhaal de vormen geeft, die ze hebben moeten om op 
de door hem gewenste wijze binnen het geheel van de compositie te kunnen functioneren.’
146 Zie bt i/3, 332, waar Breukelman met instemming uit een brief uit 1927 van Rosenzweig citeert: 

‘Auch wir übersetzen die Tora als das eine Buch. Auch uns ist sie das Werk eines Geistes. Wir wissen 
nicht, wer er war; dass es Mose war, können wir nicht glauben. Wir nennen ihn unter uns mit 
dem Sigel, mit dem die kritische Wissenschaft ihren angenommenen abschliessenden Redaktor 
bezeichnet: R. Aber wir ergänzen dieses R nicht zu Redaktor, sondern zu Rabbenu. Denn, wer 
er auch war und was ihm auch vorgelegen haben mag, er ist unser Lehrer, seine Theologie unsre 
Lehre.’
147 Vgl. bt ii/2, 162: ‘Het verbaast ons zeer dat de vader van de ‘Formgeschichte’ [Gunkel] (…) zo 
weinig begrip heeft voor de vorm juist van een lied als Psalm 113 en nog veel minder voor de inhoud 
van dit lied. Gunkel is als modern theoloog een Religionsgeschichtler en eigenlijk geen theoloog. Dat 
wreekt zich bij de exegese.’
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Vanuit Bijbelse theologie zien we twee pijlen getrokken, die uiteindelijk allebei bij het 
‘spreken over God van het Bijbelse getuigenis’ uitkomen.

De eerste pijl loopt naar boven en geeft een directe gerichtheid aan op dat Bijbelse 
spreken over God: de theologische discipline Bijbelse theologie houdt zich bezig met 
het omschrijven van wat we in § 2.3 ‘de Zaak’ genoemd hebben; ze analyseert het 
spreken over God van het Bijbelse getuigenis en stelt zich ten doel om dat Bijbelse 
spreken op een zo adequaat mogelijke manier te beschrijven.

De tweede pijl maakt een omweg via wat hier ‘hermeneutiek’ genoemd wordt. 
Daarmee geeft Breukelman aan dat er voor het interpreteren van het spreken over 
God van het Bijbelse getuigenis een bepaalde methodiek nodig is: zoals er voor het 
beschrijven van het spreken over God van de kerkelijke verkondiging homiletische 
bezinning moet plaatsvinden, zo moet er hier hermeneutische bezinning plaats-
vinden. Uit onze analyse is gebleken dat Breukelman hier doelt op een hermeneutisch 
proces dat verloopt van de tekstuele delen naar het geheel en vice versa. Als leidend 
wordt daarbij het Bijbels–theologische grondpatroon van de vier grondwoorden 
verondersteld.

De term ‘hermeneutiek’ op deze plek kan voor verwarring zorgen, omdat Breu-
kelman de term doorgaans gebruikt in zijn bespreking van dogmatische theologie 
en de verhouding tussen dogmatische en Bijbelse theologie (‘dogmatiek als herme-
neutiek’). Op deze plaats zouden we eerder ‘(theologische) exegese’ of ‘structuur van 
het Bijbelse getuigenis’ hebben verwacht, aangezien Breukelman die begrippen met 
regelmaat aanwendt om duidelijk te maken waarmee de Bijbelse theologie zich feite-
lijk bezighoudt, namelijk ‘dat zij de hermeneutische horizon zichtbaar heeft te maken, 
waarbinnen de exegese van het bijbelse getuigenis moet worden verricht.’148 Als we 
aan het einde van dit hoofdstuk tot een revisie van Breukelmans schema overgaan, 
zullen we daarom de term ‘hermeneutiek’ vervangen door ‘structuur van de Bijbelse 
verkondiging’ en daarbij ook een volwaardige plek toekennen aan de term ‘exegese’.

148 bt i/1, 23–24, mijn cursieven.
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3. Dogmatische theologie

In de voorgaande paragraaf hebben we beschreven welke functie Breukelman binnen 
het geheel van de theologie toekent aan de discipline Bijbelse theologie, en de wijze 
waarop hij daaraan een hermeneutisch–theoretische grondslag geeft. In deze para-
graaf richten we ons op de plaats en functie die Breukelman binnen het geheel van de 
theologie toekent aan de dogmatische theologie.

Breukelman ervoer het niet als noodzakelijk zelf een dogmatiek uit te denken. Hij 
beschouwde Barth als degene die de theologische discipline van dogmatiek op de 
geëigende wijze beoefende en concentreerde zich zelf daarom vooral op de Bijbelse 
theologie. Wel heeft hij zich bezonnen op de taak die de dogmatische theologie te 
midden van de andere theologische disciplines heeft te vervullen, de wijze waarop 
dat zou moeten geschieden en de wijze waarop dat in verschillende stadia van de 
dogmengeschiedenis feitelijk is gebeurd.

3.1 Dogmatiek als hermeneutiek
De eerste van de twee door Breukelman gegeven redenen om Bijbelse theologie te 
beoefenen was descriptief van aard: de Bijbelse theologie expliciteert de theologieën 
van de Bijbelse auteurs en brengt de structurele en inhoudelijke overeenkomsten 
tussen deze theologieën in kaart. Maar bij Breukelman is Bijbelse theologie niet 
alleen een beschrijvende discipline. Ze stelt ook een norm. Opnieuw geven we Breu-
kelmans definitie van Bijbelse theologie weer, nu in verkorte vorm, toegespitst op 
haar tweede taak.

Onder Bijbelse Theologie verstaan we de (…) theologie van de bijbelse getuigen zelf (…), 
die (…) door ons (…) moet worden geformuleerd (…) omdat we daardoor (…) steeds 
beter de bijbelse norm gaan verstaan, waaraan het spreken en handelen van de kerk 
moet worden gemeten.149

Het beschrijven van het spreken over God in de Bijbel is uiteindelijk geen doel op zich. 
Het dient tot het stellen van de norm voor het actuele spreken over God in de kerk van 
alle eeuwen. Hoewel volgens Breukelman het Bijbelse en het kerkelijke spreken over 
God nauw met elkaar verbonden zijn — ze zijn immers beide vormen zijn van de ene 
dienst van het Woord van God — veronderstelt deze vorm van normativiteit toch een 
kwalitatief verschil tussen het Bijbelse en het kerkelijke spreken over God.

Op zowel het Bijbelse als het kerkelijke spreken over God wordt gereflecteerd. 
Reflectie op het spreken over God in de Bijbel noemt Breukelman Bijbelse theo-
logie; reflectie op het spreken over God in de kerk noemt hij, in navolging van Barth, 

149 bt i/1, 19–20.
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dogmatische theologie.150 In elke nieuwe tijd of omstandigheid moet de dogmatische 
theologie weer opnieuw kritisch bezien of het kerkelijke spreken over God nog wel 
overeenstemt met het Bijbelse spreken over God.151 De dogmatische vraag is dus: 
ligt het kerkelijke spreken over God in het verlengde van het spreken over God van 
de Bijbelse getuigen? Komt de houding van de kerk ten opzichte van de Zaak nog 
wel overeen met de Bijbelse houding?152 Nieuwe tijden en nieuwe omstandigheden 
vragen om hernieuwde dogmatieken, of ‘ontvouwingen van de geloofsleer’, die idea-
liter beschouwd kunnen worden als een neerslag van het horen, verstaan en uitleggen 
van de Schrift waaraan de auteurs zich genormeerd weten. Calvijn, Barth en alle 
andere dogmatici bedoelden hun grote dogmatische werken dan ook als clef et ouver-
ture (‘sleutel en opening’, Calvijn153), als leeswijzer op de Bijbel.

Tegelijkertijd geldt ook het omgekeerde: ‘zoals we in een bepaalde kerk of in een 
bepaalde tijd gewend zijn geraakt de leer te ontvouwen, dienovereenkomstig lézen 
we de Schrift’.154 Elke lezer of leesgemeenschap heeft zijn vooronderstellingen, en die 
zijn in grote mate bepalend voor de interpretatie van de gelezen teksten.

Enerzijds stelt dus de Schrift een hermeneutische norm voor de dogmatiek: de 
Schrift normeert.155 Anderzijds blijkt de dogmatiek hermeneutisch regulerend te 
zijn voor het interpreteren van de Schrift: de dogmatiek reguleert. Dit laatste bedoelt 
Breukelman met ‘dogmatiek als hermeneutiek’.156

Het is eerlijker en beter om te weten wat de dogmatische vooronderstellingen zijn waar je 
vanuit gaat. Er is een voortdurende wisselwerking tussen exegese en dogmatiek (geloofs-
leer). Dat zei Calvijn ook al in het voorwoord van z’n dogmatische levenswerk de ‘Insti-
tutio’: wil je m’n kommentaren op de tekst snappen dan moet je m’n Institutio lezen.157

150 bt i/1, 13–14.
151 We zouden dit in de thans gangbare terminologie de ‘contextualiteit van het dogma’ noemen. 
Breukelman zelf gebruikt begrippen verwant aan ‘context’ alleen in literaire zin, wellicht omdat het 
in bijvoorbeeld de sociologie pas in de jaren ’80 gangbaar werd om ook anderszins van contexten te 
spreken.
152 bt i/1, 19.
153 Geciteerd uit de inleiding op de Franse editie van de Institutie (1551) in bt iv/1, 26.
154 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 82. bt i/1, 24: ‘Overeenkomstig de wijze waarop de 
doctrina christiana wordt ontvouwd leest men de heilige Schrift.’ Reeling Brouwer, De man en zijn 
karwei, 29: ‘Zoals je leert, lees je.’
155 In de klassieke gereformeerde theologie is de Schrift norma normans non normata, dat wil 
zeggen: normatief in zichzelf, en worden de belijdenisgeschriften beschouwd en behandeld als 
norma normata, waarbij de Schrift als norm geldt.
156 Vgl. Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 102–107. Zie ook bt iii/2, 166 en vergelijk Breu-
kelman, ‘Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde: Het verhaal van de schepping in Genesis 
1:1 – 2:3 als verkondiging van een daad van God’, Om het levende Woord 1/2–3 (1968), 129–198: 171, en 
Breukelman, ‘Gesprekken’, 82: ‘Het werd in mijn formulering al gauw: “dogmatiek als hermeneu-
tiek”. Want de dogmatiek fungeert altijd ook als hermeneutiek (uitlegkunde). (…) Overal merk je 
het weer: in de ontvouwing van de heilige leer ben je bezig met het uitleggen van de Schrift.’
157 De Haan & Fennema (red.), ‘Levend uitleggen’, 6.
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Zoals Breukelman in zijn Bijbelse theologie tracht aan te tonen dat het verstaan van 
de structuur van de teksten — dus: de vorm in relatie tot de inhoud — de sleutel is tot 
een adequaat verstaan van die teksten, zo probeert Breukelman in zijn dogmatisch-
theologische studies aan te tonen dat de structuur die aan de christelijke leer gegeven 
wordt (de ordo docendi) — dus opnieuw: de vorm in relatie tot de inhoud — een sleu-
telrol speelt in het verstaan van die leer. Grondige bezinning op dogmatische struc-
turen is, met het oog op de kerkelijke verkondiging van het heil van Godswege, van 
vergelijkbaar belang als de bezinning op de Bijbelse structuren.

Breukelman wil aannemelijk maken dat Barths Kirchliche Dogmatik de norm 
voor de kerkelijke verkondiging van zijn dagen zou moeten zijn, omdat Barth, in 
tegenstelling tot vrijwel de gehele kerkelijke dogmengeschiedenis, een éénvoudige 
Godskennis postuleert.158 Breukelman stelt dat deze dogmatische eenvoud een 
Bijbelse eenvoud weerspiegelt die storingen, verwarringen, verduisteringen, heresie, 
kerkstrijd en verlies aan actualiteit uitbant zodra ze als norm zou gaan gelden in 
exegese, verkondiging en leer. Die veronderstelde dogmatische en Bijbelse eenvoud 
zal echter moeten worden aangetoond op basis van Bijbels–theologische arbeid, die 
immers de norm formuleert voor de dogmatisch–theologische arbeid.159

3.2 Eenvoudige of meervoudige Godskennis?
In zijn studie naar de theologie van Barth en Calvijn, en onder invloed van Miskotte, 
was Breukelman tot de overtuiging gekomen dat de Godsopenbaring zich in Jezus 
Christus concentreert.160 Dat God inderdaad met slechts één Woord spreekt, is in 
de geschiedenis van het christelijk denken niet altijd als vanzelfsprekend ervaren —  
zelfs niet na de Reformatie met haar sola’s, zo heeft Breukelman althans willen 
aantonen met een dogmenhistorische reconstructie van de ontwikkelingen binnen 
de structuur van de geloofsleer. Hij verdeelt de dogmengeschiedenis in drie tijd-
vakken: (1) de kerkvaders en de middeleeuwse scholastiek, (2) de gereformeerde 
orthodoxie of oudprotestantse theologie, en (3) de liberale theologie of de neopro-
testantse theologie, en wijst aan op welke manier er in diverse dogmatische struc-
tureringen weeffouten zijn ontstaan. We geven zijn historische reconstructie in kort 
bestek weer.

158 bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–76: 10.73.
159 ‘Als hermeneutische grondregel beheerst zij [nl. ‘deze barthse visie op de eenvoud van de werke-
lijkheid van God en haar openbaring] de gehele exegese en op grond van deze exegese beheerst zij 
dan als dogmatische grondregel de gehele dogmatiek in haar gehele structuur en in al haar delen 
en onderdelen.’ bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75: 7. Vanuit deze grondhouding ziet 
Breukelman zich genoodzaakt Barths dogmatiek op enkele punten te bekritiseren. Barths eigen-
schappenleer van kd ii/1 bijvoorbeeld beschouwde hij als (te) mager exegetisch onderbouwd, en uit 
aantekeningen in Breukelmans eigen exemplaar van de kd blijkt dat hij sommige oudtestamenti-
sche excursen voor verbetering vatbaar achtte.
160 Vgl. bt iv/2, ii.
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(1) Vanaf de tweede eeuw tot aan het eind van de middeleeuwen werd het in de 
kerk steeds gangbaarder om de christelijke leer in termen te vatten zoals die aange-
dragen werden door de op dat moment vigerende filosofie. Dit proces begon al bij 
de vroegchristelijke apologeten;161 in een poging aansluiting te vinden bij de niet–
christelijke denkers van zijn tijd hanteerde Origenes (185–253/4) in zijn theologische 
verhandelingen het indertijd gangbare neoplatoonse begrippenapparaat en situeerde 
de Bijbelse heilsgeschiedenis binnen een alomvattend kosmisch gebeuren van een 
neergaan en opklimmen der zielen.162 Hij ging daarbij in de ogen van velen voorbij 
de grenzen van het toelaatbare; zijn theologie werd dan ook van ketterij beticht en 
dienovereenkomstig veroordeeld. Het wereldbeschouwelijke dat de theologie was 
binnengedrongen zou in de daarop volgende eeuwen echter aan invloed winnen. Bij 
Augustinus en andere kerkvaders zorgde het platoonse denken voor een wereldbe-
schouwelijk kader; bij Thomas van Aquino en andere middeleeuwse scholastici zou 
de wereldbeschouwing van de aristotelische filosofie paradigmatisch worden.163

(2) In de dogmatieken van de middeleeuwen had het begrippenpaar natuur en 
genade een centrale functie gekregen bij het uitleggen van de christelijke leer. Door 
de particula exclusiva (sola fide, sola gratia, sola scriptura) leek het er aanvankelijk op 
dat de Reformatie met dit dualisme zou breken en Gods genade tot het enige theolo-
gische uitgangspunt zou maken. Toch introduceerde Philippus Melanchthon (1497–
1560) onder invloed van Luther opnieuw een begrippenpaar om de dogmatische stof te 
ordenen: wet en evangelie, waarvan de wet natura nota (‘van nature bekend’) zou zijn 
en het evangelie non natura notum.164 Vervolgens werd dat begrippenpaar gehistori-
seerd, dat wil zeggen: het werd over de geschiedenis van de mensheid vanaf Adam tot 
heden gelegd, waardoor er een historische opeenvolging van gebeurtenissen (histo-
rica series) ontstaat165 van de mens in een viervoudige staat (homo in quadruplice 
statu): eerst institutus (‘ingesteld’, geschapen), dan destitutus (‘afgesteld’, gevallen), 
dan restitutus (‘hersteld’, wederopgericht) en uiteindelijk constitutus (‘vastgesteld’).166 
Zacharias Ursinus (1534–1583) verbond dit onderscheid tussen wet en evangelie met 
Heinrich Bullingers (1504–1575) theologische categorie van het verbond en kwam 

161 Zo ook recentelijk Zwiep, Tussen tekst en lezer i, 143–144.
162 Vgl. Zwiep, Tussen tekst en lezer i, 170.
163 bt iv/2, ‘De drie grondvormen van de ene voor–heretische afwijking’, 254–260: 259. Over Breu-
kelmans studie naar Augustinus en het neoplatonisme, zie R.H. Reeling Brouwer, ‘Het strijdgesprek 
van Frans Breukelman met Augustinus. Een verkenning op grond van archiefmateriaal’, Kerk en 
Theologie 58/3 (2007), 243–260.
164 bt iv/2, ‘Verzoening’, 262–298: 269. Bij het woordpaar wet en evangelie hoort dan ook het 
woordpaar zelfkennis en Godskennis.
165 Zie voor de oorsprong van deze term bt iv/1, 407–413. Vgl. Bekker, Hofstra, et al. (red.), 
Gesprekken, 127.
166 bt iv/2, ‘De drie grondvormen van de ene voor–heretische afwijking’, 254–260: 259. Hetzelfde 
ook bij Johannes à Marck (1656–1731): Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 91–95; Klouwen & 
Van Nieuwpoort (red.), ‘Hou nou toch eens op met die Amsterdamse School’, 5.
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zo tot een constructie van een tweetal verbonden: een natuurverbond van vóór de 
val en een genadeverbond van na de val.167 De Nederlandse theoloog Franciscus 
Gomarus (1563–1641) theologiseerde verder in deze lijn en formuleerde een natuurlijk 
en een bovennatuurlijk verbond van God. Deze theologische lijn zou uitlopen op de 
invloedrijke foederaaltheologie van Johannes Coccejus (1603–1669) en het werk– en 
evangelieverbond van Herman Witsius (1636–1708).168

Van alle gereformeerde vaderen heeft Breukelman de theologie van Johannes Calvijn 
(1509–1564) het uitvoerigst bestudeerd.169 In zijn uitvoerige studies naar de opbouw 
van de verschillende versies van de Institutie wil hij duidelijk maken dat Calvijn door 
de jaren heen gezocht heeft naar de meest adequate ordening voor de dogmatische stof. 
Aanvankelijk had Calvijn zijn stof geordend naar het duale catechetische model van 
Luther: wet en evangelie (1536/1537). In 1539 ordende hij zijn Institutie in overeenstem-
ming met de opbouw van de Loci van Melanchthon, maar uiteindelijk structureerde 
hij de christelijke leer aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis (1559/1560). 
Met die laatste ordening bleek Calvijn het meest tevreden.170 Hoewel Calvijns theo-
logie een grote christologische concentratie kent (‘Christus en niets anders’171), komt 
die concentratie volgens Breukelman niet sterk genoeg naar voren in de laatste editie 
van de Institutie. Breukelman meent dat de oorzaak hiervan gelegen is het feit dat 
Calvijn niet één maar twee structurerende principes gebruikt: ondanks de christologi-
sche concentratie die eigen is aan de structuur van het Apostolicum hebben de eerdere 
ordeningsprincipes hun sporen nagelaten in de laatste editie, hetgeen het meest duide-
lijk blijkt uit de door Calvijn verdedigde mogelijkheid van meerdere manieren voor de 
mens om aan kennis over God te komen. Tekenend hiervoor is dat de Calvijnonder-
zoekers E. Dowey en T.H. Parker in hun ongeveer gelijktijdig verschenen studies over 
de Godskennis in de theologie van Calvijn tot tegenovergestelde conclusies komen. 
Dowey plaatst twee vormen van Godskennis (kennis van God de Schepper en kennis 
van God de Verlosser) bij Calvijn in een dialectisch verband; Parker houdt het er daar-
entegen op dat er bij Calvijn sprake is van éénvoudige godskennis.172 Breukelman 
meent dat Calvijn zich er weliswaar van bewust was van het feit dat hij simultaan twee 
ordeningsprincipes hanteerde (contra Parker), maar dat hij zich niet realiseerde dat 
deze twee principes met elkaar conflicteren (contra Dowey).

167 Onder quid est discrimen Legis et Evangelii? (‘wat is het onderscheid tussen wet en evangelie?’): 
lex continet foedus naturale // evangelium (…) continet foedus gratiae (‘de wet bevat het natuurver-
bond’ // ‘het evangelie bevat het genadeverbond’). Geciteerd in bt i/3, 79 en bt iv/2, ‘Verzoening’, 
262–298: 270.
168 Zie uitvoerig bt iv/1, 422–468.
169 Zie de uitvoerige Calvijnstudie in bt iv/1 en de bespreking van verschillende versies van 
Calvijns Institutie in de studie ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, bt iv/2, 5–75.
170 bt iv/1, 334. Nunquam mihi satisfeci …, ‘nooit was ik [over mijn werk] geheel tevreden … ’
171 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 96.
172 bt iv/1, 39–44.
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Volgens Breukelman paste Calvijn de reformatorische particula exclusiva ten 
onrechte alleen toe op de soteriologische loci. Daardoor bepaalt de christologie nog 
niet de gehele kerkelijke leer, inclusief de epistemologie en de scheppingsleer, zoals 
dat later bij Barth wel het geval zal zijn. Weliswaar keerde Calvijn in de loop van 
de verschillende edities van de Institutie de Lutherse epistemologische volgorde van 
zelfkennis naar Godskennis om, en komt de mens dus niet vanuit zijn zelfkennis tot 
Godskennis maar vanuit de kennis van God tot kennis van zichzelf173 — toch blijft 
hij een onderscheid maken tussen een oorspronkelijke vorm van Godskennis en 
de kennis van God die in Christus wordt opgedaan. Bij Calvijn komt men dus niet 
alléén door genade, alléén door het geloof en alléén door de Schrift tot Godskennis; 
hij rekent immers ook met een vorm van algemene, aangeboren of natuurlijke Gods-
kennis. Zelfs in de laatste editie van de Institutio gaat de kennis van God de Schepper 
nog altijd vooraf aan de kennis van God de Verlosser.

In het invloedrijke tweede artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), dat 
nauw aansluit bij de theologie van Calvijn, schrijft Guido de Brès:

Wy kennen Hem door twee middelen. Ten eersten door de scheppinge, onderhou-
dinge ende regeringhe der gheheele werelt: overmits de selve voor onsen ooghen 
is als een schoon boec, in welcke alle schepselen, groote ende cleyne, ghelijck als 
letteren zijn, Die ons de onsienlicke dinghen Gods gheven te aenschouwen, namelijck 
sijn eeuwighe Moghentheyt ende Godtheyt, als d’Apostel Paulus seght, Rom. 1, 20, 
welcke dinghen alle ghenoechsaem zijn om de menschen te overtuyghen ende haer 
alle onschult te benemen. Ten tweeden geeft hij Hem–selven ons noch claerder ende 
volcomelijcker te kennen door sijn heylich ende Goddelic woort: te weten soo vele als 
ons van noode is in desen leven, tot sijnder eerens ende de salicheyt der sijner.174

Breukelman herkent in dit ‘ten eerste … ten tweede’ de historiserende tendens van 
de oudprotestantse dogmatiek, die hij niet in overeenstemming acht met de Bijbelse 
verkondiging.175

(3) Via de ‘vernünftige Orthodoxie’ van de 18e eeuw ziet Breukelman de theo-
logie van de gereformeerde orthodoxie uitlopen op de neoprotestantse of ‘moderne’ 

173 In 1539 heet het nog: quo statim ad Dominum tollamus oculos, ac in aliquam saltem eius noti-
tiam veniamus, ‘zo gauw we onze ogen tot de Heere heffen, komen we ook tot althans enige kennis 
van Hem.’ bt iv/1, 277. In de eerste zin van de Franstalige Institutie van 1560 luidt het: (…) en 
cognoissant Dieu, chacun de nous aussi se cognoisse. bt iv/1, 347.
174 Geciteerd naar J.N. Bakhuizen van den Brink (red.), De Nederlandse belijdenisgeschriften 
(Amsterdam: Bolland, 19762 [1940]), 73. Vgl. Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 67.
175 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 105–107. Behalve Barth heeft ook Miskotte over deze 
thematiek geschreven. Breukelman verwijst naar Miskottes De blijde wetenschap (Nijkerk: Callen-
bach, 1947), 34–46 (bt i/3, 238–239). Miskotte betoogt daar dat er niet eerst Adam is en vervolgens 
Christus, maar dat in een ‘mysterie van afstand, verwisseling en éénheid’ (39) Adam pas ter sprake 
komt naar aanleiding van Christus.
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theologie van de 19e eeuw. Hij wijst erop dat er in de theologische ontwerpen gaan-
deweg een onderscheid tussen natuurlijke religie en geopenbaarde religie ontstond. 
De waarde die de menselijke rede als bron van Godskennis werd toegekend werd 
steeds groter, totdat de Schrift uiteindelijk slechts ging illustreren wat de rede al 
wist.

De tendens, die in heel de ontwikkeling van de oud–protestantse theologie heimelijk 
werkzaam was geweest en die in de theologie der ‘vernünftige Orthodoxie’ zich open-
lijk begon te manifesteren, bestond dus hierin, dat iets algemeens, dat ook algemeen 
bekend is, in steeds toenemende mate ging fungeren als ‘Voraussetzung’, ‘Kriterium’ 
en ‘Rahmen’ bij het verstaan en uitleggen van het bijzondere van de openbaring.176

In een denkbeweging van het algemene naar het bijzondere, vanuit de discipline van 
dogmatische theologie naar de discipline van Bijbelse theologie, ziet Breukelman zo 
een niet–Bijbels kader aan de Bijbelse teksten opgedrongen worden.177

Volgens Breukelman had men zich ten tijde van de Reformatie moeten realiseren 
dat met het herijken van de christelijke leer ook de theologische epistemologie 
hervormd had moeten worden. Het tweevoudige had moeten plaatsmaken voor het 
éénvoudige.178 En dat is precies wat er volgens Breukelman in de theologie van Barth 
gebeurt.

3.3 De ‘voor–heretische afwijking’ en de correctie van Barth
In § 3.2 hebben we beschreven hoe in de door Breukelman beschreven dogmenhisto-
rische periodes het Bijbels getuigenis op drie verschillende manieren wordt ingeka-
derd: eerst door de platoonse en aristotelische filosofieën, dan door de historisering 
van wet en evangelie, en uiteindelijk door een antropologisering van de theologie. 
Achter deze drie vormen van inkadering van het Bijbels getuigenis gaat volgens Breu-
kelman één ‘voor–heretische afwijking’ schuil: in alle drie gevallen wordt veronder-
steld dat God zich op meervoudige wijze laat kennen. Men veronderstelt telkens dat 
God zich behalve in de Schrift ook nog openbaart op natuurlijke, dat wil zeggen: 
algemeen toegankelijke en begrijpelijke wijze.179 

176 bt iv/1, 54. Breukelman verwijst naar Barth, kd i/2, 315.
177 Breukelman ziet in F.D.E. Schleiermacher met zijn schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl (bt 
iv/2, ‘De drie grondvormen van de ene voor–heretische afwijking’, 254–260: 259) en R. Bultmann 
met zijn Daseinsverständnis (bt iv/2, 83–175) zijn grootste opponenten.
178 ‘Die Frage ist, wie die reformatorische Theologie, für die die particula exclusiva “sola” charakte-
ristisch ist, nun doch wieder zu einer Und–Theologie hat werden können.’ bt iv/1, 342. Zwiep komt 
tot een vergelijkbare conclusie: ‘De tragiek van de oudprotestantse orthodoxie is dat zij, hoewel 
zij het sola Scriptura van de Reformatie hoog in het vaandel had staan, uiteindelijk ten prooi is 
gevallen aan dat waartegen de reformatoren zich juist hadden verzet, namelijk het beknotten van 
de Schrift door vreemde overheersers.’ Tussen tekst en lezer i, 330–331.
179 bt iv/2, ‘De drie grondvormen van de ene voor–heretische afwijking’, 254–260: 260. De voor–
heretische afwijking is een ‘theologisch zondigen’; bt iv/2, ‘Verzoening’, 262–298: 297. De term 
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Op het moment dat er in de dogmatische theologie met die mogelijkheid gerekend 
gaat worden, gaat er iets anders dan de structuur van de Bijbelse verkondiging als 
‘hermeneutische horizon’ functioneren. Zo ontstaat er een structuurverschil tussen 
de Bijbel en de geloofsleer, waardoor het zicht op wat we eerder ‘de Zaak’ hebben 
genoemd wordt vertroebeld en die Zaak niet langer het exclusieve zakelijke midden 
van de christelijke leer vormt.

Toch is het ook binnen een dogmatische structuur die niet rijmt met de Bijbelse 
structuur mogelijk dat er adequaat over Gods heilswerk gesproken wordt. Daarom 
spreekt Breukelman van een ‘voor–heretische afwijzing’; van een feitelijke heresie of 
heterodoxie is dus nog geen sprake. Men is nog geen andere dingen gaan zeggen dan 
datgene waarover de Bijbelse getuigen verkondigen, maar men zegt diezelfde dingen 
wel anders.180 De stap naar heresie is dan nog maar heel klein. Men drijft immers uit 
elkaar wat intrinsiek bij elkaar hoort. Een algemeen bekende Schepper komt los te 
staan van de bijzondere (christelijke) Verlosser, en een algemene kennis van de schep-
ping wordt losgeweekt van de bijzondere (joods–christelijke) kennis van het verbond. 
De scheppingsleer dreigt dan te veranderen in een on–Bijbelse, wereldbeschouwelijke 
kosmologie. De Bijbel leert ons immers de kosmos vanuit het verbond beschouwen, 
niet andersom.181

Wat er had móeten gebeuren is: dat ze het hele schema van natuur en genade hadden 
moeten opgegeven. Niet natuur én genade, filosofie én theologie, algemeen én 
bijzonder! Ze hadden vanuit het ‘enkel genade’, ‘enkel geloof ’ en ‘de Schrift alleen’ dat 
fatale dubbele schema moeten opgeven.182

Als er echter met slechts één soort kennis van God gerekend moet worden, moet heel 
de christelijke leer gereviseerd worden. Breukelman zag in K. Barth degene die dit 
ondernam in het ontwerpen en schrijven van diens Kirchliche Dogmatik.

wordt door Barth gebruikt (‘vorhäretischen Abweichungen’, pluralis) in kd i/2, § 23: ‘Dogmatik als 
Funktion der hörenden Kirche’, 903–905. Reeling Brouwer spreekt van een theologische construc-
tiefout. R.H. Reeling Brouwer, ‘Frans Breukelman – De man en zijn karwei’, in: J.J. Beumer (red.), 
Zo de ouden zongen … Leraar en leerling zijn in de theologie–beoefening (tussen 1945 en 2000) (Baarn: 
Ten Have, 1996), 37–53: 47.
180 Breukelman constateert een soortgelijk fenomeen in de Bijbel, met name bij het vergelijk tussen 
Mattheüs met Lukas (zoals hierboven in § 2.1 en 2.5: alius non alia, sed eadem aliter dicit). Daar kan 
vanzelfsprekend geen sprake zijn van heresie of een voor–heretische afwijking. Zie hierover bt iii/1, 
218–219.
181 bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75: 17–18. De beweging is van het particuliere naar het 
universele of van het bijzondere naar het algemene, zoals we reeds in § 2.2 en 2.4 constateerden.
182 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 88. ‘Van een “duplex veritas” (Thomas), “zwei Worte 
Gottes” (Luther), een “duplex cognitio Dei” (Calvijn), een “duplex foedus” (de gereformeerde 
orthodoxie (…)), van een “duplex theologia” (Jean Alfonse Turrettini, Salomon van Til en heel 
de “vernünftige Orthodoxie”), van “zweierlei Offenbarung” of een “doppelte Offenbarung” (Emil 
Brunner) of van een “method of correlation” in de zin van Tillich kan geen sprake meer zijn.’ bt 
iv/2, ‘Verzoening’, 262–298: 296. Vgl. bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75: 72.
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Zo staan Karl Barth en — nu met overdrijving gezegd — ‘alle anderen Theologen’ tegen-
over elkaar. Karl Barth zegt: jullie hermeneutische en dogmatische grondstelling — ‘Quia 
duplex Domini apparitio, hinc duplex Dei cognitio’ — betekent — ook bij een streng en 
exclusief Schriftprincipe — dat jullie in jullie leer en verkondiging over de hele linie 
voortdurend ook natuurlijke theologie bedrijven (en het is louter aan de ‘glücklichen 
Inkonsequenz’ te danken, dat jullie leer desondanks in zulk een mate zuivere leer is). 
‘Alle anderen Theologen’ zeggen: jouw hermeneutische en dogmatische grondstel-
ling — ‘Quia simplex Domini apparitio, hinc simplex Dei cognitio’ — betekent — ondanks 
al jouw beroepen op de heilige Geest — dat jij in jouw leer de vrijheid en de rijkdom van 
de heilige Schrift te na komt, betekent jouw ‘christologische concentratie’ de dwang van 
een systeem, een ‘monisme’, een aprioristisch schema, en dus: ‘Engführung’!183

Het bezwaar van de mogelijke Engführung die Barths theologie tot gevolg zou hebben, 
wordt door Breukelman als ongegrond van de hand gewezen. De christologische 
concentratie doelt immers op het zakelijke midden van de christelijke leer, niet op 
het systematische midden.184 Niet een idee, een axioma of een principe staat in het 
midden, maar ‘de Naam’.185

183 bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75: 73 en bt iv/1, 493–494. De door Breukelman vaak 
gebruikte term ‘christologische concentratie’ komt van Karl Barth zelf. Juist als Barth in ‘How 
my mind has changed’ vertelt over de jaren 1928–1938, komt de term op: ‘Meine neue Aufgabe war, 
alles vorher Gesagte noch einmal ganz anders, nämlich jetzt als eine Theologie der Gnade Gottes 
in Jesus Christus durchzudenken und auszusprechen. Ich kann nicht verschweigen, daß ich in der 
Bearbeitung dieser Aufgabe – ich möchte sie als christologische Konzentration bezeichnen – zu 
einer in erhöhtem Sinne kritischen Auseinandersetzung mit der kirchlichen Tradition, auch mit 
den Reformatoren, auch mit Calvin geführt worden bin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, 
daß ich in dieser Konzentration alles viel klarer, unzweideutiger, einfacher und bekenntnismäßiger 
und zugleich doch auch viel freier, aufgeschlossener und umfassender sagen konnte als vorher, wo 
ich – weniger durch die kirchliche Tradition als durch die Eierschalen einer philosophischen Syste-
matik – mindestens teilweise gehemmt war.’ Barth, ‘How my mind has changed’, in: Der Götze 
wackelt. Zeitkritische Aufsätze, Reden und Briefe von 1930 bis 1960 (Berlijn: Vogt, 1961), 181–190: 186. 
Vgl. Breukelman, bt iv/2, ‘Verzoening’, 262–298: 277.
184 Contra Hans Urs von Balthasar en G.C. Berkouwer die Barth op dit punt vanuit respectievelijk 
rooms–katholiek en gereformeerd perspectief hebben bekritiseerd. bt iv/2, ‘Dogmatiek als herme-
neutiek’, 5–75: 69.
185 ‘Daß der Anfang der theologischen Besinnung als rationale Bemühung um das Geheimnis 
die Ausschaltung der begriffsmäßigen, annähernden Verarbeitung verbietet, daß namentlich die 
dialektische Theologie eine unermüdlich durchgehaltene Begriffsarbeit zu leisten versucht, schließt 
nicht aus, sondern ein, daß die wissenschaftliche Rechenschaftsablegung ihren sachlich–wissen-
schaftlichen Charakter geradezu in einer bestimmten Konsequenz sucht, der Konsequenz, mit 
der die Begriffe, obschon sie widerspenstig sind, in einen lückenlosen Dienstbezug zu dem Namen 
gestellt, gebunden und erlöst werden.’ [cursieven van Miskotte] Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schrift-
gemäßem Denken’, in: Miskotte, Geloof en kennis: theologische voordrachten (Haarlem: Holland, 
1966), 146–170, 162–163. Vgl. Bakker, ‘De ene naam’, 220–226.
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3.4 Dogmatische methodiek
We merkten reeds op dat er van een dogmatische methodiek in strikte zin bij Breu-
kelman geen sprake is, omdat hij niet zelf een dogmatiek geschreven heeft; in de dogma-
tische methodiek van Barth zag hij een schoolvoorbeeld.186 Er is echter wel sprake van 
een bepaalde methodiek in zijn beschrijving van de dogmatieken van anderen.

Het voornaamste kenmerk ervan is, dat hij uitgebreid aandacht besteedt aan de 
ordening of systematisering van de dogmatische stof.187 Door de rangschikking van 
de delen ontstaat er een bepaalde volgorde van de delen (ordo partium) die het juiste 
verstaan van het geheel bevordert of belemmert. Met instemming citeert Breukelman 
de theologische methodiek zoals die werd voorgestaan door Melanchthon:

Ita conditi sunt homines a Deo, ut numeros et ordinem intelligant et in discendo multum 
utraque re, numeris et ordine, adiuventur. Quare in artibus tradendis singulari cura 
monstratur ordo partium et indicantur initia, progressiones et metae. Hanc explicandi 
formam in Philosophia vocant Methodum, sed haec in iis artibus, quae demonstra-
tionibus extruuntur, aliter quam in doctrina Ecclesiae instituitur. Nam demonstra-
tiva methodus progreditur ab iis, quae sensui subjecta sunt, et a primis notitiis, quae 
vocantur principia. Hic in doctrina Ecclesiae tantum ordo quaeritur, non illa methodus 
demonstrativa. Nam haec doctrina Ecclesiae non ex demonstrationibus sumitur, sed 
ex dictis, quae Deus certis et illustribus testimoniis tradidit generi humano, per quae 
immensa bonitate se et suam voluntatem patefecit.188

186 Zie kd i/2, § 24.2 ‘Die dogmatische Methode’.
187 Barth: ‘Unter “System” ist im Sinne aller derjenigen, die in Philosophie und Theologie etwas 
Derartiges gewollt und geschaffen haben, zu verstehen: ein unter Voraussetzung einer bestimmten 
Grund–anschauung mit Benützung bestimmter Erkenntnisquellen und bestimmter Axiome aufge-
bauter, in sich abgeschlossener und vollständiger Zusammenhang von Grundsätzen und Folge-
sätzen.’ kd i/2, 963. De dogmatische methode bestaat in het ontwikkelen van een dergelijk systeem. 
Breukelman sprak zich uit vóór systematiek, maar waarschuwt dat er van systeemdwang in de 
theologie geen sprake mag zijn.
188 ‘De mensen zijn zo door God geschapen, dat zij verstand hebben van getallen en van een 
(volg)orde en bij het leren door beide kanten van de zaak — zowel door de getallen als door de 
(volg)orde — erg geholpen worden. Daarom pleegt bij het doorgeven van de ‘artes’ met bijzonder 
aandacht de (volg)orde der (onder)delen te worden aangewezen en worden beginpunten, voort-
gangsmomenten en eindpunten aangegeven. Deze wijze van uitleggen noemen ze in de wijsbe-
geerte methode, maar deze (wijze) zit in die “artes”, die langs de weg van bewijsvoeringen worden 
opgebouwd, anders in elkaar dan in de leer van de Kerk. Want de methode die via bewijsvoering 
verloopt gaat uit van die dingen, die aan het zintuigelijke onderworpen zijn, en van de primaire 
begrippen, die “principes” worden genoemd. Hier in de leer van de Kerk wordt wel een orde gezocht, 
maar niet deze methode via bewijsvoering. Want deze leer van de kerk wordt niet aan bewijzen 
ontleend, maar aan de woorden, die God met zekere en voortreffelijke getuigenissen heeft over-
geleverd aan het menselijk geslacht, waarmee Hij dankzij zijn enorme goedheid zichzelf en zijn 
wil openbaarde.’ Ph. Melanchthon, Loci theologici collecti a Philippo Melanthone (cr 21; Braun-
zweig: Schwetschke, 1854), 603–604: praefatio in de derde aetas (1543–1559), geciteerd, vertaald en 
besproken in bt iv/1, 409–410.
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Breukelman onderschrijft hiermee het toekennen van de legitimiteit van de eigen-
heid van de dogmatische methode ten opzichte van de inductieve filosofische metho-
diek; de eerste is immers verhalend en past daarom beter bij haar Gegenstand. De 
kanttekening die Breukelman hierbij plaatst, is dat Melanchthon onder de dicta quae 
Deus certis et illustribus testimoniis tradidit generi humano, door hem aangewezen 
als geëigend ordeningsprincipe van de kerkelijke leer, een historica series verstaat. In 
navolging van Barth, en op grond van zijn eigen exegetische onderzoek en Bijbels–
theologische inzichten, wil Breukelman de gezichtspunten van schepping, verzoe-
ning en verlossing wel een structurerende rol toekennen, echter niet vanuit hun 
vermeende historische volgorde, maar vanuit hun correspondentie met Gods drie–
eenheid en dus met het Gods heilshandelen aan de mens.

Breukelman stelt dat de ordo partium, de samenhang der delen van een dogmatiek, 
samenvalt met de ordo docendi, de (volg)orde van kerkelijk onderricht. Hoe meer de 
ordening van de dogmatische stof in overeenstemming is met de structuur van het 
Bijbels getuigenis, hoe zuiverder de kritische reflectie op de kerkelijke verkondiging 
op basis van de Schrift kan zijn. In Breukelmans Calvijnstudie wordt de wordingsge-
schiedenis van de Institutie hierop nauwkeurig bevraagd. Hij beschrijft de wijzigingen 
die Calvijn in de ordening van zijn Institutie de jaren heen heeft aangebracht dan 
ook niet als voortschrijdend didactisch of contextueel inzicht, maar herleidt ze tot 
Calvijns theologische inzet om de dogmatische stof zo adequaat mogelijk te ordenen.

3.5 Samenvatting
We hebben in deze paragraaf nu de rechterhelft van het door Breukelman gegeven 
schema besproken. Het vormt een spiegelbeeld van de linkerhelft; in het midden staat 
‘dogmatische theologie’.

Breukelman beschouwt de dogmatische theologie als de theologische discipline die 
reflecteert op het spreken over God van de kerkelijke verkondiging, zoals de Bijbelse 
theologie reflecteert op het spreken over God van de Bijbelse getuigen. Die verhou-
ding wordt weergegeven met de opwaartse pijl.

Net als bij de Bijbelse theologie aan de linkerkant van het schema is het de tweede 
pijl die ons aan de rechterkant van het schema voor een onduidelijkheid stelt. Wat 
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betekent ‘homiletiek’ bij de dogmatische theologie als tegenhanger van ‘hermeneu-
tiek’ bij de Bijbelse theologie? Breukelman licht toe:

De primaire taak van de theologia dogmatica bestaat hierin, dat zij in elke nieuwe tijd 
de homiletische horizon zichtbaar heeft te maken, waarbinnen de prediking der kerk 
zich heeft te bewegen.189

Met ‘homiletiek’ doelt Breukelman dus niet zozeer op de (praktisch–theologische) 
preekkunde als zodanig, maar op een ‘horizon’ die vanuit de dogmatische arbeid 
gaandeweg zichtbaar wordt en richting dient te geven aan het spreken over God van 
de kerkelijke verkondiging, zoals de ‘hermeneutische horizon’ richting gaf aan het 
gaandeweg duidelijker zichtbaar wordende spreken over God van het Bijbelse getui-
genis. Hoewel ze in het schema gespiegelde posities innemen, verschillen ‘herme-
neutiek’ en ‘homiletiek’ in status en functie: ‘hermeneutiek’ is descriptief en heeft 
een vastliggend object van studie; ‘homiletiek’ is prescriptief en heeft betrekking op 
de steeds veranderende actuele kerkelijke verkondiging. Ter nadere verklaring voegt 
Breukelman een noot toe, waarin hij verwijst naar Barths kd i/1, § 3.2 ‘Dogmatik und 
kirchliche Verkündigung’, in het bijzonder naar deze passage:

Was zu verkündigen ist, das darf und kann man von der Dogmatik nicht zu hören 
erwarten. Was zu verkündigen ist, das muß je und je gefunden werden in der Mitte 
zwischen dem bestimmten Bibeltext im Zusammenhang der ganzen Bibel und der 
Gemeinde in der bestimmten Situation dieser und dieser Gegenwart. Dogmatik aber 
kann nur Anleitung sein zur rechten Überlegenheit und zur rechten Fügsamkeit, zur 
rechten Kühnheit und zur rechten Vorsicht für den Augenblick, wo es auf jenes Finden 
ankommen wird, Anleitung zur Orientierung zwischen den beiden andern Polen: 
dessen, was unter allen Umständen gesagt werden muß, und dessen was unter keinen 
Umständen gesagt werden darf, kurz, Anleitung zu dem Akt des Wählens zwischen 
den verschiedenen Möglichkeiten, wie es für dieses menschliche Tun als menschliches 
Tun ebenso charakteristisch ist wie für alles andere — Anleitung unter dem Gesichts-
punkt, daß es sich bei diesem Tun um die Verkündigung des Wortes Gottes handeln 
soll und daß es diesem seinem Sinn nach bestem menschlichen Wissen und Gewissen 
angemessen gestaltet werden sollte.190

De dogmatiek dient de homiletiek dus richtlijnen en aanwijzingen te verschaffen met 
het oog op het spreken over God van de kerkelijke verkondiging, zodat het juiste 
woord op het juiste moment op de juiste plaats gesproken kan worden. Die richtlijnen 
en aanwijzingen, zoals die hun neerslag krijgen in een bepaalde dogmatiek (bijvoor-
beeld die van Calvijn of Barth), zijn intrinsiek tijd– en plaatsgebonden en mogen 
daarom niet zelf tot voorwerp van verkondiging worden.

189 bt i/1, 24, mijn cursieven.
190 kd i/1, 81.
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De dogmengeschiedenis laat zien hoe de Schrift is uitgelegd in verschillende 
tijden en op verschillende plaatsen. Het spreken over God van het Bijbelse getui-
genis dient daarbij echter blijvend de norma normans te zijn, en de dogmatische 
theologie toetst dan of het spreken over God in de kerkelijke verkondiging ook daad-
werkelijk overeenstemt met het spreken over God in de Schrift. Zij geeft daarvoor een 
aantal voorschriften en fungeert daarmee als de norma normata voor de kerkelijke 
verkondiging.

4. Evaluatie en conclusie

Toen we aan het begin van dit hoofdstuk de stand van het onderzoek beschreven, 
moesten we vaststellen dat het vooralsnog ontbrak aan een omvattend overzicht van 
het Bijbels–theologische project van Breukelman. Nu we in de voorgaande twee para-
grafen een dergelijk overzicht hebben geboden, zien we ons in staat om de onder-
zoeksvraag van dit hoofdstuk beantwoorden. We vroegen:

Wat zijn de contouren en hoofdlijnen van Breukelmans Bijbels–theologische project 
en hoe hangen deze hoofdlijnen onderling samen?

4.1 Evaluatie
(1) Het programmatische schema van Breukelman uit de eerste band Bijbelse Theo-
logie is wat de contouren betreft een adequate weergave gebleken van het theologische 
werkveld waarbinnen Breukelman zich heeft bewogen. Het zwaartepunt van zijn eigen 
onderzoek ligt bij de Bijbelse theologie en de bijbehorende hermeneutiek (onderzoek 
naar de ‘grondwoorden’ en naar de wijze waarop ‘de Zaak’ in de teksten besloten ligt). 
De dogmatische theologie wordt door hem hoofdzakelijk historisch descriptief en 
actueel normatief beschreven in haar samenhang met de Bijbelse theologie.
(2) De hoofdlijnen hebben we geschetst in § 2 en 3.
(3) Voor de onderlinge samenhang van deze hoofdlijnen hebben we tot nu toe provi-
sorisch verwezen naar het door Breukelman zelf ontworpen schema uit bt i/1. We 
hebben in de samenvattingen van § 2.7 en 3.5 echter gezien dat dit schema op enkele 
punten een niet geheel adequate en een soms enigszins verwarrende weergave blijkt 



754. Evaluatie en conclusie

te zijn van de structuur van het geheel van zijn theologie.191 Zoals reeds aangekon-
digd hebben we ons daarom genodigd gezien er enkele wijzigingen in aan te brengen. 
Hierbij bieden we een herziening van Breukelmans schema, waarvan we menen 
dat die de theoretische samenhang van Breukelmans Bijbels–theologische project 
adequater weergeeft. We stellen het volgende voor:

191 Sommige zinsneden van Breukelman zelf bemoeilijken het reconstrueren van de exacte samen-
hang van alle Bijbels–theologische en dogmatisch–theologische onderdelen die we in dit hoofd-
stuk hebben besproken. Als Breukelman bijvoorbeeld schrijft: ‘We hebben gezien dat de doctrina 
christiana telkens weer uit de exegese tevoorschijn komt om op haar beurt te fungeren als herme-
neutische horizon, waarbinnen de bijbelse teksten worden uitgelegd’ (bt i/1, 23), dan hebben we 
te bedenken dat Breukelman de term ‘doctrina christiana’ hier gebruikt op de wijze waarop de 
scholastici en bijvoorbeeld Calvijn dat deden, namelijk als aanduiding voor de ‘leer van de Heilige 
Schrift’. Tot aan de Reformatie dacht men immers dat kerk en theologie niets anders deden dan 
het onderzoeken, uitleggen en toepassen van de Schrift, ervan uitgaande dat de christelijke leer als 
zodanig in de Schrift aanwezig was en dus niet geconstrueerd, maar slechts geanalyseerd behoefde 
te worden. De reformatoren ontdekten echter dat de Schriftelijke en kerkelijke leer niet per definitie 
met elkaar overeenkomen. In modernere zin kunnen we dus beter niet zeggen dat de ‘doctrina 
christiana’, maar (zo Breukelman) een ‘structuur van de Bijbelse verkondiging’ uit de exegese 
tevoorschijn komt. In het citaat uit bt i/1, 23 doelt Breukelman met ‘hermeneutische horizon’, zoals 
we hebben gezien in § 2.1, op de grond– of basisstructuur die ten grondslag blijkt te liggen aan de 
Bijbelteksten: ‘Wanneer we nu spreken over de hermeneutische horizon (…), dan bedoelen we (…): 
alleen de wijze waarop profeten en apostelen als de primaire getuigen der openbaring het geheel 
der werkelijkheid hebben ervaren en gekend als een gebeuren van debharim, mag het raam zijn, 
waarbinnen wij de bijbelse teksten uitleggen. (…) Dat wil dan bijvoorbeeld zeggen, dat noch de 
“doctrina” [!] van de Altprotestantismus noch de “Religionsgeschichte” van de Neuprotestantismus 
als zulk een raam mogen fungeren.’ bt i/1, 10. Hier vallen Bijbelse theologie en dogmatische theo-
logie weer duidelijk uiteen en behoort de ‘doctrina (christiana)’ tot de tweede discipline.
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De ordening en begripsomschrijving van de oorspronkelijke voorstelling hebben we 
grotendeels ongewijzigd overgenomen. Als we vragen naar het te bestuderen object 
van de Bijbelse theologie en de dogmatische theologie, dan zijn dat voor Breukelman 
respectievelijk het ‘spreken over God van het Bijbelse getuigenis’ als voorwerp van 
Bijbelse theologie en het ‘spreken over God van de kerkelijke verkondiging’ als voor-
werp van dogmatische theologie. Ook hun onderlinge verhouding behoeft geen 
herziening.

De volgende zaken zijn wel gewijzigd:
(1) hermeneutiek. De wijze waarop Breukelman de term ‘hermeneutiek’ linksonder 

in het schema plaatste, wekte de indruk dat hermeneutiek, in de gangbare definitie 
van ‘leer van de regels en hulpmiddelen die bij de uitlegkunde gebruikt worden’, zich 
functioneel zou beperken tot de wetenschappelijke discipline van Bijbelse theologie. 
De term wordt door hem echter juist op originele wijze gebuikt in de zin van ‘dogma-
tiek als hermeneutiek’. Hij heeft dan betrekking op de wetenschappelijke discipline 
van dogmatische theologie als zodanig in haar verhouding tot de Bijbelse theologie 
en zou dan ook dáár een plaats moeten krijgen in het schema. We hebben daarom de 
term ‘hermeneutiek’ gespecificeerd. Er staat nu: ‘structuur van de Bijbelse verkondi-
ging’, duidend op de samenhang van vorm en inhoud van de Bijbelse teksten, zoals 
we hebben beschreven in § 2.2. Vanuit het analyseren van die structuur vormt zich 
een ‘hermeneutische horizon’, dat wil zeggen: een voorlopig hermeneutisch kader 
voor de voortgaande exegetische arbeid. ‘Exegese’ duidt op de exegetische arbeid die 
verricht wordt door het onderzoeken van de Bijbelse inhoud in relatie tot haar vorm.

(2) homiletiek. Het met ‘hermeneutiek’ corresponderende begrip ‘homiletiek’ uit 
Breukelmans oorspronkelijke opzet bleek eveneens weinig verhelderend. De corres-
pondentie tussen ‘hermeneutiek’ en ‘homiletiek’ en de gelijkwaardige plaats die ze 
hebben gekregen in het oorspronkelijke schema hebben we proberen vast te houden 
door hier te kiezen voor ‘structuur van de christelijke leer’. Het beoefenen van 
‘dogmatiek’ leidt tot een bepaalde ordening (vorm) van de dogmatische stof (inhoud), 
en die ordening dient dan als ‘homiletische horizon’ voor het ‘spreken over God van 
de kerkelijke verkondiging’. Het verschil is wel, dat Breukelman zich de structuur 
van de Bijbelse verkondiging voorstelt als een vaststaand gegeven dat meer of minder 
adequaat ontdekt en beschreven kan worden door het onderzoeken van de afzonder-
lijke theologieën van de verschillende Bijbelboeken, terwijl de structuur van de chris-
telijke leer verschillende gestalten kan aannemen, al naar gelang contextuele factoren 
dat vereisen, zonder daarmee principieel aan waarde of geldigheid in te boeten. Haar 
waarde en geldigheid hangen louter af van haar correspondentie met de structuur 
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van de Bijbelse verkondiging, niet van een vereenzelviging met haar.
(3) drie verbindende dimensies. Omdat Breukelman nadrukkelijk beweert dat 

Bijbelse theologie en dogmatische theologie zelfstandige disciplines zijn met een 
eigen werkveld,192 hebben we ervoor gekozen de rechtstreekse pijlen tussen ‘Bijbelse 
theologie’ en ‘dogmatische theologie’ te schrappen. Zo komt des te duidelijker naar 
voren dat de kerkelijke verkondiging ten opzichte van het Bijbelse spreken haar eigen 
taal spreekt en ook spreken mag.

We houden drie verbindingslijnen intact:
De grote pijl van ‘spreken over God van het Bijbelse getuigenis’ naar ‘spreken over  »
God van de kerkelijke verkondiging’. Deze pijl zou kunnen suggereren dat het 
spreken over God van het Bijbelse getuigenis als vanzelfsprekend de kerkelijke 
verkondiging beïnvloedt of zelfs heilzaam bepaalt, maar dat is en was volgens 
Breukelman zeker niet altijd het geval. Hij heeft er iets specifiekers mee op het oog: 
hij wil ermee aangeven dat vanuit zijn Bijbels–theologische project een duidelijke 
lijn getrokken kan worden in de richting van een ‘spreken over God van de kerke-
lijke verkondiging’ die zich oriënteert op de dogmatiek van Barth. Deze pijl is dus 
niet hermeneutisch–descriptief bedoeld, maar prescriptief. 
De verbinding in de ‘dienst van het goddelijk woord’ » . Alleen in de trouw aan haar 
dienst van het goddelijk Woord blijft het spreken over God van de kerkelijke 
verkondiging direct en in descriptieve zin met het Bijbelse getuigenis verbonden.
De verbinding op het niveau van de structuur. »  De structuur van de Bijbelse verkon-
diging en de structuur van de christelijke leer staan met elkaar in wisselwerking. 

Dat laatste brengt ons bij een vierde wijziging:
(4) regulerend / normerend. De dubbele pijl tussen ‘Bijbelse theologie’ en ‘dogmati-

sche theologie’ in het oorspronkelijke schema was door Breukelman slechts descrip-
tief bedoeld, maar zou ten onrechte een gelijkwaardige wederzijdse beïnvloeding 
op het niveau van de structuur kunnen suggereren. De Bijbels–theologische struc-
tuur is volgens Breukelman echter een (al dan niet adequaat begrepen) constante 
en zou moeten functioneren als norm, een theologisch criterium, voor de structuur 
van de christelijke leer. De structuur van de christelijke leer daarentegen is geen 
vaststaand gegeven, maar neemt, zoals de dogmengeschiedenis laat zien, door de 
eeuwen heen verschillende vormen aan. In feite fungeert de structuur van de chris-
telijke leer echter als ‘leeswijzer’ van de Schrift: ‘Zoals wij plegen te leren zo lezen wij, 
en zoals wij dan plegen te lezen zo leren wij’.193 Om dit onderscheid helder te maken, 

192 ‘Wil nu deze vervreemding [nl. tussen exegese en dogmatiek] effectief worden teniet gedaan en 
wil het gesprek tussen exegeten en dogmatici opnieuw vruchtbaar worden en vruchtbaar blijven, 
dan is tegenover de dogmatiek, die de sermo de Deo van de kerkelijke verkondiging tot voorwerp 
van onderzoek heeft, de Theologica Biblica als een zelfstandige theologische discipline volstrekt 
onontbeerlijk.’ bt i/1, 23.
193 bt iv/2, ‘Miskottes inspiratie: Tenach en dogmatiek’, 219–229: 222. Dat deze pijlen bij Breu-
kelman inderdaad getrokken moeten worden op het niveau van de structuur en niet op het niveau 
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hebben we aan het schema de twee termen ‘normerend’ en ‘regulerend’ toegevoegd, 
en zullen we in het vervolg van deze studie spreken van de normerende functie van 
de Schrift ten opzichte van de dogmatiek en de regulerende functie van de dogma-
tiek ten opzichte van de Schrift.

4.2 Conclusie
In dit hoofdstuk is ons duidelijk geworden waarop Miskottes hoop gebaseerd was dat 
Breukelmans Bijbels–theologische project de door hem zo gevreesde ‘doem van het 
dualisme’ tussen exegese en dogmatiek zou kunnen bestrijden en verhelpen. In de 
eerste plaats heeft Breukelman middels zijn exegetische arbeid getracht de theologi-
sche dimensies van de Bijbelse teksten te expliciteren en in de tweede plaats heeft hij 
dogmatische structuren willen bevragen op hun structurele correspondentie met het 
Bijbels getuigenis.

Met het beschrijven van de theoretische contouren en de onderling samenhan-
gende hoofdlijnen van Breukelmans Bijbels–theologische project hebben we echter 
nog niet onderzocht hoe Breukelman zijn onderzoek feitelijk uitvoerde en wat ervan 
de resultaten zijn geweest. De in dit hoofdstuk geschetste theorie veronderstelt een 
exegetische en dogmatische praktijk. Deze praktijk zullen we in de volgende twee 
hoofdstukken beschrijven.

van de theologische discipline bewijst bt iv/2, 10 en Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 
83–84.



Hoofdstuk 2. Het Bijbels–theologische project van Breukelman  
als aanbod aan de dogmatiek

In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien hoe Breukelman Bijbelse theologie 
en dogmatische theologie op elkaar betrekt onder de ene noemer van de ‘dienst van 
het goddelijk Woord’. In dit en het volgende hoofdstuk willen we onderzoeken hoe 
Breukelman deze verbondenheid in de praktijk van exegese en dogmatiek uitwerkt.

1. Vraagstelling en methode

Het door Miskotte geschetste dualisme tussen exegese en dogmatiek, waarover we 
schreven in de inleiding op Hoofdstuk 1, heeft niet altijd bestaan. Pas in de 17e eeuw 
ontstond de behoefte om zich bij het bestuderen van de Bijbel uitsluitend te baseren 
op Bijbelse gegevens en daarbij vrij te zijn van confessionele banden.1 Bijbelse theo-
logie (theologia biblica) en dogmatische theologie (theologia dogmatica) groeiden 
uit tot twee afzonderlijke disciplines. De Bijbelse theologie stelde zich ten doel het 
spreken over God te beschrijven zoals dat feitelijk aangetroffen wordt in de teksten 
van de Bijbel, waarbij niet dogmatiek of filosofie, maar filologie en historische kritiek 
leidend dienden te zijn.

Ten opzichte van de dogmatische theologie is de Bijbelse theologie langzamerhand 
een eigen methodiek en een eigen discours gaan hanteren. In de loop van de twin-
tigste eeuw verplaatste de focus van de Bijbelse theologie zich geleidelijk naar het 
specifiek bevragen van de Bijbelse teksten op hun zakelijke eenheid. Zij deden dat 
op een aantal verschillende niveaus: ofwel (1) binnen één Bijbelboek; (2) binnen een 
verzameling Bijbelboeken, bijvoorbeeld de oudtestamentische wijsheidsliteratuur of 
het nieuwtestamentische corpus Paulinum; (3) binnen het Oude of Nieuwe Testa-
ment; of (4) binnen het geheel van de Bijbel. Een studie op elk van deze deelgebieden 
kan dan een ‘Bijbelse theologie’ heten. Een Bijbels theoloog baseert zich in zijn studie 
voornamelijk op exegetische studies (van eigen hand of van derden) naar kleinere en 
grotere literaire eenheden binnen de Bijbel.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen moeten we Breukelmans onderne-
ming begrijpen om juist door middel van zo’n Bijbels–theologisch project de exegese 
en de dogmatiek weer op elkaar te betrekken, in een poging ze met elkaar te verzoenen 

1 Voor een uitgebreide studie naar de geschiedenis van de Bijbelse theologie, zie H.–J. Kraus: Die 
Biblische Theologie, ihre Geschichte und Problematik (Neukirchen: Neukirchener, 1970).
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als twee vormen van één ‘dienst van het goddelijk Woord’. De Bijbelse theologie zou 
een soort bemiddelende functie kunnen hebben tussen exegese en dogmatiek.

Hoe dit in theorie gestalte kreeg, hebben we beschreven in Hoofdstuk 1.2 In dit 
hoofdstuk en het volgende willen we op exemplarische wijze onderzoeken hoe in Breu-
kelmans praktijk van exegese en dogmatiek de twee op elkaar betrokken worden.

De blikrichting in dit hoofdstuk is precies tegengesteld aan die van het volgende 
hoofdstuk: in dit hoofdstuk onderzoeken we de wijze waarop Breukelman Bijbelse 
theologie inbrengt binnen een dogmatisch discours; in het hierop volgende hoofd-
stuk zullen we beschrijven hoe Breukelman de dogmatische theologie een rol toekent 
binnen het Bijbels–theologisch discours. We beschouwen daarbij het Bijbels–theo-
logische project van Breukelman als een aanbod aan respectievelijk dogmatiek en 
exegese.

1.1 Vraagstelling
In dit hoofdstuk willen we de volgende onderzoeksvraag beantwoorden:

Op welke manier doet Breukelman door middel van zijn Bijbels–theologisch onder-
zoek een aanbod aan de dogmatische theologie?

1.2 Materiaalkeuze
In methodisch opzicht staan we voor de keuze om ofwel een algemene bespreking 
van het vele beschikbare materiaal te bieden, zoals we dat hebben gedaan in Hoofd-
stuk 1, of om een of meerdere Bijbels–theologische studies van Breukelman zorg-
vuldig te onderzoeken en te bevragen. Omwille van precisie, focus en duidelijkheid 
kiezen we ervoor om op deze plaats één studie van Breukelman nauwkeurig te analy-
seren. Enerzijds is dat riskant: in hoeverre analyse van andere studies van zijn hand 
vergelijkbare resultaten opleveren, zal immers pas kunnen blijken uit verder onder-
zoek. Anderzijds stroken de inzichten die dit onderzoek oplevert met datgene wat we 
hebben beschreven in het voorgaande hoofdstuk en valt er, gezien de eerder waarge-
nomen consistentie in Breukelmans Bijbels–theologische oeuvre, niet te verwachten 
dat de in dit hoofdstuk beschreven praktijk sterk afwijkt van de werkwijze die hij in 
andere studies hanteert.

Er is een exegese van Breukelman die zich voor dit deelonderzoek bijzonder 
goed leent: ‘Een verklaring van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht 
(Mattheüs 18:23–35)’. Dit werkstuk is door Breukelman namelijk nadrukkelijk bedoeld 
als een exegetische bijdrage aan een dogmatisch discours, en laat zich vanwege haar 
inhoud goed vergelijken met Barths dogmatische verhandeling over Christus’ plaats-
vervangend verzoeningswerk in kd iv/1, § 59.2 ‘Der Richter als der an unserer Stelle 

2 Zie met name de wijze waarop we de begrippen opnieuw ordenden in het schema van Hoofd-
stuk 1, § 4.1.
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Gerichtete’, die zo’n dertien jaar eerder gepubliceerd werd. De beide studies corres-
ponderen met elkaar in die zin, dat de kern van beide bestaat uit een omschrijving 
van Christus als Rechter die gericht wordt en de centrale theologische notie in beide 
studies Christus’ plaatsvervanging is.3 Vanwege de relatief bescheiden omvang van 
dit exegetische werkstuk leent het zich bovendien goed voor nauwkeurige analyse.4

Hoewel Barth voornamelijk bekendheid verwierf met zijn dogmatische arbeid, 
beschouwde hij zichzelf ook als Bijbels–theoloog. Net als Breukelman was ook hij de 
overtuiging toegedaan dat exegese en dogmatiek elkaar behoren te versterken. Hij 
verrichtte zelf veel exegetische studies die zijn dogmatisch vertoog van een Bijbels 
fundament zouden kunnen voorzien. Veel van deze studies kwamen terecht in de 
kleingedrukte passages van de Kirchliche Dogmatik.

Hierin is echter ook het grote verschil gelegen tussen Barth ten opzichte van 
Breukelman: waar Barth vanuit de dogmatische arbeid terugvraagt naar de achter-
liggende Bijbelse theologie, en de exegese dus een hulpfunctie vervult,5 daar tracht 
Breukelman de omgekeerde weg af te leggen door vanuit nauwkeurige detailexegese 
aan het licht te brengen dat de Bijbelteksten inderdaad de grond vormden voor een 
christelijke dogmatiek zoals Barth die heeft uitgewerkt in zijn Kirchliche Dogmatik. 
De exegeet Breukelman wil vanuit de tekst Bijbels–theologische lijnen blootleggen en 
beschrijven; de dogmatisch theoloog Barth formuleert een eigen vertoog en beroept 
zich daarbij op dergelijke Bijbels–theologische lijnen.

3 Toen ik in 2015 gevraagd werd aan het Princeton Theological Seminary mijn eigen onderzoek 
te verhouden tot kd iv/1, § 59.2, bleek deze exegetische studie van Breukelman zich daar het best 
voor te lenen. Er zijn geen inhoudelijke, tekstuele of historische aanwijzingen dat Breukelman zich 
in zijn interpretatie van Mattheüs 18:23–35 direct of bewust heeft laten leiden door de betreffende 
paragraaf in de kd. We spreken in dit hoofdstuk daarom over ‘correspondentie’. 
4 Om deze redenen hebben we de voorkeur gegeven aan de uitleg van Mattheüs 18:23–35 boven 
een onderzoek naar bijvoorbeeld de correspondentie tussen de eigenschappenleer in Barths kd ii/1 
en Breukelmans debharim–studie in bt ii/1. Vgl. Hoofdstuk 1, n. 159.
5 Zie kd i/2, 917–918, waar Barth een duidelijk onderscheid aanbrengt tussen dogmatiek en Bijbelse 
exegese. De discipline van dogmatiek is ‘Prüfung Kritik und Korrektur’ van de kerkelijke verkondi-
ging. Daarin grijpt ze terug op de (resultaten van) exegese. De voorwoorden van de banden kd illu-
streren hoe Barth hierin zijn weg gevonden heeft: kd i/1, vii: ‘Das äußere Anwachsen des Buches 
hängt (…) damit zusammen, daß ich der Andeutung der biblisch–theologischen Voraussetzungen 
(…) meiner Sätze mehr Raum geben wollte.’; kd ii/2, xviii: ‘Der besondere Inhalt gerade dieses 
Halbbandes machte es nötig, daß ich den exegetische Hintergrund der vorgetragenen dogmati-
schen Darlegungen noch sichtbarer machen mußte, als dies in den früheren Teilen geschehen ist.’; 
kd iii/2, viif: ‘Solange so viele Exegeten ihren Teil an dieser gemeinsamen Lektion noch nicht 
besser gelernt oder jedenfalls noch nicht besser in Übung gesetzt haben, solange es Manche von 
ihnen noch für einen Ruhm zu halten scheinen, hinsichtlich der dogmatischen Voraussetzungen 
und Konsequenzen ihrer Aufstellungen möglichst unbefangen, weil ahnungslos in die Landschaft 
hineinzureden, bleibt dem Dogmatiker nichts übrig, als sich seinen „Schriftbeweis“ — seinerseits in 
der ganzen Gefährdung des Nichtfachmanns — selber zu erarbeiten. Auf einem anderen Blatt steht 
dann freilich, daß mir gerade dieser eigentlich nur stellvertretend übernommene Teil der Arbeit 
persönlich bei aller Sorge auch ganz besondere Freude macht.’
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1.3 Methode
In het beantwoorden van onze onderzoeksvraag zetten we de volgende stappen. We 
beginnen met een historische situering en inhoudelijke analyse van Breukelmans 
exegetische werkstuk (§ 2). Vervolgens relateren we die aan Barths beschrijving van 
Christus’ plaatsvervangende verzoeningswerk in kd iv/1, § 59.2 (§ 3). In de afsluitende 
paragraaf vatten we de resultaten van dit deelonderzoek samen en formuleren een 
conclusie (§ 4).

2. Breukelmans uitleg van de gelijkenis  
van de onbarmhartige dienstknecht

2.1 Historische achtergronden
In 1954 had Miskotte er bij Breukelman op aangedrongen een artikel te schrijven voor 
Antwort, een feestbundel die in 1956 zou verschijnen ter ere van Barths zeventigste 
verjaardag. Het lukte Breukelman echter niet om tot een acceptabele en publicabele 
afbakening te komen voor zijn studie over ‘dogmatiek als hermeneutiek’,6 waarop 
Miskotte zelf een hermeneutisch opstel instuurde.7 Tien jaar later werd Breukelman 
wederom uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een feestbundel voor Barth. 
Ditmaal werd hij door H. Stoevesandt, de latere leider van het Karl Barth–Archiv te 
Basel, verzocht een (exegetisch) artikel in te sturen.8 Aanvankelijk was Breukelman 
van plan een bijdrage in te sturen over ‘het profetisch getuigenis van Israël’9 of over 
de rol van ‘de eersteling’ in het boek Genesis,10 maar het lukte hem niet om over 

6 Een latere poging om de studie tot een boek om te werken mislukte eveneens; de studie bleef 
onvoltooid en verscheen postuum in bt iv/2, 5–75.
7 ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, in: E. Wolf, C. von Kirschbaum & R. Frey (red.), 
Antwort. Festschrift zum 70. Geburtstag von Karl Barth (Zürich: evz, 1956), 29–51. Het artikel, dat 
handelt over de eigenaard van de Barthreceptie in het ‘Bijbelvaste’ Nederland, werd later opge-
nomen in Miskottes Verzameld Werk 2, 196–220.
8 Brief van Breukelman aan Miskotte (12 oktober 1964). We hebben niet kunnen achterhalen of 
Miskotte hierin een rol heeft gespeeld, net als tien jaar eerder, maar zulks valt wel te vermoeden.
9 In dezelfde brief: ‘Ik heb eerst overwogen om een stuk te schrijven over het thema: het profe-
tisch getuigenis van Israël aangaande de geschiedenis in Tenakh heeft als een over de hele linie 
anti–heidens getuigenis nog nooit in de verkondiging en geloofsbezinning van de kerk behoorlijk 
gefunctioneerd — met al de ongelukken die er het gevolg van zijn geweest vanwege de permanente 
ethnizering waartegen de kerk niet was opgewassen, met het ruimtelijke schema natura – gratia – 
gloria — totdat we nu in de K.D. voor het eerst een kerkelijke dogmatiek ontvangen hebben, die 
in haar structuur — gelijk het behoort te wezen — geheel met de structuur van de theologie van 
Tenakh overeenstemt, door de radicale christologische concentratie, die de eliminatie van alle 
natuurlijke theologie betekent, in het primair temporeel–geschichtliche schema: Schöpfung – V
ersöhnung – Erlösung als Ermöglichung, Erfüllung, Vollendung der Geschichte.’
10 ‘Daarna heb ik overwogen een stuk te schrijven over de bekhôr, de eerstgeborene in het Boek 
Genesis: het leven van de mensenkinderen is een leven ante et post primogenitum natum. In elk 
van zijn vier hoofddelen maakt het Boek Genesis de portée hiervan duidelijk door dit ante et post 
primogenitum natum te stellen tegenover hetgeen dáardoor wordt opgeheven en tenietgedaan: 
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deze onderwerpen een opstel te schrijven dat binnen de gevraagde omvang bleef. Hij 
besloot daarom een onderdeel van zijn Mattheüsstudie om te werken tot een artikel. 
In 1964 schrijft hij aan Miskotte:

Dit stuk over de gelijkenis in [Mattheüs] 18:23–35 aan het slot van de gemeenterede 
heeft nu een omvang van 25 bladen gekregen. Het bedoelt een exegetische toelichting 
te geven bij de leer aangaande de verzoening in Barths K.D., de éne verzoeningsge-
schiedenis met haar drie aspecten: Jesus Christus, der Herr als Knecht, der Knecht 
als Herr, der wahrhafte Zeuge. Terecht heeft Barth het al weer historiserende schema 
status exinanitionis ante resurrectionem – status exaltationis post resurrectionem uit 
de heilige leer weg gedaan. (Maar de Nieuwe Vertaling van het N.B.G. heeft het in de 
weergave van de tekst van Mattheüs gehandhaafd door het woord προσκυνεῖν pas in de 
finale van het verhaal post resurrectionem met ‘aanbidden’ te vertalen, 28:9 en 17). De 
leer van de verzoening in Barths K.D. heb ik echter in dit stuk als bekend verondersteld 
en alleen exegese willen geven en mij van alle polemiek verre gehouden.11

De redactie van de feestbundel reageerde enthousiast op Breukelmans bijdrage.12 
Zo verscheen er in ΠΑΡΡΗΣΙΑ, het omvangrijke Festschrift dat Barth werd aange-
boden vanwege zijn tachtigste verjaardag in 1966, toch nog een artikel van de hand 
van Breukelman, met als opschrift ‘Eine Erklärung des Gleichnisses vom Schalks-
knecht: Matthäus 18,23–35’.13 Het artikel heeft een heel eigen karakter in vergelijking 
met de andere bijdragen, ook in vergelijking met de artikelen met een exegetische of 
Bijbels–theologische strekking.14

het leven van de mensenkinderen als een leven ante et post catastropham (Gen 19:29, הכפה, lxx: 
καταστροφή). Van hieruit had dan geschreven kunnen worden over de Strukturänderung in 
Barths K.D. — niet meer de volgorde lex – evangelium —, die o.a. hierin bestaat dat nu niet meer 
het gebeuren tussen God en de mensen wordt beschreven — zoals in de traditionele dogmatiek het 
geval was — als een gebeuren ante et post hominem lapsum (en historiserend: doctrina legis / foedus 
naturae ante lapsum — doctrina evangeliae / foedus gratiae post lapsum), maar als het gebeuren van 
de éne Bundesgeschichte ante et post Jesum Christum natum.’
11 Brief van Breukelman aan Miskotte (12 oktober 1964).
12 Brief van Miskotte aan Breukelman (8 december 1964).
13 F.H. Breukelman, ‘Eine Erklärung des Gleichnisses vom Schalksknecht: Matthäus 18,23–35’, in: 
E. Busch, J. Fangmeier & M. Geiger (red.), ΠΑΡΡΗΣΙΑ: Karl Barth zum achtzigsten Geburtstag 
am 10. Mai 1966 (Zurich: evz 1966), 261-287. Zie ook E. Busch, ‘Frans Breukelman – Tenach’, in: 
N.T. Bakker, C.T. Mataheru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje: Frans Breukelman en zijn invloed op 
tijdgenoten (Kampen: Kok, 2004), 166–168: 167. In december van datzelfde jaar verscheen ook de 
Nederlandse versie die ten grondslag had gelegen aan de Duitstalige versie in druk: ‘Een verklaring 
van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht: Matth. 18:23–35’, Om het levende Woord 1/1 
(december 1966), 38–63 (voortaan: olw).
14 De artikelen zijn gerangschikt in een drietal categorieën: ‘Die Freiheit des Wortes Gottes’ 
(1–212), ‘Freiheit zur Antwort’ (213–444) en ‘Verantwortung in Freiheit’ (445–708). De redactie heeft 
ervoor gekozen Breukelmans bijdrage onder te brengen bij de tweede categorie. Ik heb geen duide-
lijkheid kunnen verkrijgen over de grondslag van de driedeling en de motivatie van de redactie om 
Breukelmans bijdrage in te delen bij ‘Freiheit zur Antwort’.
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Breukelman was aanwezig bij de overhandiging van ΠΑΡΡΗΣΙΑ aan Barth 
in 1966, en als een van de contribuanten werd hij anderhalf jaar later, op 22 en 
23 oktober 1967, aan tafel genodigd in het Bruderholz–restaurant, vlakbij Barths 
huis.15 Er ontvouwde zich op de eerste dag van dit samenzijn een felle discussie 
die zich concentreerde in de opponenten E. Jüngel en Breukelman. Jüngel bestreed 
dat Israël een bepaalde voorrang zou hebben boven de heidenen. Breukelman 
verdedigde de blijvende voorrang van Israël en bepleitte het Oude Testament en 
‘Israëls denkwijze’ als onontbeerlijk Vorverständnis voor het juiste verstaan van het 
Nieuwe Testament. De oude Barth heeft het aangehoord zonder iets te zeggen, maar 
toen Busch Barth de volgende dag thuis afhaalde om naar de vervolgzitting te gaan, 
zei hij tegen hem dat hij in deze twist fundamenteel aan de kant van Breukelman 
had gestaan.16

2.2 De plek van de uitleg van de gelijkenis binnen Breukelmans Mattheüsstudie
In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien dat het een belangrijke premisse 
van Breukelmans Bijbels–theologische project is, dat ieder Bijbelboek een eigen 
theologie heeft. Met het oog op een goed begrip van ‘de Zaak’ is het daarom niet 
alleen zinvol om bijvoorbeeld de verschillen tussen het Johannesevangelie en de 
synoptische evangeliën te bestuderen, maar ook de synoptici onderling vergelij-
kend te onderzoeken. De synoptische evangeliën zijn weliswaar vergelijkbaar qua 
inhoud, strekking en bedoeling, maar hebben ieder ook specifieke, karakteristieke 
narratologische en theologische eigenschappen.17 Vanuit dit vergelijkend onderzoek 
kan men iets zeggen over de eigenheid van het evangelie van Mattheüs, Markus en 
Lukas.

Breukelman heeft uitvoerig studie gemaakt naar het Mattheüsevangelie, in het 
bijzonder naar de wijze waarop de auteur van Mattheüs18 zijn materiaal (Markus, Q, 
Sondergut) ordent en bewerkt. Een heel aantal perikopen heeft hij afzonderlijk nauw-
keurig bestudeerd, maar altijd vanuit het geheel van het evangelie en met het oog op 
het geheel van het evangelie. Daarbij is de vooronderstelling dat elk deel het geheel 
in zich sluit (het principe van pars pro toto) en dat de evangelist zijn theologie latent 

15 Busch herinnert zich Breukelmans reusachtige tabakspijp en zijn imposante verschijning: ‘Je 
kon hem eigenlijk niet over het hoofd zien, met zijn grote, krachtige gestalte, met zijn imposante 
hoofd, omlijst met lange lokken.’ Busch, ‘Frans Breukelman’, 167. Voor zover ik heb kunnen nagaan, 
zijn de twee genoemde gelegenheden de enige geweest waarop de fysieke wegen van Barth en Breu-
kelman elkaar gekruist hebben; sinds zijn lezing van kd i/2 rond 1938 heeft Breukelman zich voor-
namelijk leerling–op–afstand geweten.
16 K. Barth, Gespräche 1964–1968 (ga iv/28; Zürich: tvz, 1997), 397–398.
17 Barth neemt de synoptische evangeliën meestal als één grootheid en zet die tegenover het 
Johannesevangelie en het corpus paulinum. Voor een kritische evaluatie hiervan, zie R.H. Reeling 
Brouwer, ‘The Royal Man. Some Hermeneutical, Dogmatic, Biblical Theological and Contextual 
Remarks’, Zeitschrift für dialektische Theologie 33/1 (2016), 93–112: 104–109.
18 Voortaan duiden we de auteur van Mattheüs eenvoudigweg aan als ‘Mattheüs’.
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aanwezig laat zijn in zijn teksten. De exegeet kan die theologie door analyse van de 
samenhang tussen vorm en inhoud expliciteren.19

Volgens Breukelman wordt uit de omlijsting van het Mattheüsevangelie, die bestaat 
uit de ouverture (Mattheüs 1 – 2) en de vertelling van Christus’ lijden en opstanding 
(Mattheüs 26 – 28), duidelijk dat Mattheüs Jezus wil identificeren als de ware Koning 
(versus de valse koning Herodes). De ware Koning blijkt zijn koningschap op een heel 
andere manier uit te oefenen dan de koningen der wereld.

De grote tussenliggende teksteenheid (Mattheüs 3 – 25) wordt door Breukelman 
beschreven als ‘“Die Heilsbotschaft vom Königtum” als het verhaal over de Koning 
als Richter’.20 In dit middelste gedeelte hebben de eerste en laatste woorden een 
programmatische strekking. Een eerste woord spreekt Jezus over dat wat er bij de 
kruisiging zal gaan gebeuren: ‘Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons 
alle gerechtigheid te vervullen’ (Mattheüs 3:15).21 Vóór zijn overlevering en kruisiging 
spreekt Jezus een laatste woord tot zijn leerlingen over wat er zal gebeuren bij de 
komst van de Mensenzoon: het ‘voleindigende handelen van de Koning als Richter 
van al de volkeren’ (Mattheüs 25:31–46, het slot van de eschatologische rede over het 
scheiden van schapen en bokken).22 Direct hierop laat Breukelman een bespreking 
van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht van Mattheüs 18:21–35 volgen.23 
Deze gelijkenis verbindt namelijk de beide momenten van kruisiging en parousie met 
elkaar. 

Aangezien Mattheüs de enige evangelist is die de gelijkenis heeft opgenomen in 
zijn evangelie, zou deze gelijkenis een sleutelperikoop kunnen zijn voor het verstaan 
van Mattheüs’ theologie, of ten minste enkele karakteristieken van zijn theologie 
kunnen onthullen. Breukelman beschouwt de gelijkenis inderdaad als een vertelling 
die de kernelementen en de strekking van het Mattheüsevangelie in zich draagt. Zij 
ziet vooruit op het voleindigende handelen van de Koning als Rechter, dat plaats zal 
vinden in Jezus’ overlevering en kruising, als de ware Koning de gerichte Rechter zal 
zijn (vgl. Mattheüs 3:15), en in het gebeuren van de parousie (vgl. Mattheüs 25:31–46).

Een tekstuele legitimatie om de gelijkenis in verband te brengen met het geheel 
van het evangelie, meer specifiek met het Christusgebeuren in de laatste hoofd-
stukken, vindt Breukelman in de wijze waarop de gelijkenis wordt ingezet. In het 

19 Zie hierover uitgebreid Hoofdstuk 1, § 2.1 en § 2.4.
20 bt iii/2, 6.
21 Breukelmans exegese van Mattheüs 3:15 als onderdeel van het drieluik Mattheüs 3:1 – 4:11 is in 
bt iii/2 opgenomen als § 1 ‘Het woord over de vervulling van alle gerechtigheid in Matteüs 3:15 als 
het eerste woord van Jezus in Mat. 3:1 – 25:46’. Mattheüs 3:1 – 4:11 speelt ook een belangrijke rol bij 
Barth in kd iv/1. Mattheüs 3:15 staat als tekstplaats centraal in: kd iv/1, 239, 260, 285.
22 bt iii/2, hoofdstuk 1, § 2, ‘De perikoop van het definitieve handelen van de Koning als Richter 
als het laatste woord van Jezus voordat Hij wordt overgeleverd om gekruisigd te worden (Matteüs 
25:31–46)’, 112–167.
23 bt iii/2, hoofdstuk 1, § 3, ‘De gelijkenis van de Koning als Richter’, 168–218.
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Mattheüsevangelie zijn er drie verschillende formuleringen waarmee de gelijke-
nissen van het Koninkrijk worden geïntroduceerd: ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία (prae-
sens; Mattheüs 13), ὡμοιώθη ἡ βασιλεία (aoristus; Mattheüs 13:24, 18:23, 22:2) en 
ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία (futurum; Mattheüs 25). De gelijkenis van de onbarmhar-
tige dienstknecht wordt ingeleid met een formulering in de aoristus: ‘Daarom is het 
Koninkrijk der hemelen gelijkende geworden (…)’. Breukelman beschouwt dit als 
een algemene indicatie voor het interpreteren van de gelijkenis als verwijzend naar 
iets wat reeds gebeurd is — het Christusgebeuren namelijk dat voor de evangelist 
Mattheüs, althans op het moment waarop hij de gelijkenis ten papiere heeft gebracht, 
inderdaad reeds in het verleden ligt.24

In de gelijkenis komt bovendien duidelijk naar voren hoezeer de beeldspraak van 
het rechterschap van Christus door Mattheüs verbonden wordt met de beeldspraak 
van het koningschap en knechtschap van Christus. Het verband tussen beide is zo 
sterk, dat Breukelman er aanleiding in ziet om de gelijkenis te interpreteren als de 
‘gelijkenis van de Koning als Richter’.25 

In de volgende subparagrafen geven we stapsgewijs Breukelmans interpretatie 
weer. Enige terughoudendheid en behoedzaamheid is hier op zijn plaats. Het is in 
feite niet mogelijk om van ‘de’ uitleg van Breukelman te spreken. Er zijn drie versies 
van Breukelmans uitleg van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht in 
druk verschenen — de gestencilde versies buiten beschouwing gelaten — waarvan 
we de eerste twee inmiddels benoemd hebben (ΠΑΡΡΗΣΙΑ en olw, beide uit 1966). 
Drie decennia later werd de laatste versie waaraan Breukelman werkte opgenomen in 
bt iii/2, 168–193. Deze latere versie wijkt behoorlijk af van de eerdere versies. Bij het 
uitwerken van zijn Mattheüsstudie was Breukelman namelijk op een groot probleem 
gestoten bij het structureren van de deelstudies: 

Bij het bewerken van het tweede hoofdstuk [= Mt 3:1–25:46] ben ik vastgelopen. Het 
wilde niet lukken. Toen werd mij duidelijk dat eerst heel het verhaal van Mattheüs 
moest worden besproken als lijdensverhaal, omdat we alleen vandááruit konden 
aanwijzen wat door Mattheüs wordt bedoeld met ‘de vervulling van alle gerechtigheid’, 
die zó moest geschieden als het eerste woord van Jezus in 3:15.26

24 ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 285–286; olw 1/1, 61–62.
25 bt iii/2, 168. Breukelman is het opschrift ‘de gelijkenis van de Koning als Richter’ pas vrij laat 
gaan gebruiken; zie bt iii/1, 178 n. 41. Eerdere versies spreken van ‘Heel de verkondiging van “het 
evangelie des Koninkrijks” heeft de vervulling van alle gerechtigheid tot inhoud’ (zomer 1974). De 
Mattheüsstudie in haar totaliteit kreeg toen nog de titel mee: ‘De gerechtigheid in “Het evangelie 
van het Koninkrijk”; de vervulling van alle gerechtigheid door het handelen van de Koning als 
Richter’.
26  Geciteerd bij P.S. van Walbeek, ‘Verslag werkzaamheden bij uitgave van Bijbelse Theologie iii,2’ 
(Ankeveen, voorjaar 1995), [1]. 
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Het reeds eerder verschenen cahier bt iii/1 had dus eigenlijk moeten volgen op het 
nog niet verschenen bt iii/2. Van Walbeek vermoedt dat Breukelman zich genood-
zaakt zag de volgorde aan te passen, omdat in bt iii/1 de indruk wordt gewekt dat 
het in de proloog van het Mattheüsevangelie (1:1 – 2:23) zou gaan om de wording 
van de persoon van Christus, en in het overige van Mattheüs over het werk van de 
persoon. De eenheid van ‘zijn’ en het ‘handelen’ in het werk van God, door Breu-
kelman in navolging van Barth altijd sterk benadrukt en verdedigd, komt in de oude 
volgorde te veel onder spanning te staan.27 

Het is met name de christologische duiding van de parabel die nog opvallend 
áánwezig is in 1966, maar in de laatste versie een veel minder prominente plaats 
heeft gekregen en inhoudelijk enigszins is afgezwakt. Reeling Brouwer wijst erop 
dat door de redactionele keuzes die gemaakt zijn in het voorbereiden van bt iii/2, 
de status van de christologische spits onhelder wordt. In plaats van een afgeronde 
exegese presenteert de redactie een exegese waarin een rode draad ontbreekt en aan 
het slot de balans niet wordt opgemaakt. Op basis hiervan valt te vermoeden dat 
Breukelman nog niet klaar was met zijn herziening.28 Dit laatste is de voornaamste 
reden dat we in deze paragraaf de gedachtelijn van de versies uit 1966 volgen en 
alleen uit de versie van 1996 citeren als er daar een helderder formulering wordt 
geboden.

2.3 De structuur van gelijkenis

In het voorgaande hoofdstuk hebben we beschreven dat het kenmerkend is voor 
Breukelmans exegetische methodiek om de betekenis van een tekstgedeelte te expli-
ceren aan de hand van studie naar het samenspel van de vorm en de inhoud van 
dat tekstgedeelte. Hij laat daarom een structuurschema voorafgaan aan zijn exegese. 
Breukelman geeft een eigen vertaling en stelt de volgende structuur voor:

27 Vgl. ook B.L. McCormack, ‘The Ontological Presuppositions of Barth’s Doctrine of Atonement’, 
in: C.E. Hill & F.A. James iii (red.), The Glory of the Atonement (Downers Grove il: InterVarsity, 
2004), 346–366: 347–348.
28 R.H. Reeling Brouwer, ‘Een bespreking van de verzorging van de uitgave van Frans Breukelman, 
Bijbelse Theologie iii/2, De Koning als Richter, Kampen: Kok 1996, 286 blz.’, in: K.A. Deurloo (red.), 
Om het levende Woord 7 (Kampen: Kok, 1997), 144–148. 
29 Volgens bt iii/2, 169. olw 1/1, 40: ‘zijn’, ΠΑΡΡΗΣΙΑ: ‘sein‘; vergelijk echter olw 1/1, 55, waar deze 
variant van de textus receptus wordt omschreven als ‘bederf van de grondtekst’.
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Inleiding 23 Daarom is het Koninkrijk der hemelen gelijkende geworden op een koning, 
die afrekening wilde houden met zijn dienstknechten.

Scène i

Inleiding 24 Als hij nu met de afrekening begon
werd er één tot hem gebracht 
die schuldig was
tienduizend talenten.

heer A 25 Daar hij niet had om te betalen
beval de27 heer, dat hij moest worden verkocht 
en zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij had
en dat er moest worden betaald.

knecht B 26 De dienstknecht viel neder 
en aanbad hem zeggende: 
wees lankmoedig over mij
en ik zal u alles betalen.

heer C 27 Innerlijk met barmhartigheid bewogen
heeft de heer van die dienstknecht hem losgelaten 
en het geleende
hem vergeven.

Scène ii

Inleiding 28a Als die dienstknecht echter naar buiten ging
vond hij één van zijn mededienstknechten, 
die hem schuldig was
honderd penningen.

knecht A 28b En hij greep hem
en pakte hem bij de keel zeggende: 
betaal 
wat ge schuldig zijt!

medeknecht B 29 De mededienstknecht viel neder
en smeekte hem zeggende: 
wees lankmoedig over mij
en ik zal u betalen.

knecht C 30 Doch hij wilde niet, 
maar ging heen
en wierp hem in de gevangenis 
tot hij betaald zou hebben
wat hij schuldig was.

Scène iii

Inleiding 31 Als nu zijn mededienstknechten zagen wat geschied was
werden zij zeer bedroefd, 
en zij kwamen
en verklaarden aan hun heer al wat geschied was.
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heer A 32 Toen heeft zijn heer hem tot zich geroepen
en zeide tot hem: gij boze dienstknecht! 
al die schuld heb ik u vergeven
omdat ge mij gesmeekt hebt;

knecht B 33 Behoordet niet ook gij
u te ontfermen over uw mededienstknecht, 
gelijk ook ik
mij ontfermd heb over u?!

heer C 34 En zijn heer vertoornd geworden
leverde hem aan de pijnigers over, 
tot hij zou betaald hebben
al wat hij hem schuldig was.

Afsluiting 35 Zó zal ook mijn hemelse Vader u doen, 
indien gij niet een ieder zijn broeder30 van harte vergeeft.

We zien dat Breukelman de perikoop in drie scènes verdeelt: vers 25–27, 28–30 en 31–34. 
Elke scène bestaat uit een inleiding en drie ‘momenten’ (a, b en c). Het geheel van de drie 
scènes wordt omlijst door een inleiding (vers 23) en een afsluiting (vers 35). De centrale 
personages zijn achtereenvolgens: heer (scène 1), knecht (scène 2), heer (scène 3), hetgeen 
de gelijkenis een concentrische vorm geeft. ‘Wij zullen zien,’ aldus Breukelman, ‘dat 
Matteüs hiermede voor het verhaal een vorm heeft gevonden, die de zaak waar het in dit 
verhaal om gaat — het handelen van de Koning als Richter — volledig weerspiegelt.’30

2.4 De christologische interpretatie van de gelijkenis
Het thema van de gelijkenis is het kwijtschelden of vergeven van een schuld. Binnen 
het verband van de directe context van de perikoop wordt de aansporende strekking 
ervan duidelijk: u zult uw broeder vergeven zoals u zelf vergeven bent. De gelijkenis 
ontvouwt het theologische thema verzoening — algemeen gesproken: een relationeel 
herstel tussen twee partijen — door middel van een beeld waarin rechtsuitoefening en 
koningschap gecombineerd worden: een schuld wordt kwijtgescholden door degene 
die als een koning heerst over alle dienstknechten en daardoor wordt de relatie tussen 
de knecht en de heer hersteld, alsmede (mits dat herstel op de juiste wijze wordt geïn-
ternaliseerd!) de verhouding van de dienstknechten onderling.

Als we vragen naar de referenten van de personages uit de gelijkenis, is het ogenschijn-
lijk eenvoudig om de drie hoofdpersonages te identificeren. De koning/heer/rechter die 
op soevereine wijze gerechtigheid brengt zou God zijn (in trinitarische termen ofwel 
God de Vader, ofwel God de Zoon); de knecht zou een discipel van Jezus zijn (Mattheüs 
18:21a: ‘Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder 
tegen mij zondigen en ik hem vergeven?’); de mededienstknecht zou diens geloofsge-
noot of medeleerling zijn (‘Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer 
zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven?’).

30 ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 265; olw 1/1, 42; bt iii/2, 174.
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Het bijzondere van Breukelmans interpretatie is echter, dat hij niet één van deze 
drie personages direct identificeert met Christus. Niet een bepaald personage beeldt 
Christus’ heilswerk uit, maar het narratieve gebeuren als geheel. Het werk van Christus 
wordt in de verschillende stadia van de gelijkenis zichtbaar: eerst in het handelen van 
de koning/heer/rechter in scène 1 en 3, en vervolgens in het handelen van de mede-
dienstknecht in scène 2. Breukelman biedt dus geen allegorische verklaring van de 
gelijkenis. Hij wil aantonen hoe de gelijkenis het plaatsvervangend werk van Christus, 
zoals dat beschreven wordt in het geheel van het Mattheüsevangelie, evoceert, en hoe 
deze evocatie helpt om het geheel van het evangelienarratief te begrijpen.

We zullen nu bespreken op welke twee manieren het Christusgebeuren in de gelij-
kenis oplicht. Christus wordt zowel zichtbaar als Mededienstknecht (scène 2) als 
Koning/Heer (scène 1 en 3).

Christus, de Mededienstknecht
Literair–structureel gezien staat het personage van de mededienstknecht centraal 
in de gelijkenis. Hij is degene die aan het woord is in het middelste moment van 
de middelste scène (2b). Deze mededienstknecht wordt vervolgens gevangen gezet 
totdat hij alles betaald zou hebben wat hij schuldig was (2c). De andere knechten 
zien het gebeuren en ‘zij werden zeer bedroefd’ (ἐλυπήθησαν σφόδρα, inleiding op 
scène 3). Het zijn precies deze woorden die de lezer alert maken op de eigenlijke refe-
rent van deze mededienstknecht. De woordcombinatie ἐλυπήθησαν σφόδρα komt in 
het Nieuwe Testament namelijk alleen bij Mattheüs voor, en wel — naast Mattheüs 
18:31 — op de volgende twee plaatsen:

Mt 17:23: En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt 1. 
worden. En zij werden erg bedroefd.
Mt 26:22: 2. En zij werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen Hem te 
zeggen: Ik ben het toch niet, Heere?

Beide tekstplaatsen geven een reactie weer van de discipelen op Jezus’ aankondiging 
van zijn komende lijden en sterven. Breukelman acht het aannemelijk dat Mattheüs 
zijn woorden in de gelijkenis bewust zó gekozen heeft, dat er een tekstueel verband 
ontstaat met de andere twee tekstplaatsen en er vanwege die (literaire) concordantie 
ook een bepaald inhoudelijk (theologisch) verband ontstaat. Zo bezien verwijzen 
de dienstknechten van scène 3a naar de discipelen en de mededienstknecht in het 
midden van de gelijkenis naar Christus, die ‘gegrepen werd en onverbiddelijk werd 
overgeleverd’.31 Wat deze mededienstknecht wordt aangedaan, verwijst naar datgene 
wat Jezus wordt aangedaan in het lijdensverhaal van het Mattheüsevangelie. Dit wijst 
erop dat het niemand anders is dan de Heer die hier Knecht is geworden.

31 ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 283; olw 1/1, 59. In bt iii/2 ontbreekt een verwijzing naar Mattheüs 26 en is de 
uitleg van ελυπηθησαν σφοδρα beperkt tot een korte alinea.
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Christus, de Koning/Heer/Rechter
Breukelman wijst op een verschil tussen de vrijwel identieke scènes 1 en 2:

Scène 1b: De dienstknecht viel neder / en aanbad hem zeggende:
Scène 2b: De mededienstknecht viel neder / en smeekte hem zeggende:

Opnieuw beschouwt Breukelman dit als weloverwogen selectief taalgebruik van 
Mattheüs. Binnen zijn evangelie blijft het werkwoord προσκυνεῖν namelijk voorbe-
houden aan Hem die ‘in absoluten zin, (25:34 en 40) — de koning is’, zo blijkt uit een 
vergelijking met de andere plaatsen waar het werkwoord gebruikt wordt.32

Mt 2:2 en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben  »
Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Mt 2:8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig  »
onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat 
ook ik kom om Het te aanbidden.

Mt 2:11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder,  »
en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten 
Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

Mt 9:18 Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende, die  »
Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw 
hand op haar en zij zal leven.

Mt 14:33 Zij die in het schip waren, kwamen Hem  » aanbidden en zeiden: Werkelijk, U 
bent de Zoon van God!

Mt 15:25 Maar zij kwam dichterbij,  » knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij!
Mt 20:20 Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar  »

Hem toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te vragen.
Mt 28:9 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus  »

kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen 
Zijn voeten en aanbaden Hem.

Mt 28:17 En toen zij Hem zagen,  » aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.

Zo laat Breukelman zien dat op basis van deze concordantie te verdedigen valt dat 
Christus de referent is van het gelijkenispersonage van de ‘koning’ die ‘aanbeden’ 
wordt in scène 1b — en dus niet God de Vader, zoals men op basis van vers 35 zou 
kunnen vermoeden. In scène 2b, waar de mededienstknecht voor de dienstknecht 
neervalt en hem ‘smeekt’, kan dat niet het geval zijn. Bovendien hebben we hier-
boven gezien hoe op basis van concordantie Christus zelf als de referent beschouwd 
kan worden van de mededienstknecht. Als alleen Hij het waard is om ‘aanbeden’ te 
worden, kan het tegenovergestelde niet opgaan.

Hier zien we dus, opnieuw op basis van concordantie, hoe het Christusgebeuren 
op een tweede plaats in de gelijkenis oplicht. Het blijkt dat degene die in scène 2 de 

32 ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 266; olw 1/1, 43.
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lijdende (mede)dienstknecht was, hier niemand anders is dan de Heer zelf. Zo wordt 
dus ‘de Heer Knecht’ en ‘de Knecht Heer’.33

Een tweede tekstuele indicatie hiervoor is het gebruik van het werkwoord 
σπλαγχνίζεσθαι in scène 1c. Binnen het Nieuwe Testament komt dit werkwoord, 
buiten de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht in Mattheüs, nog elfmaal 
voor, uitsluitend in de synoptische evangeliën. Op twee plaatsen in Lukas wordt het 
gebruikt om er de innerlijke motivering voor het barmhartig handelen van een gelij-
kenisfiguur mee te beschrijven: dat van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:33) en 
dat van de vader van de verloren zoon (Lukas 15:20). Op de negen andere plaatsen 
wordt er de innerlijke motivering voor het zich erbarmen van Jezus mee aangeduid.34

Christus, de Plaatsvervanger
We hebben nu gezien hoe Breukelman de gelijkenis zo uitlegt, dat het werk van Christus 
op twee plaatsen in de gelijkenis zichtbaar wordt: in het handelen van de mededienst-
knecht in scène 2 en het handelen van de koning/heer/rechter in scène 1 en 3. Als we 
deze twee combineren, wordt duidelijk hoe Breukelman het heilswerk van Christus 
ziet gebeuren in de gelijkenis: omdat Hij ‘met innerlijke ontferming bewogen’ is, wordt 
de Heer knecht. In scène 2c gaat Hij de weg die de schuldenaar van scène 1 had moeten 
gaan. Hij neemt diens plek in, zodat die plek niet meer ingenomen kan worden door 
een andere dienstknecht. Bezien vanuit het geheel van het evangelie wordt de Heer 
een plaatsvervanger voor zijn mededienstknechten. De formulering ‘totdat hij betaald 
had wat hij schuldig was’ heeft nu betrekking op het verzoenend werk van Christus.

33 ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 283; olw 1/1, 59–60. De analogie met de structuur van Barths verzoeningsleer in kd 
iv/1 en iv/2 is evident; kd iv/1, hoofdstuk 14 heeft als opschrift ‘Jesus Christus, der Herr als Knecht’ 
(‘[E]r, der Herr, für uns ein Knecht, der Knecht aller Knechte’, kd iv/1, 142) en kd iv/2, hoofdstuk 15 
‘Jesus Christus, der Knecht als Herr’. Zelfs de volgorde (eerst de Heer als Knecht, dan de Knecht als 
Heer) correspondeert. Dit zal er de reden voor zijn geweest dat Breukelman zowel de Duitse als de 
Nederlandse versie van zijn uitleg uit 1966 vooraf liet gaan door het opschrift ‘Jesus Christus / Der 
Herr als Knecht / Der Knecht als Herr / Der wahrhaftige Zeuge’, waarbij het laatste lid verwijst naar 
het opschrift van kd iv/3, hoofdstuk 16. Hoewel Christus als de ‘waarachtige Getuige’ in Breukel-
mans uitleg geen expliciete rol speelt, vinden we in kd iv/3 wel noties terug die een belangrijke rol 
spelen in Breukelmans denken en die ook herkenbaar zijn in zijn exegese van Mattheüs 18:23–35, 
bijvoorbeeld als het gaat over de waarheid: de confrontatie met de waarheid is een Geschichte (433) 
en de waarheid zelf is ‘Wort vom Kreuz’ (436); of als er in § 70.3, ‘Des Menschen Verdammnis’, 
gesproken wordt over vrijspraak en veroordeling en een schuldenaar die niet tot betalen in staat is 
(534). Uit dit opschrift blijkt ook hoe Breukelman zijn exegese van Mattheüs 18:23–35 bedoelde als 
een exegetische studie die moest aantonen hoe de structuur van Barths verzoeningsleer pars pro 
toto correspondeert met de structuur van de Bijbelse theologie.
34 ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 269; olw 1/1, 46. De andere plaatsen zijn Mattheüs 9:36, 14:14, 15:32, 20:34; Marcus 
1:41, 6:34, 8:2, 9:22; Lukas 7:13. Vgl. kd iv/1, 285, waar Barth Christus identificeert met de verloren 
zoon, die als ‘gerichte Rechter alle barmhartigheid wilde vervullen’ (Mt 3:15). Er is bij Jezus’ optreden 
een directe samenhang tussen Zijn innerlijk met barmhartigheid bewogen–zijn (σπλαγχνίζεσθαι) 
en het uiterlijke erbarmen (ἐλεεῖν): een opus internum correspondeert met een concreet opus ad 
extra. Hierin herkennen we het Bijbelse zijn–in–de–daad; zie daarover Hoofdstuk 1, § 2.2.
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We merkten al eerder op, dat Breukelmans observeerde dat scène 1 en 2 op één 
detail na identiek zijn. Uit dit minieme inhoudelijke verschil binnen twee structu-
reel identieke scènes leidt Breukelman af dat de gelijkenis in feite uit twee scènes 
had moeten bestaan, niet uit drie — als de dienstknecht zijn mededienstknecht maar 
had behandeld zoals hij zelf behandeld werd door zijn heer.35 Dit gebeurt echter niet 
(scène 2), hetgeen geheel tegen de geest van de barmhartigheid en overvloedige verge-
ving van scène 1 een derde scène oproept waarin een vernietigend oordeel geveld 
wordt over de dienstknecht die zich verzet tegen de realiteit van het Koninkrijk, waar 
mensen in de eerste plaats vergeven mensen zijn.36

Breukelman legt de gelijkenis uit in een excentrische beweging. Scène 2b vormt, 
naar de vorm en daarmee ook naar de inhoud, het hermeneutisch middelpunt van 
de parabel. Van hieruit kunnen we begrijpen waarom in de eerste scène de vrijspraak 
klinkt voor degene die dankbaar aanvaardt dat hij de plek van schuldenaar niet hoeft 
in te nemen, en begrijpen we ook waarom in de derde scène het oordeel klinkt over 
degene die de werkelijkheid van de genade niet wil accepteren en zelfs weerspreekt 
door zijn naaste vast te zetten in een fractie van de schuld (scène 2c) die hemzelf 
volledig is kwijtgescholden. In de woorden van Breukelman:

De plaats waar in de middelste scene de dienstknecht zijn mededienstknecht wilde 
zetten — hij, de kleine valse god met zijn valse gericht! — , die plaats is reeds bezet, want 
daar heeft naar luid van het verhaal als geheel, waarin het gaat over de ware God en zijn 
waarachtig gericht, de κύριος zich zelf reeds gesteld.37

Nu we Breukelmans christologische interpretatie van de gelijkenis van de onbarm-
hartige dienstknecht hebben besproken, begrijpen we waarom hij de gelijkenis in 
de ordening van zijn Bijbelse Theologie direct na Mattheüs 3:15 en Mattheüs 25:31–46 
wilde gaan bespreken: in de tweede scène van de gelijkenis hebben we de ‘vervul-
ling van alle gerechtigheid’ voltrokken zien worden in de overlevering van de 
mededienstknecht; in de derde scène hebben we ontdekt wat er gebeurt (of dreigt 
te gebeuren) met degene die niet wil laten gelden wat er, krachtens het gebeuren in 
scène 2, heeft plaatsgevonden in scène 1. Als de gelijkenis van de onbarmhartige 
dienstknecht op deze wijze geïnterpreteerd wordt, weerspiegelt zij de teneur van 
geheel het Mattheüsevangelie. Breukelman:

[G]een ander zal als Koning de Richter zijn dan hij, die tevoren voor al de zijnen zich 
zelf in het gericht heeft gesteld (3:1–15) — hij echter, die tevoren voor heel zijn volk zich 
zelf in het gericht heeft gesteld, hij zal als Koning de Richter wezen! (25:31–46)38

35 bt iii/2, 184.
36 Dit narratieve gegeven is verwant aan de ‘offene Situation der Verkündigung’ bij Barth, die we 
verderop in dit hoofdstuk zullen bespreken.
37 ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 284; olw 1/1, 60.
38 bt iii/2, 145. Het lijkt er sterk op dat Breukelman zijn woordkeuze heeft afgestemd op het 
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2.5 Dogmatische implicaties
Als we Breukelman volgen in zijn exegetische redeneringen, en aannemen dat (1) de 
eenheid van vorm en inhoud van de gelijkenis van doorslaggevende hermeneutische 
waarde is en dus haar betekenis constitueert, dat (2) de gelijkenis van de onbarm-
hartige dienstknecht door Mattheüs inderdaad opzettelijk zó wordt verteld dat het 
pars pro toto het verzoenend werk van Christus karakteriseert en verkondigt, en dat 
daarom (3) de tweevoudige identificatie van Christus als referent van de fictieve Heer 
en de fictieve Knecht gerechtvaardigd is, dan heeft dat ten minste de volgende drie 
implicaties voor de dogmatische theologie.

De financiële metaforiek
De gelijkenis karakteriseert het verzoenend handelen door de metafoor van ‘schuld’ 
te gebruiken. Breukelman wijst een Stichwort–groep aan die de gehele parabel 
kenmerkt: ὀφειλή, ὀφειλέτης, ὀφείλειν, ‘schuld, schuldenaar, schuldig zijn’.39 Het 
woord komt eenmaal voor in de eerste scène, waar het klinkt uit de mond van de 
dienstknecht; de Koning/heer zelf spreekt in die scène niet van ‘schuld’, hetgeen 
volgens Breukelman impliceert dat hij ook niet van schuld wil spreken. In de tweede 
scène zet de dienstknecht een mededienstknecht gevangen in de schuld (het woord 
klinkt in die scène driemaal); in de derde scène geraakt de dienstknecht alsnog, door 
eigen toedoen, gevangen in zijn schuld (het woord klinkt hier tweemaal). De schuld 
wordt hier uitgedrukt in een geldbedrag (scène 1, inleiding: het astronomische bedrag 
van 10.000 talenten; scène 2, inleiding: een schamele 100 penningen).

Het beeld van deze financiële schuld valt samen met het beeld van forensische 
schuld; vandaar dat de dienstknecht moet verschijnen voor de Koning/Heer/Rechter. 
Vers 35 wijst er vervolgens op, dat deze ‘schuld’ een metafoor is voor de schuld van een 
mens ten opzichte van God (trinitarisch gesproken: God de Vader) en zijn broeder: 
de schuld is een zondeschuld.40 Als we dus kijken naar het beeldgebruik binnen de 

eschatologisch geformuleerde antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus dat handelt over 
Christus’ parousie. We vinden de geciteerde uitspraak opvallend genoeg niet opgenomen in Breu-
kelmans exegese van Mattheüs 18:23–35, maar wel een aantal maal in bt iii/2 (56.165.167.199), telkens 
onder verwijzing naar Mattheüs 25:31–46 en een enkele keer naar een passage uit het klassiek–
gereformeerde avondmaalsformulier: ‘Onze Heere Jezus Christus (…) [die] alle gehoorzaamheid 
en gerechtigheid der Goddelijke wet voor ons heeft vervuld; voornamelijk toen Hem de last van 
onze zonden, en van den toorn Gods, het bloedige zweet in den hof uitgedrukt heeft; waar Hij 
gebonden werd, opdat Hij ons zou ontbinden; daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat 
wij nimmermeer te schande zouden worden; onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het 
gericht Gods zouden vrijgesproken worden (…).’
39 ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 264; olw 1/1, 41.
40 Breukelman constateert dat er in Mattheüs een concordante verbinding bestaat tussen vers 
21:35b ‘indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft’ en de vijfde bede van het Onze Vader 
(Mattheüs 6:12 ‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren hebben vergeven’). 
Lukas heeft in het parallelle Lukas 11:4a: ‘Vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan 
iedereen die ons iets schuldig is’). Dat suggereert dat Mattheüs de woordkeuze in het Onze Vader 
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parabel, zien we dat er forensische en financiële metaforiek gebruikt wordt om het 
verzoeningswerk van Christus te beschrijven.

Het oordeel
In alle drie de scènes wordt een gericht voltrokken: tweemaal door de Heer, eenmaal 
door de dienstknecht. In de middelste scène is er sprake van een vals gericht van 
de mededienstknecht door de dienstknecht. Dit valse gericht is ingeklemd tussen 
scènes 1 en 3, waar in beide gevallen een rechtvaardig gericht voltrokken wordt. De 
twee momenten van oordeel in scène 1 en 3 hebben ten opzichte van elkaar echter een 
totaal tegenovergesteld karakter. Breukelman:

Door deze heel het verhaal beheersende omlijsting wordt tot uitdrukking gebracht, hoe 
de dienstknecht van het erbarmen vandaan komt en de toorn tegemoet gaat. In de 
lankmoedigheid van de Heer is er gedurende de eerste scène in plaats van toorn louter 
erbarmen. Wanneer gedurende de tweede scène de dienstknecht in zijn eigen πρᾶξις 
de lankmoedigheid en het erbarmen van zijn heer niet bevestigt doordat hij niet op 
overeenkomstige wijze handelt, levert hij dáárdoor zich zelf uit aan diens toorn, en is er 
dáárdoor gedurende de derde scène in plaats van erbarmen louter toorn. Zo weerspie-
gelt de vorm van het verhaal de inhoud ervan op de allervolmaaktste wijze.41

Dit betekent dat de zakelijke en causale volgorde in de gelijkenis verschilt met de chro-
nologische vertelvolgorde. Zowel het eerste oordeel (scène 1) als het laatste oordeel 
(scène 3) zijn zakelijk en causaal te herleiden tot het oordeel dat geveld wordt in scène 
2: de vrijspraak van de dienstknecht in scène 1 vindt haar grond in het gegeven dat 
de rechter in zijn plaats wordt gericht in scène 2; de veroordeling van de dienstknecht 
in scène 3 grondt omgekeerd echter eveneens zakelijk en causaal in datgene wat zich 
voltrekt in de tweede scène. Breukelman spreekt van een contrast tussen erbarmen 
(scène 1) en toorn (scène 3): in scène 1 doet het erbarmen de toorn teniet, in scène 3 
doet de toorn het erbarmen teniet.42

De parenese
In de afsluiting van de gelijkenis horen we dat er aan het niet–accepteren en het 
niet–navolgen van het verzoeningswerk van Christus een uiterste consequentie is 
verbonden: ‘Zo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet een ieder zijn 
broeder van harte vergeeft.’ Breukelman volgt hier het voorbeeld van Barth en 
spreekt onder verwijzing naar kd ii/243 van een ‘offene Situation der Verkündigung’:44 

bewust heeft gelijkgetrokken aan de woordkeuze in de gelijkenis. ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 280–281; olw 1/1, 57; 
cf. in extenso bt iii/2, ‘De vijfde bede van het Onze Vader (Matteüs 6:12)’, 194–199.
41 bt iii/2, 191 (niet in ΠΑΡΡΗΣΙΑ en olw).
42 bt iii/2, 189 (niet in ΠΑΡΡΗΣΙΑ en olw).
43 Breukelman noemt kd ii/2, 528.529.533.563.
44 bt iii/2, 192 (niet in ΠΑΡΡΗΣΙΑ en olw).
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het is de bedoeling van de parabel de discipelen aan te sporen hun handelen in over-
eenstemming te brengen met het vergeven–zijn van Christuswege.

De dreiging die de leerlingen ervaren van deze gelijkenis aan het slot van de gemeen-
terede (Mattheüs 17:24 – 18:35) is vergelijkbaar met de dreiging die wordt opgeroepen 
door de perikoop waarmee Jezus zijn eschatologische rede (24:1 – 25:46) besluit, over 
het scheiden van de schapen en de bokken (25:31–46)45 die het geheel van Mattheüs 
3 – 25 afsluit. Gods verwerping is de keerzijde van zijn verkiezing. Het evangelie moet 
echter wel verkondigd worden aan de verworpene, opdat zo iemand ‘als Glaubender 
ein erwählter Verworfener’ wordt.46

3. Breukelmans uitleg gerelateerd aan Barths plaatsvervangingsleer

We hebben nu gezien hoe deze exegese van Breukelman belangrijke aspecten 
blootlegt van de manier waarop Mattheüs het verzoenend handelen van Christus 
beschrijft in termen van plaatsvervanging. Om te kunnen bepalen of hij daarmee 
inderdaad een exegetisch fundament legt voor Barths verzoeningsleer zoals vervat 
in kd iv/1, moeten we ons buigen over de manier waarop de notie van plaatsver-
vanging functioneert binnen het geheel van Barths verzoeningsleer. We zullen nu 
dan ook overgaan tot een vergelijk van het voorgaande met de manier waarop Barth 
Christus’ plaatsvervanging beschrijft in kd iv/1, § 59.2. Aan de inhoudelijke bespre-
king daarvan laten we twee algemene observaties voorafgaan.

1. Een eerste observatie heeft betrekking op de door Barth gevolgde methode. Waar 
Breukelman inzet bij één Bijbelse perikoop om vandaaruit volgens het principe van 
pars pro toto het verzoenend werk van Christus te ontvouwen, daar zet Barth in met 
een centrale dogmatische gedachte of Leitsatz die hij stapsgewijs uitwerkt tot in de 
kleinste details. Barths dogmatische methode heeft dus een deductief en Breukel-
mans exegetische methode een inductief karakter, terwijl ze uitgaan van eenzelfde 
verhouding tussen Bijbelse exegese en dogmatiek: dogmatische formuleringen dienen 
gegrond te zijn in de beoefening van exegese.

2. Een tweede observatie is daarvan een direct gevolg. Er is tussen Breukelman en 
Barth een verschil in de manier waarop er met beeldtaal wordt omgegaan. In tegen-
stelling tot Breukelman, die in het Mattheüsevangelie ontdekte dat de beeldspraak 
van Christus als Koning en Christus als Richter in nauwe betrekking staan tot 
elkaar, gebruikt Barth voor zijn beschrijving van de plaatsvervanging uitsluitend de 

45 In het schema van bt iii/2, 144 wordt deze slotperikoop niet tot de eigenlijke eschatologische 
rede gerekend, maar op andere plaatsen (bijvoorbeeld bt iii/2, 120 en 123 n. 191) wel.
46 kd ii/2, 563. Barth zoekt op dit (eind)punt van zijn betoog de uiterste hermeneutische grens op 
van het traditionele begrippenpaar ‘verkiezing’ en ‘verwerping’, en men kan zich afvragen of hij er 
niet overheen gaat. Wordt de verwerping begripsmatig niet volledig ontkracht als de paradoxale (of 
synthetische?) categorie van de ‘verkoren verworpene’ geïntroduceerd wordt?
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forensische metaforiek die hij aantrof in het citaat uit de Heidelbergse Catechismus 
dat hij gebruikt als uitgangspunt voor zijn ontvouwing van de plaatsvervangingsleer.47 
Breukelman zag in de gelijkenis aanleiding om enigszins diffuus te spreken over een 
Koning/Heer/Rechter die verzoening brengt door plaatsvervangend voor alle mede-
dienstknechten de schuld in te lossen, als ‘Knecht onder de knechten’. Barth echter 
houdt het bij Christus de Rechter, die verzoening brengt door zich plaatsvervangend 
voor alle mededienstknechten onder het oordeel te stellen.

We willen nu onderzoeken in hoeverre Barths dogmatische methode resultaten 
oplevert van vergelijkbare strekking als de resultaten van de exegetische studie van 
Breukelman. Eerst geven we een beknopte weergave van de centrale gedachtegang 
van kd iv/1, § 59.2.

3.1 De centrale gedachtegang van Barths plaatsvervangingsleer
In kd iv/1, § 59.2 ontvouwt Barth zijn leer van Christus’ plaatsvervanging. Vraag en 
antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus vormen daarbij de centrale gedachte. 
Christus wordt daar weergegeven als een ‘Rechter uit de hemel’ die zichzelf ‘tevoren 
om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft.’

Frag. Was tröstet dich die widerkunfft Christi zu richten die lebendigen vnd die 
todten? Antwort. Daß ich in allem trübsal und verfolgung mit auffgerichtetem Haupt/ 
eben des Richters der sich zuvor dem Gericht Gottes für mich dargestellt/ vnd alle 

47 Het citaat zullen we straks weergeven. Of Barth volledig recht kan doen aan het pro nobis–
motief door het gebeuren van de kruisiging te beschrijven als ‘der gerichte Richter’ wordt in twijfel 
getrokken door G. Thomas, ‘Der für uns “gerichtete Richter”. Kritische Erwägungen zu Karl Barths 
Versöhnungslehre’, Zeitschrift für dialektische Theologie 36/2 (2002), 211–225: 219–222. Barth maakt 
gebruik van een tweevoudige structuur (Rechter – aangeklaagde), maar Thomas wijst er terecht op 
dat een rechter in het Oude Testament (en ook in Mt 25) rechtspreekt over twee partijen: de ene 
is aanklager, de ander de beklaagde (220). Er is dan dus sprake van drie partijen. Ten faveure van 
Barth kunnen we opmerken dat er in de manier waarop de rechtspraak wordt uitgebeeld in de 
gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht in eerste instantie inderdaad geen sprake is van een 
aanklager. Er zijn slechts twee betrokkenen: de beklaagde staat tegenover de rechter. Bovendien is 
het de vraag of er werkelijk slechts twee betrokkenen zijn aan te wijzen in de manier waarop Barth 
de plaatsvervanging beschrijft in kd iv/1, § 59.2. Men zou het vertoog van Barth ook zo kunnen 
uitleggen, dat er gaandeweg een rolverwisseling plaatsvindt: de Rechter legt zijn rechterambt af om 
zelf berecht te worden door de aanklager, die op dat moment dus, al dan niet terecht, de rol op zich 
neemt van rechter. Over de precieze identiteit van de aanklager/valse rechter zou getwist kunnen 
worden: zijn het ‘de mensen’, die ‘de mens’ representeren, of schuilt daarin of daarachter een auto-
nome kwade macht, satan of het satanische, die zijn wil volvoert in het voltrekken van Christus’ 
lijdensgeschiedenis? Aangezien Barth de verzoeking in de woestijn (Mt 3 – 4) in verband brengt 
met het passieverhaal en de continuïteit en het contrast tussen beide uitwerkt (kd iv/1, 290–300), 
kunnen we aannemen dat er volgens Barth een vals gericht wordt voltrokken in het passieverhaal, 
omdat satan de vrijheid tot handelen krijgt die hem aanvankelijk ontzegd werd. De zelfstandige rol 
van het kwade blijft bij Barth echter onderbelicht in zijn ontvouwing van de plaatsvervangingsleer, 
hetgeen we kunnen begrijpen vanuit zijn leer van het kwaad als das Nichtige (kd iii/3, § 50).
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vermaledeyung von mir hinweggenommen hat/ auß dem Himmel gewertig bin/ daß 
er alle seine vnnd meine feinde/ in die ewige verdamnuß werffe: mich aber sampt allen 
außerwehlten zu jm in die himmlische freud und herrligkejt neme.48

Aan de hand van dit forensisch geformuleerde antwoord beschrijft Barth Christus’ 
plaatsvervanging. Vanuit de kernzin ‘Der Richter als der an unserer Stelle Gerichtete’ 
poogt hij een antwoord te geven op de klassieke vraag van Anselmus: cur Deus homo? 
Barths algemene antwoord op die vraag luidt: omdat Zijn innerlijke liefde overstroomt 
(kd iv/1, 232–235). Het was propter nos homines et propter nostram salutem.49

Zijn vervolgvraag luidt: hoe werd God mens voor ons? Barth geeft stapsgewijs 
antwoord:

Door deelgenoot te worden in het menselijk lot. Hij werd een Broeder onder zijn 1. 
broeders (235–236).
Specifieker: door deelgenoot te worden in de verzoeking om een zondaar te 2. 
worden — aan zijn existentie worden alle anderen gemeten, en in die zin is Hij 
Rechter (236–243).
Door de wereld te richten en de mens dóór het gericht vrij te spreken (2433. –250).

Daarop volgt de vraag: hoe werd God mens voor ons? Barth antwoordt: als plaatsver-
vanger (251–254). Christus is vóór ons …

doordat Hij als Rechter in onze plaats getreden is (2544. –258).
doordat Hij als Rechter in onze plaats, dat is: in de plaats van zondaren, getreden 5. 
is (259–269).
doordat Hij heeft geleden, is gekruisigd en gestorven (2696. –282).
door gehoorzaam het rechte/rechtvaardige te doen in onze plaats (2827. –300).

Verderop in de kd formuleert Barth zeer bondig:

Das ist’s, allgemein gesagt, was in Jesus Christus geschehen ist: dieses Teilnehmen 
Gottes an der Situation des seinem Recht konfrontierten, seiner Gerechtigkeit begeg-
nenden, seiner Rechtfertigung bedürftigen Menschen, dieses Einspringen Gottes für 
ihn, kraft dessen der Mensch das Alles tun und erleiden, kraft dessen der Mensch 
seinerseits der Partner sein kann und wird, auf das Gottes Gerechtigkeit und Gericht 
zielt — nun also nicht umsonst, nicht ins Leere zielt! Indem Gott sich — so unmittelbar 
und vollständig ist dieses sein Teilnehmen und Eintreten für ihn — mit dem Menschen 
identifiziert, ein Mensch und als dieser eine Mensch aller Menschen Stellvertreter 

48 Geciteerd naar W. Niesel, Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort 
reformirten Kirche (Zürich: evz, [1937]), 161. In de betreffende passage in kd iv/1 citeert Barth niet 
de gehele tekst. Die treffen we wel aan in Credo: Die Hauptprobleme der Dogmatik, dargestellt im 
Anschluß an das Apostolische Glaubensbekenntnis. 16 Vorlesungen, gehalten an der Universität 
Utrecht im Februar und März 1935 (Zürich: evz, 1935), 12. Vorlesung: ‘Inde venturus est iudicare 
vivos et mortuos’, 104–111: 108–109. Zie ook kd iv/3, 1059.
49 ‘Om ons mensen en om onze zaligheid’ (Geloofsbelijdenis van Nicea–Constantinopel).



993. Breukelmans uitleg gerelateerd aan Barths plaatsvervangingsleer

wird, aller Menschen Sache zu seiner eigenen macht, kann die Rechtfertigung Ereignis 
werden und wird sie es. Damit das geschehe, ist Gott Mensch geworden.50

Als we deze centrale gedachtegang van § 59.2 vergelijken met Breukelmans uitleg van 
de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, zien we dat zij in grote lijnen met 
elkaar overeenstemmen.

Allereerst is er het gelijke motief van de Rechter die handelt zoals hij handelt 1. 
omdat hij ‘innerlijk met ontferming bewogen werd’ (scène 1c van de gelijkenis) 
en daarom mededienstknecht wordt en de schuld kwijtscheldt.
Barths beschrijving van Christus’ participatie in het menselijk lot als een 2. 
Broeder te midden van Zijn (zondige) broeders (Barths eerste en tweede punt) is 
vergelijkbaar met de manier waarop de mededienstknecht uit de gelijkenis zich 
begeeft onder de andere dienstknechten in scène 2 en 3a.
De vrijspraak door het gericht (Barths derde punt) zien we terug in scène 1.3. 
De plaatsvervanging van de Rechter (Barths vierde punt) zien we in de corres-4. 
pondentie tussen scène 2b en 1b: Hij die zonder schuld was, werd in scène 2 door 
zijn broeder beschouwd en behandeld als dé schuldige (Barths vijfde punt).
In scène 2c wordt de mededienstknecht gezet op de plaats van het gericht (Barths 5. 
zesde punt) en lijkt dit gericht in gehoorzaamheid te ondergaan (Barths zevende 
punt).51

Op basis van deze punten van overeenkomst kunnen we vaststellen dat Breukelmans 
uitleg van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht op hoofdlijnen corres-
pondeert met de hoofdlijn van Barths dogmatische vertoog in kd iv/1, § 59.2, ‘Der 
Richter als der an unserer Stelle Gerichtete’.

3.2 Barths plaatsvervangingsleer vergeleken met de dogmatische implicaties 
van Breukelmans uitleg van de gelijkenis
Het zou voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag in dit hoofdstuk bijzonder 
behulpzaam zijn geweest als Barth vanuit zijn dogmatische perspectief bij zijn 
ontvouwing van de plaatsvervangingsleer ook de gelijkenis van de onbarmhartige 
dienstknecht had besproken in één van de vele exegetische excursen in kd iv, maar 
dat is niet het geval. Er zijn hiervoor verschillende redenen denkbaar, waarvan de 
meest voor de hand liggende wel is, dat de gelijkenis tijdens het schrijven van de deel-
banden van kd iv aan zijn aandacht is ontsnapt.

Zelfs als we Barths gehele tot nu toe gepubliceerde oeuvre overzien, zien we dat de 
gelijkenis en haar uitleg daarin een zeer bescheiden rol spelen. In kd i–iii en in de tien-
tallen banden van de Gesamtausgabe zoekt men vrijwel vergeefs naar een bespreking 

50 kd iv/1, § 61.2, 615.
51 Het voert te ver om op dit laatste punt een heel duidelijke overeenkomst uit te tekenen tussen kd 
iv/1, § 59.2 en de gelijkenis. We zien de mededienstknecht weliswaar geen weerstand bieden — het 
is de (andere) dienstknecht die ‘niet wilde’ (scène 2c) — maar daar blijft het bij. Breukelman maakt 
over de vermeende gehoorzaamheid van de mededienstknecht geen exegetische notities.
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van Barths hand. Een belangwekkende uitzondering hierop vormen enkele preken 
over de gelijkenis die Barth in 1917, 1919 en 1923 gehouden heeft.52 In deze vroege 
preken interpreteert Barth de parabel als een gelijkenis die verhalenderwijs verwijst 
naar de theologische noties van menselijke schuld en goddelijke vergeving.53 Op basis 
van dit weinige materiaal kunnen we in ieder geval concluderen dat Barth niet onbe-
kend is geweest met de gelijkenis en een bepaalde interpretatie ervan. Breukelmans 
interpretatie in ΠΑΡΡΗΣΙΑ heeft Barth niet ter beschikking gestaan gedurende de 
jaren dat hij aan de banden van kd iv heeft geschreven; van een verwerking daarvan 
zijn dan ook geen sporen terug te vinden. Christus’ plaatsvervanging, die volgens 
Breukelman uitgetekend wordt in de gelijkenis, zal buiten Barths gezichtsveld hebben 
gelegen en in die zin zou de gelijkenis ook geen rol hoeven te spelen in zijn ontvou-
wing van de verzoeningsleer. Daartegenover staat, dat de met elkaar corresponde-
rende noties van menselijke schuld en goddelijke vergeving, zoals die met name tot 
uitdrukking komt in de schuld vergevende Heer in scène 1c van de gelijkenis, een 
zeer sterk motief vormen in de klassiek–gereformeerde verzoeningsleer. Ook in meer 
gangbare interpretatie van de gelijkenis, zoals Barth die ook zelf heeft gevolgd in zijn 
vroege preken, verwijst de gelijkenis naar Gods verzoenend handelen.54

Bevragen we nu Barths plaatsvervangingsleer op de drie punten waarop Breu-
kelman vanuit de Bijbelse theologie een dogmatisch–theologische handreiking deed 

52 Afgezien hiervan is er binnen de kd slechts één passage aan te wijzen waar Barth de perikoop 
aanhaalt — overigens wel een belangrijke: bij de bespreking van het werkwoord παραδοῦναι in kd 
ii/2, § 35 (533). De perikoop speelt verder alleen nog een verwaarloosbare rol als bewijsplaats in 
Barths vroege werk (Konfirmandenunterricht 1909–1921, ga i.18).
53 Barth heeft minstens viermaal gepreekt over Mattheüs 18:25–34, zo blijkt uit de tot nu toe 
verschenen deelbanden van ga i: op 11 november 1917, 9 en 16 november 1919, en 8 juli 1923. In de 
eerste preek wordt de gelijkenis geduid als een voorstelling van tweeërlei macht: de macht van 
God staat tegenover de macht van de mammon. In de eerste scène van de gelijkenis overwint de 
macht van God, die groter is dan de macht (of de wetmatigheden) van het geld. In de tweede scène 
blijkt de man zich toch weer gewonnen te geven aan de macht van het geld en daarvoor moet hij 
de straf dragen. ‘Armer, armer Schalksknecht, es hätte nicht so sein müssen, du hast selber wieder 
angefangen zu rechnen, statt die Praxis Gottes mitzumachen!‘ (ga i.32, 407). In 1919 geeft Barth 
een iets andere duiding. De ‘heer’ staat voor God en de ‘knecht’ staat voor de mens die zonde op 
zonde stapelt: als men de schuld van deze mens zou optellen, krijg je 10.000 talenten (bij de vroege 
Barth dus toch een vorm van Anselmiaans denken?). Maar de Koning wilde niet meer ‘rekenen’ 
(ga i.39, 386). De schuld ‘telt’ niet meer, hoewel ze niet vergeten wordt. Bij God is nog een andere 
mogelijkheid: dan gaat het van gericht naar genade (387). God neemt niet een beetje van de schuld, 
Hij neemt álles weg. (388) Christus is hier degene die dit procedé als Leraar aan het licht gebracht 
heeft — maar speelt zelf geen rol in de gelijkenis! (388–389). De schuld wordt niet uitgesteld, maar 
doorgestreept (391). Daardoor ontstaat vrijheid, die wijzelf ook moeten bevorderen (393–396). In 
1923 (ga i.31, 65–71) heeft Barth klaarblijkelijk teruggegrepen op de versie van 1919 en misschien ook 
op die van 1917. Er komen geen nieuwe duidingen in voor.
54 Barth hield het bij de eenvoudige observatie: ‘Von der Bedeutsamkeit des dort und damals statt-
gefundenen Christusgeschehens ist in diesen [synoptischen] Evangelien bekanntlich verhältnismäßig 
selten explizit die Rede.’ kd iv/1, 246. Hiermee sluit Barth de mogelijkheid van een impliciete bete-
kenis, zoals we die bijvoorbeeld vinden in de gelijkenis van Mt 18:23–35, overigens eerder in dan uit.
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op de wijze die we hebben beschreven in § 2.5: (1) de financiële metaforiek, (2) het 
oordeel en (3) de parenese.

De financiële metaforiek
In de appendix op kd iv/1, § 59.2 (301–311) merkt Barth op dat het pro nobis van 
Christus’ verzoeningswerk niet slechts in forensische taal en voorstellingen kan 
worden uitgelegd, maar dat er daarnaast ook Schriftuurlijke aanleiding bestaat om 
hetzelfde verzoeningswerk te beschrijven met behulp van financiële, militaire en 
cultische metaforiek (Barth: ‘Bildlichkeit’). Nadat hij zelf forensische metaforiek 
heeft gebruikt, acht Barth het alleen de moeite waard om de dogmatische potentie 
van het cultische taalveld te bespreken, waarbij de cultische ‘geofferde Hogepriester’ 
de metaforische gelijke is van de forensische ‘gerichte Rechter’. Barth betwijfelt of het 
zin heeft om ook de financiële beeldspraak te analyseren, zoals die binnen het Nieuwe 
Testament gebruikt wordt om Christus’ verzoeningswerk te beschrijven.

So gibt es im Neuen Testament neben der juristischen Bildlichkeit, die wir hier gewählt 
haben, merkwürdigerweise auch eine finanzielle, in welcher das Sein und Handeln, 
und zwar gerade die Selbst– und Lebenshingabe Jesu Christi für uns und an unserer 
Stelle als die Bezahlung eines Lösegeldes (…) beschrieben wird (…). Die Linie ist 
verhältnismäßig schmal; sie überkreuzt sich übrigens (…) nicht selten mit eben der, 
derer wir hier noch besonders gedenken möchten [te weten: de cultische metaforiek]; 
und es würde wohl schwierig und vielleicht auch nicht sehr ergiebig sein, das Ganze 
im Rahmen gerade dieser Bildlichkeit durchdenken zu wollen. Es müßte grundsätzlich 
auch das möglich sein. Es dürfte aber genügen, wenn man es sich offen läßt, sich selbst 
und Anderen den Sachverhalt gelegentlich und subsidiär auch in der eigentümlichen 
Kraft der hier in Betracht kommenden Kategorien deutlich zu machen.55

In heel deze passage suggereert Barth dat het mogelijk is om verschillende vormen 
van Bijbelse metaforiek methodisch te onderscheiden en zelfstandig te bespreken. De 
genoemde taalvelden liggen echter niet ‘naast’ elkaar, zoals Barth beweert, maar in 
elkaars verlengde. Dat maakt het niet goed mogelijk om de taalvelden van elkaar af te 
grenzen, al zou dat, omwille van bijvoorbeeld de helderheid van het dogmatisch vertoog, 
wenselijk zijn. Ook in Barths eigen discours wordt Christus’ verzoenend handelen niet 
uitsluitend in forensische terminologie uitgedrukt. We noemen de volgende punten 
waarop de verschillende taalvelden elkaar raken in Barths dogmatische vertoog:

In het algemeen kunnen we opmerken dat het 1. koningschap en haar connotaties 
in § 59.2 zeer nauw verbonden worden met Christus’ rechterschap.56 Tweemaal 
spreekt Barth van een ‘koninklijke vrijheid’ om genadiglijk te richten,57 en twee-

55 kd iv/1, 301.
56 Later zal Christus’ munus regium uitvoerig zelfstandig behandeld zal worden in kd iv/2.
57 kd iv/1, 243.245.



102 Hoofdstuk 2. Het Bijbels–theologische project als aanbod aan de dogmatiek

maal noemt hij het rechterschap in één adem met het koningschap: ‘(…) ihm 
dem König, dem Richter Israels!’,58 ‘der (…) von Gott gesandte König und Rich-
ter’.59 Deze taalvelden raken elkaar in de notie van soevereiniteit.
Cultische metaforiek heeft een belangrijke functie in het betoog van § 59.2. Dat 2. 
is niet verwonderlijk, gezien het feit dat § 59 onderdeel is van het veertiende 
hoofdstuk van de kd, ‘Jesus Christus, der Herr als Knecht’, dat het hogepriester-
lijke werk van Christus tot onderwerp heeft.60 Dit taalveld raakt het forensische 
taalveld in de noties van schuld, genoegdoening en plaatsvervanging.
Het financiële taalveld komt binnen het hoofdgedeelte van § 59.2 alleen ter sprake 3. 
in Barths bespreking van de notie plaatsvervanging in het Nieuwe Testament.61 
In de slotbeschouwing besteedt Barth weinig energie aan het bespreken van dit 
taalveld: in het citaat hierboven noemt hij het slechts ‘merkwaardig’ en geeft 
aan dat het grotendeels overlapt met het cultische. Zo heel merkwaardig is het 
echter niet dat deze taalvelden elkaar raken: noties als schuld, genoegdoening en 
plaatsvervanging hebben waarschijnlijk hun oorsprong in het economische en 
roepen blijkbaar zulke sterke hamartologische connotaties op dat ze in de Bijbel, 
zeker binnen het Oude Testament, dikwijls een theologische lading krijgen.62

Als de verschillende taalvelden inderdaad zo dicht tegen elkaar aanliggen en elkaar op 
centrale punten (soevereiniteit, schuld, genoegdoening, plaatsvervanging) overlappen, 
is het helemaal niet zo ‘merkwaardig’ dat er in het Nieuwe Testament ook financiële 
metaforiek gebruikt wordt om het plaatsvervangend verzoeningswerk van Christus te 

58 kd iv/1, 249.
59 kd iv/1, 291.
60 Zie kd iv/1, 148, waar Barth aangeeft dat zijn focus in kd iv weliswaar breder is dan de klassieke 
bespreking van het munus triplex Christi, maar dat de klassieke indeling van de stof er wel mee 
samenvalt. In § 59.2 gebruikt Barth het cultische taalveld bij (1) zijn bespreking van ἅπαξ/ἐφάπαξ 
vanuit de Hebreeënbrief (246), bij (2) het inleiden van de Passiegeschiedenis (Christus als ‘ein Opfer, 
das sich selbst opfert’; 269), en (3) in verband met ‘zonde’ (281).
61 Marcus 10:45: λύτρον ἀντὶ πολλῶν. kd iv/1, 253.
62 Het nomen λύτρον bijvoorbeeld wordt in de lxx gebruikt als vertaling voor een drietal 
Hebreeuwse woordgroepen: woorden die te herleiden zijn tot (1) de cultische werkwoordstam 
 en (3) het (’lossen’, ‘vrijkopen‘) גאל bedekken’, ‘goedmaken’, (2) het sociaal–gerechtelijke‘) כפר
financieel–economische פדע (betalen van levende wezens). Voeg daarbij het gegeven dat λύτρον 
herleid kan worden tot het werkwoord λύειν, ‘losmaken’, en we zien dat economische ‘schuld’ en 
hamartologische ‘schuld’ associatief dichtbij elkaar liggen (tdnt s.v. λύω [etc.]). Vgl. kd iv/1, 539: 
‘Schuld (ὀφείλημα, debitum) ist das Versagen gegenüber einer Verbindlichkeit, das Zurückbleiben 
gegenüber einer Verpflichtung, durch dessen Stattfinden der Versagende oder Rückständige demj-
enigen, dem er zur Erfüllung verbunden und verpflichtet wäre, einen Schaden zufügt, durch das 
er also das Verhältnis zwischen jenem und ihm in Unordnung bringt.’ — Op dit punt valt op dat bij 
Barth de aanduiding van Christus als Borg (ἔγγυος, ‘waarborg’, ‘onderpand’) onbenoemd blijft, een 
titel die middenin het priesterlijke betoog van de Hebreeënbrief (Hebr. 7:22) gegeven wordt. Een 
ἔγγυος is ‘iemand die garant staat’, dat is: iemand die een wettelijke verplichting (ter betaling etc.) 
op zich neemt middels een contract of verbond (tdnt s.v. ἔγγυος). Het roept associaties op binnen 
het financiële taalveld en duidt op plaatsvervanging. 
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duiden. Evenmin is het dan verwonderlijk dat er in Barths eigen betoog beeldspraak 
voorkomt die niet van primair forensische aard is; de verschillende vormen van beeld-
spraak overlappen elkaar, vullen elkaar aan, en roepen soms dezelfde connotaties op.

Wellicht had Barth meer rekenschap kunnen geven van de manier waarop gerech-
tigheid langs Bijbels–theologische lijnen eigenlijk geschiedt of toegerekend wordt. 
Het lijkt zijn overtuiging te zijn dat rechtspraak altijd een zelfstandig, onafhankelijk 
en geïsoleerd proces is, zoals het sinds het begin van de moderniteit ook daadwerke-
lijk geweest is in de vorm van de trias politica, waarbij de wetgevende, uitvoerende 
en rechterlijke macht zelfstandige, gescheiden machten zijn. De rechtspraak in de 
Bijbel is echter, zeker in het Oude Testament, niet voorbehouden aan één ambt. We 
horen over de profeet Mozes die rechtsprak (Exodus 18:13, Deuteronomium 1:12) en 
de koning Salomo (1 Koningen 3:16–28, vgl. Spreuken 20:8), en in Deuteronomium 
17:9 lijkt sprake te zijn van rechtspraak door priesters.63 De rechtspraak stond in een 
nauwe betrekking met de cultus, de gemeenschap en ook met de economie; men 
denke slechts aan het rechtsprincipe van ‘oog om oog’ (Exodus 21:24, Leviticus 24:20, 
Deuteronomium 19:21). In het Nieuwe Testament wordt bijvoorbeeld rechtgesproken 
door de overpriesters en oudsten in het paleis van de hogepriester (Mattheüs 26:58–
59), later door de stadhouder Pontius Pilatus, een politicus die op de rechterstoel zat 
(Mattheüs 27:19) en speelt ook de wil van het volk een grote rol (Mattheüs 27:22–25). 
Binnen de Bijbel is het spreken van recht dus allesbehalve een aangelegenheid die 
geïsoleerd is ten opzichte van de cultus en de politiek.

Een mogelijke zakelijke reden waarom Barth er in zijn beschrijving van het plaats-
vervangend werk van Christus toch voor heeft gekozen een scherp onderscheid aan 
te brengen tussen de verschillende soorten metaforiek en afstand wil bewaren tot 
financiële beeldspraak, is gelegen in het gegeven dat hij met zijn eigen plaatsvervan-
gingsleer een dogmatisch alternatief wil bieden voor Anselmus’ klassieke doctrine 
van de satisfactio vicaria.64 Barth wil wel spreken van Christus’ vicariaat, maar niet 
in de zin van genoegdoening en zeker niet in de (post–anselmiaanse) zin van genoeg-
doening door bestraffing.65 Bij Barth is de plaatsvervanging een gebeuren, een proces, 

63 Het is opmerkelijk dat Barth de oudtestamentische connotaties van het richterschap onbe-
sproken laat, met uitzondering van een korte opmerking over de Bijbelse Richteren die eerder bevrij-
ders waren dan rechters in moderne zin van het woord (kd iv/1, 238). Zie voor een overzicht van 
de verschillende aspecten van rechtspraak in het oude Israël bijvoorbeeld N.A. Schuman, ‘Recht-
spraak en rechtsmetafoor in Oud–Israël’, Interpretatie 8/2 (maart 2011), 4–6. ‘[De profeet] Samuël, 
vóór hem de “richteren/rechters”, ná hem een vertegenwoordiger van de koning en vermoedelijk 
ook representanten van de priesterklasse spraken recht in het openbaar.’ (4)
64 In kd iv/1, 541–542 bekritiseert Barth Anselmus vanwege diens spreken in termen van vergel-
ding of restitutie van eer, in plaats van een vergeven sola misericordia van Godswege. Barth beweert 
dat de kwaliteit van de zonde zwaarder weegt dan haar kwantiteit. 
65 Anselmus schrijft dat God kon kiezen tussen het eisen van genoegdoening of straf (‘(…), necesse 
est ut omne peccatum satisfactio aut poena sequitur’; Cur Deus homo i.xv) en van die beiden het 
eerste verkoos. Barth beweert stellig: ‘Im Neuen Testament kommt er in diesem Zusammenhang 
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waarin de zonde van de mens tot zonde van Christus wordt. Christus neemt zelf de 
plaats van zondaren in, als ware Hij zelf een zondaar. Zijn lijden en sterven beduiden 
niet dat Hij, op een zeker moment in de tijd, genoegdoening heeft gedaan voor de 
(cumulatieve) schuld van de zonde, of zelfs maar dat Hij de schuld van de zonde op 
zich neemt. Dergelijke dogmatische interpretaties worden gemakkelijk opgeroepen 
door de nieuwtestamentische financiële beeldspraak van ‘betaling’, ‘schuld’ en ‘voor 
zijn rekening nemen’; in veel dogmatieken sinds Anselmus is die interpretatie inder-
daad leidend gebleken. Barth wil echter op een andere manier van plaatsvervan-
ging spreken en kiest er daarom voor om Christus te beschrijven als degene die de 
plaats van de mens inneemt door de weg die alle mensen zouden hebben moeten 
gaan, de weg namelijk die tot de dood leidt, geheel tot het einde te gaan. ‘Der Mensch 
der Sünde, der erste Adam (…) ist in und mit Ihm ans Kreuz geschlagen, getötet, 
begraben worden.’66 De plaats die de mens op zijn weg ten verderve inneemt, is een 
plaats die reeds bezet is door de mens geworden Christus.67

In de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht wordt, zoals we hebben gezien, 
financiële beeldtaal gebruikt om het verzoeningswerk van Christus te beschrijven; 
ook als we Breukelmans interpretatie niet volgen, blijft immers de schuldvergeving 
en het heil van Godswege het centrale thema van de gelijkenis. De meer gebruikelijke 
interpretatie van de gelijkenis leent zich echter veel gemakkelijker voor een ansel-
miaanse dan voor een barthiaanse interpretatie. De Koning/Rechter/Heer is dan 
immers God de Vader, die een schuldenaar met een immense schuld van tienduizend 
talenten heeft. Die schuld kan op twee manieren voldaan worden: hij kan het hem zelf 
vergelden, zoals in scène 3 beschreven wordt, of zijn Heer kan het hem kwijtschelden. 
Als we deze interpretatie volgen, vertelt de gelijkenis ons niets over waarop deze 
kwijtschelding gebaseerd is of hoe die kwijtschelding in zijn werk gaat, afgezien van 
het ‘innerlijk met barmhartigheid bewogen–zijn’ van de Heer. Dat de kwijtschelding 
gegrond kan zijn in het plaatsvervangend gebeuren van scène 2 blijft geheel buiten het 
gezichtsveld. Zo kan de klassieke interpretatie de lezer op de gedachte brengen om 

[zonde, gericht, ‘de weg gaan’] nicht vor’, en daarom zou het niet passen om van satisfactio een 
centraal begrip te maken in de verzoeningsleer, zoals dat gebeurde in de anselmiaanse traditie. Als 
we Breukelmans duiding van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht volgen, kunnen we 
echter niet meer zo stellig beweren dat de notie van straf in verbinding met Christus’ verzoenings-
werk binnen het Nieuwe Testament in het geheel niet voorkomt.
66 kd iv/1, 279. Cf. Thomas, ‘Gerichtete Richter’, 212.
67 Over de betekenis van het Nederlandse ‘plaatsvervanger’ of ‘plaatsbekleder’ kan weinig misver-
stand bestaan. Als we zien hoe het Duitse ‘Stellvertreter’ in de Engelse vertaling van kd iv/1, § 59 
vertaald is met ‘Representative’, treedt er echter een betekenisverschuiving op. C. Gestrich, Chris-
tentum und Stellvertretung: Religionsphilosophische Untersuchungen zum Heilsverständnis und zur 
Grundlegung der Theologie (Tübingen: Mohr Siebeck, 2001), 217–219, onderscheidt twee soorten 
plaatsvervanger: een vicarius en een representant. Hij vat samen: ‘Der Vikar tut etwas statt eines 
anderen, der Repräsentant für einen anderen.’ (219) Gezien het primaat van het eerste ten opzichte 
van het tweede binnen de context van Barths verzoeningsleer zou ‘Substitute’ of ‘Vicar’ een adequa-
tere overzetting zijn.
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de gelijkenis te begrijpen in termen van genoegdoening en bestraffing van de schuld. 
Deze gedachtelijn verdraagt zich slecht met Barths verzoeningsleer.

Volgen we echter Breukelmans interpretatie, dan blijkt niet genoegdoening of 
bestraffing, maar plaatsvervanging de spil te zijn waar heel de gelijkenis om draait. 
Bijgevolg liggen dan ook Bijbelse financiële metaforiek en Barths leer van Christus’ 
plaatsvervanging veel dichter bij elkaar dan Barth vermoedde. De Heer gaat immers 
als een dienstknecht de ‘weg in den vreemde’ en houdt daardoor een plaats bezet die 
zijn mededienstknecht had moeten innemen — en dat alles vindt plaats in een gelij-
kenis die sterk gekenmerkt wordt door financiële metaforiek.

Het oordeel
We hebben gezien hoe Barth in kd iv/1, § 59.2 zijn uitgangspunt heeft genomen in 
vraag en antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus, waar Christus de ‘rechter uit 
de hemel’ is die zichzelf ‘tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den 
vloek van mij weggenomen heeft’. Wat Barth onbesproken laat, is de wijziging die hij 
bij zijn verwerking van vraag en antwoord 52 aanbrengt in de chronologie. Aan het 
‘tevoren’ van de Catechismus gaat hij voorbij, omdat hij in de voorwerpelijke heilsorde 
Gods gericht vooraf wil laten gaan aan het gericht dat Christus ondergaat: Christus 
als Rechter (kd iv/1, 236–250) gaat chronologisch en zakelijk vooraf aan Christus 
de Gerichte (254–269). Hierdoor heeft Barth vraag en antwoord 52 losgemaakt uit 
hun eschatologische context. Binnen de ordening van de Heidelbergse Catechismus 
worden op dat punt immers de afsluitende christologische uitspraken van het Aposto-
licum (‘opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’) behandeld. Barth 
kiest er daarentegen voor om vraag en antwoord 52 naar het centrum van de christo-
logie te verplaatsen (‘die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven 
en begraven’).68 Het gaat hier om meer dan alleen een chronologische verplaatsing 
van het oordeel. Dit roept een vraag op: waar lokaliseert Barth het oordeel eigenlijk?

In 1. kd iv/1 heeft de ‘Rechter uit de hemel’ zijn oordeel reeds uitgesproken door 
als een Rechter op te treden in de hoedanigheid van Broeder–onder–zijn–broe-
ders (238). Vervolgens is Hij plaatsvervangend onderworpen geworden aan het 
oordeel dat de mens over zichzelf heeft afgeroepen. Vervolgens krijgen we in 
§ 59.3 ‘Das Urteil des Vaters’ te horen hoe God de Vader een oordeel ten leven 
spreekt over Hem die ‘de weg in den vreemde’ tot het einde toe gegaan is. In de 

68 Dat het hier om een subtiele, maar toch ingrijpende modificatie gaat, wordt zichtbaar als we de 
Bijbelse verwijzingen die sinds de eerste editie van de Heidelbergse Catechismus van 1563 in margine 
aan de hoofdtekst zijn toegevoegd in ogenschouw nemen. Het eerste gedeelte van antwoord 52 somt 
op: Lukas 21:28, Romeinen 8:22–25, Filippenzen 3:20–21 en Titus 2:13–14; de tweede helft Mattheüs 
25:31–46 (!), 1 Thessalonicenzen 4:16–17 en 2 Thessalonicenzen 1:6–10. Van al deze teksten wordt 
er, Titus 2:14 uitgezonderd (281.301), geen enkele aangehaald in kd iv/1, § 59.2. De verwijsteksten 
hebben alle een sterk eschatologisch karakter en strekking en zullen daarom weinig bruikbaar 
geweest zijn voor Barths betoog.
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verzoeningsleer van Barth vormen Christus’ lijden, sterven en opstanding dus 
één beweging waarin God Zijn oordeel voltrekt.
Binnen het geheel van de 2. Kirchliche Dogmatik vinden we echter nog een ander 
punt waarop Gods oordeel uitvoerig ter sprake wordt gebracht, namelijk in de 
Godsleer van kd ii/2, waar Barth de allesbeslissende wil van God beschrijft in de 
klassieke terminologie van predestinatio gemina, verkiezing en verwerping, die 
beide rusten op het heilsgebeuren van kruis en opstanding. In beginsel zijn alle 
mensen verworpen, maar vervolgens moeten alle mensen het evangelie horen, 
de blijde mare namelijk dat zij, als verworpenen, verkozen zijn in Christus.
Hoewel hun vorm verschilt en er verschillende vertelperspectieven gebruikt 
worden, hebben de discoursen van kd ii/2 en kd iv/1 in hoofdlijnen een gelijke 
strekking en een gelijke inhoud.69 De eeuwige Zoon als de tweede Persoon van 
de immanente triniteit is immers geen ander dan de tweede Persoon van de 
economische triniteit, die Rechter en Gerichte werd in de tijd.70 Het aanvan-
kelijk, protologisch oordeel is in wezen identiek met het oordeel dat voltrokken 
wordt in het gebeuren van Christus’ lijden, kruis en opstanding.
Aan een beschrijving van het Laatste Oordeel, dat als onderdeel van de eschata 3. 
zeer waarschijnlijk een plaats gekregen zou hebben binnen de verlossingsleer in 
de vijfde band van de Kirchliche Dogmatik, is Barth niet toegekomen. Gezien de 
strekking van het geheel van de kd kunnen we er echter zo goed als zeker van 
zijn dat Barth Gods eschatologische oordeel, net als het protologische oordeel 
in kd ii/2, diep verworteld zou hebben in het Christusgebeuren van kruis en 
opstanding.71 Sinds de tweede editie van de Römerbrief (1922) heeft Barth de 
eschatologie als het ware naar voren gehaald, de tijdelijkheid binnengebracht, 
en haar beschreven als zijnde een dimensie van het heden. Ook de eschatologie 
ontspringt immers rechtstreeks aan de kruisiging en opstanding van Christus, 
beide gebeurtenissen in de tijd. Ten laatste zal alles wat het kruis en het lege 
graf impliceren onthuld en geopenbaard worden. Hoewel Christus nu reeds 
beide Rechter en Gerichte is, zal pas aan in het eschaton door ieder mens beseft 
worden wat de betekenis is van Christus’ laatste woorden in het Johannesevan-
gelie: ‘Het is volbracht’.72

69 Het is mijns inziens dan ook opmerkelijk dat Barth in kd iv/1, § 59.2 slechts impliciet of in 
zeer algemene termen verwijst naar de uitverkiezingsleer van kd ii/2 en dit verband niet breder 
uitwerkt. Zie bijvoorbeeld kd iv/1, 381.387–388.
70 Zie B.L. McCormack, ‘Trinity and Election. A Progress Report’, in: A. van der Kooi, V. Küster 
& R.H. Reeling Brouwer (red.), Ontmoetingen: Tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan 
Gerrit Neven (Kampen: Kok 2009), 14–35: 26.
71 Zie kd iv/1, 355–367.
72 Zie Barth, Credo, 12. Vorlesung: ‘Inde venturus est iudicare vivos et mortuos’ (104–111) en 
Dogmatik im Grundriß. Vorlesungen, gehalten im Sommersemester 1946 an der Universität Bonn 
(Zürich: evz, 1947), 158–160.
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Zo is er sprake van een oordeel van Godswege in Barths Godsleer (1), verzoeningsleer (2) 
en verlossingsleer (3). Beide het protologische en het eschatologische oordeelsmoment 
zijn bij Barth volstrekt afhankelijk van het eigenlijke oordeel, dat in de tijd voltrokken 
wordt. In zijn beschrijvingen van de drie oordeelsmomenten die ons ter beschikking 
staan, speelt telkens vraag en antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus een rol.73

We hebben gezien dat de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, zoals geïn-
terpreteerd door Breukelman, eveneens niet één moment van rechtspraak kent, maar 
dat er in de drie scènes drie momenten van oordeel zijn aan te wijzen die met elkaar 
in een onderling zakelijk verband staan.

In het stilistische centrum, en daarom ook in het zakelijke centrum, staat het 1. 
valse gericht dat in scène 2 voltrokken wordt aan de Rechter die zichzelf in het 
gericht stelt door als mededienstknecht de weg te gaan die de dienstknecht van 
scène 1 had moeten gaan.
Door wat er gebeurt in scène 2 krijgt het gericht in scène 1 en de daarop volgende 2. 
vrijspraak het karakter van een onmetelijk gunstbewijs jegens de dienstknecht. 
Vanwege de plaatsvervanging in scène 2 wordt de dienstknecht vrijgesproken.
Vanwege het gedrag van de onbarmhartige dienstknecht kan een derde vorm 3. 
van gericht echter niet ontbreken. De dienstknecht wil zijn leven niet ordenen 
overeenkomstig de vrijspraak die hem (en bij uitbreiding alle anderen) is ten deel 
gevallen, en moet daarvan de consequenties dragen. Hij wordt alsnog veroordeeld. 
De plaatsvervanging en de kwijtschelding gelden dan voor hem niet meer.

Als we deze drie momenten van rechtspraak en hun onderlinge samenhang verge-
lijken met de manier waarop de drie oordeelsmomenten in Barths uitverkiezingsleer, 
verzoeningsleer en verlossingsleer met elkaar samenhangen, zien we een duidelijke 
analogie: het aanvankelijke, maar ook het uiteindelijke oordeel hebben hun oorzake-
lijke grond in het centrale oordeel.

De parenese
Als we bij Barth echter doorvragen naar de eschatologische implicaties van deze 
tendens tot temporalisering van het eschatologische oordeel, zoals we die beschreven 
vinden in kd iv/1, is er in vergelijking met de uitverkiezingsleer in kd ii/2 een belang-
rijk aspect op de achtergrond geraakt: de ‘offene Situation der Verkündigung’, een 
van Barths meest betwiste en minst begrepen dogmatische standpunten. Barth reali-
seerde zich bij het schrijven aan zijn uitverkiezingsleer dat zijn these dat het eigen-
lijke oordeel van Godswege met een onwederstandelijke kracht plaats heeft gevonden 
in Christus’ kruis en opstanding verstrekkende eschatologische consequenties 
heeft. Als ieder mens in hem zowel verworpen als aangenomen is — impliceert dat 

73 Vraag en antwoord 52 worden aangehaald in kd ii/2, 89.364 (protologie); kd iv/1, 231 (verzoe-
ningsleer); kd iv/3, 1059 (eschatologische lijn binnen de verzoeningsleer); Credo, 108–109 en 
Dogmatik im Grundriß, 158–160 (eschatologie).
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uiteindelijk niet een universeel heil voor alle mensen, ongeacht hun levenswandel 
of houding jegens God, zoals we die kennen in de vorm van de leer van de alverzoe-
ning of apokatastasis die in de gereformeerde dogmatiek altijd afgewezen is?74 Barth 
ontkent dat, en spreekt van een ‘offene Situation der Verkündigung’ van de kerk. Bij 
het spreken over uitverkiezing in de kerkelijke verkondiging moet er een bepaalde 
modus parlandi gehanteerd worden die de volgende drie kenmerken heeft: (1) over 
uitverkiezing kan niet gesproken worden zonder over de verwerping te spreken 
(vgl. 1 Petrus 2:8–9); (2) over uitverkiezing en verwerping kan niet gesproken worden 
zonder daarbij Christus te betrekken, want zijn heilswerk is de grond van beide; (3) 
uitverkiezing heeft bepaalde ethische implicaties. Daarbij wordt de gemeente dus niet 
bij voorbaat zalig verklaard — niet in de prediking althans.

Hoewel we ons in kd iv/1 in een andere dogmatische locus bevinden, doet de 
manier waarop Barth het leven en de dood van Christus beschrijft sterk denken aan 
hoe hij in zijn uitverkiezingsleer in kd ii/2 Gods verkiezing en verwerping beschrijft, 
eerst in Christus en dan voor alle mensen. Eerst leven allen in een Sein–zum–Tode, 
als mensen die ten prooi gevallen zijn aan de verleiding van de zonde. Vervolgens 
gaat Christus als representant en plaatsvervanger van het menselijk geslacht de weg 
die allen hadden moeten gaan (de weg in den vreemde tot in de dood), en wordt 
dan — maar dan zijn we reeds aangekomen in § 59.3 — opgewekt als de Verkorene in 
wie allen verkoren zijn. Het plaatsvervangend werk van Christus heeft, minstens in 
beginsel, een universele strekking; het heeft betrekking op de gehele mensheid.

De parenetische spanning, die betrekkelijk eenvoudig en duidelijk waarneembaar 
was in kd ii/2, is echter volledig afwezig in § 59.2.75 Daardoor blijven de vragen die 
verband houden met de eschatologische dimensie van Christus’ plaatsvervangend 
werk onbeantwoord: als het waar is dat Christus in zijn leven, sterven en opstan-
ding oordeelt en geoordeeld wordt, en zo de plaats inneemt van de mens, zou het 
mogelijk zijn dat iemand Christus niet accepteert als zijn Plaatsvervanger? Zou het 
denkbaar zijn dat iemand zich niet zou willen scharen onder de broeders en zusters 
van Christus? Deze vragen blijven ongesteld en daarom onbeantwoord. De oorzaak 
hiervan is gelegen in het ontbreken van een zakelijke behandeling van de manier 
waarop de plaatsvervangingsleer van § 59.2 zich verhoudt tot Barths eerdere uitver-
kiezingsleer in kd ii/2 (het protologische oordeel) en tot de mogelijke eschatologische 
implicaties (het Laatste Oordeel).

Sterker dan in Barths dogmatiek is in Breukelmans exegese de spanning voelbaar 
tussen de eerste twee oordeelsmomenten en het derde oordeelsmoment: in de uitleg 
van Breukelman bevat de gelijkenis een parenetische ‘offene Situation der Verkündi-
gung’76 en wordt duidelijk dat het eschatologische oordeel in negatieve zin slechts te 

74 kd ii/2, 528–529.533.563.
75 Zie het slot van § 60.3, kd iv/1, 558–573 waarin Romeinen 11:32 een belangrijke rol speelt.
76 bt iii/2, 192, verwijzend naar Mattheüs 5:7. Alleen zij die genadig zijn zullen genade ontvangen.
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wijten is aan de dienstknecht die zijn zijn en handelen niet wil conformeren aan het 
zijn en handelen van zijn Mededienstknecht.

4. Samenvatting en conclusie

We geven kort de hoofdlijn weer van dit hoofdstuk (§ 4.1) en beantwoorden op basis 
daarvan de onderzoeksvraag van dit hoofdstuk (§ 4.2).

4.1 Samenvatting
§ 1 — Aan het begin van het hoofdstuk formuleerden we deze onderzoeksvraag: Op 
welke manier doet Breukelman door middel van zijn Bijbels–theologisch onderzoek een 
aanbod aan de dogmatische theologie?
§ 2 — We begonnen met een gedetailleerde analyse van Breukelmans uitleg van de 
gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. Zijn exegese van deze perikoop, die 
onderdeel uitmaakt van zijn studie naar de theologie van het Mattheüsevangelie, 
blijkt te handelen over Christus’ plaatsvervanging. Zijn uitleg heeft enkele dogmati-
sche implicaties: (1) de financiële metafoor van schuld duidt op de forensische zonde-
schuld en reikt de dogmatiek daarmee geschikte beeldspraak aan; (2) de drieledige 
opbouw van de gelijkenis duidt op drie momenten van oordeel; (3) de parenese aan 
het slot van de gelijkenis houdt verband met mogelijke grenzen van Gods heilswerk.
§ 3 — Als we Barths plaatsvervangingsleer vergelijken met Breukelmans exegese, 
blijkt (1) dat Barth minder dan Breukelman ruimte toekent aan financiële metaforiek; 
(2) dat Barth zowel het protologische als het eschatologische oordeelsmoment laat 
opgaan in het centrale oordeelsmoment van kruis en opstanding op een manier die 
vergelijkbaar is met de wijze waarop Breukelman de oordeelsmomenten in de gelij-
kenis ordent; en (3) dat de parenetische spanning door Breukelman duidelijker en 
scherper naar voren wordt gebracht dan door Barth. We begrijpen dit als een drietal 
handreikingen vanuit de exegese in de richting van de dogmatiek.

4.2 Conclusie
Breukelmans exegese van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht blijkt 
vanuit de exegese op hoofdlijnen het dogmatische discours van Barth Bijbels–theo-
logisch te bevestigen — of andersom gesteld: Barths dogmatische bespreking van de 
plaatsvervangingsleer in kd iv/1, § 59.2, ‘Der Richter als der an unserer Stelle Gerich-
tete’ beweegt zich langs dogmatisch–theologische lijnen die structureel correspon-
deren met de Bijbels–theologische lijnen die Breukelman in zijn exegese blootlegt. 
Breukelman analyseert de tekststructuur van de gelijkenis uit Mattheüs 18 en de eigen 
plaats die de gelijkenis binnen het geheel van het Mattheüsevangelie inneemt, om 
vervolgens te laten zien hoe de tekstueel–compositorische aspecten een sleutel bieden 
tot het verstaan van de theologische inhoud van de gelijkenis: in het tekstuele en 
zakelijke middelpunt staat de Knecht onder de knechten, die Heer was en weer Heer 
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wordt. Hij laat hiermee zien dat deze door hem aangetroffen Bijbels–theologische 
structuur correspondeert met een dogmatisch–theologische structuur die hij aantreft 
in de verzoeningsleer van Barth, waar ‘Jesus Christus, der Herr als Knecht’ (kd iv/1) 
wordt gevolgd door ‘Jesus Christus, der Knecht als Herr’ (kd iv/2), niet zozeer in 
chronologische, maar in theologisch–zakelijke volgorde.

Vanuit de exegese van Breukelman komt een drietal Bijbels–theologische vragen 
op die de dogmatisch–theologische structuur van Barths verzoeningsleer niet zozeer 
ontkrachten, maar op positief–kritische wijze (1) het dogmatisch vertoog bevragen, 
nuanceren of verbreden (in dit geval op het punt van de wijze waarop Barth metafo-
riek beoordeelt en gebruikt), en (2) de structuur van het dogmatisch vertoog corri-
geren, preciseren of aanscherpen (in dit geval op het punt van de wijze waarop Barth 
spreekt over het parenetische aspect van het oordeel).

We zien hier dus hoe de exegeet de dogmaticus concreet bevraagt: voert u als 
dogmaticus, dat wil zeggen als degene die inhoudelijk reflecteert op de kerkelijke 
verkondiging, de prediker niet op een te smal pad door hem te ontraden financiële 
metaforiek te gebruiken in zijn spreken over theologische schuldvergeving? En: leidt 
de wijze waarop u het recht–spreken van God (dus: het uitoefenen van Zijn gerechtig-
heid) concentreert op het éne centrale moment van Christus’ kruisiging en opstan-
ding er niet toe, dat de parenetische kracht ervan onbedoeld wordt ingeperkt?

Zo heeft Breukelman door middel van zijn Bijbels–theologische onderzoek op 
subtiele wijze een onderbouwende, maar ook corrigerende bijdrage willen leveren aan 
de dogmatische theologie van Barth. We herkennen hierin datgene wat we in Hoofd-
stuk 1 hebben beschreven als de normerende functieverhouding tussen Bijbelse theo-
logie en dogmatische theologie op het niveau van beider structuur. De dogmatische 
theologie dient zich structureel te oriënteren op de Bijbelse theologie.

De vraag in hoeverre nu echter de dogmatische theologie tóch invloed heeft op de 
wijze waarop de exegeet de tekst benadert — en hoe Breukelman daar geen uitzonde-
ring op vormt — zal besproken worden in het volgende hoofdstuk.

We hebben niet kunnen achterhalen hoe Barth gereageerd heeft op Breukelmans 
bijdrage in ΠΑΡΡΗΣΙΑ, in hoeverre hij de moeite heeft genomen zich Breukelmans 
compacte en niet eenvoudig leesbare studie eigen te maken, of hij dus dit Bijbels–theo-
logische ‘aanbod’ van Breukelman heeft aanvaard. We weten ook niet of Barth in dit 
geval opnieuw ‘aan de kant van Breukelman’ zou staan, zoals hij in het twistgesprek 
tussen Breukelman en Jüngel fundamenteel de zijde van Breukelman had gekozen. 
Als we echter bedenken wat de opdracht was die Barth zijn studenten meegaf bij zijn 
vertrek uit Bonn in 1935 — ‘Exegese, Exegese, Exegese, meine Herren!’77 — zouden we 
haast niet anders verwachten.

77 ‘Ansprache an einer Bibelfreizeit für die Studenten der Bekennenden Kirche in Godesberg am 
10. Februar 1935 (Nach einer Nachschrift)’, Theologische Existenz Heute 25 ‘Das Evangelium in der 
Gegenwart’ (juni 1935), 8–17: 17.



Hoofdstuk 3. Het Bijbels–theologische project van 
Breukelman als aanbod aan de exegese

Nadat we in Hoofdstuk 1 het hermeneutisch–theoretisch raamwerk van Breukelmans 
Bijbels–theologische project hebben beschreven, hebben we in het vorige hoofdstuk een 
begin gemaakt met het beschrijven van de wijze waarop Breukelman met dit Bijbels–
theologische project praktisch gestalte heeft gegeven aan zijn poging om exegese en 
dogmatiek met elkaar te verzoenen. We zagen hoe Breukelman door middel van een 
exegetisch werkstuk de dogmatische theologie een Bijbels–theologische handreiking 
bood. In dit hoofdstuk gaan we verder met het beschrijven van deze praktijk, maar 
veranderen ten opzichte van het vorige hoofdstuk onze blikrichting: we vragen nu 
naar hoe Breukelman vanuit de dogmatiek de exegese de hand reikt.

1. Vraagstelling en methode

In Hoofdstuk 1, § 4.1 hebben we ontdekt dat er bij Breukelman sprake is van een 
wederzijdse beïnvloeding van Bijbelse theologie en dogmatische theologie op het 
niveau van de structuur. We schreven dat bij Breukelman de structuur van de Bijbelse 
verkondiging als normatief gegeven invloed dient te hebben op de structurering van 
de christelijke leer (Hoofdstuk 1, § 3.1). In Hoofdstuk 2 zagen we hoe die normativiteit 
uitgewerkt werd tot vragen in de richting van de dogmatiek van Barth.

In dit hoofdstuk besteden we onze aandacht aan de wijze waarop bij Breukelman 
de regulatieve functie van de dogmatiek ten opzichte van de exegese gestalte krijgt. 
We vragen dus niet naar de wenselijke structurerende rol van de Bijbelse theologie 
binnen de dogmatische theologie, maar naar de feitelijke structurerende rol van de 
dogmatische theologie binnen de Bijbelse theologie.

Op grond van verkennend literatuuronderzoek vermoeden we dat Breukelman 
deze structurerende rol van de dogmatische theologie een voornamere plaats en 
meer legitimiteit toekent dan zijn meest verwante vakgenoten van de Amsterdamse 
School. Hierin zou iets eigens van Breukelman gelegen kunnen zijn ten opzichte van 
zijn vakgenoten en het zou een verhelderende differentiatie kunnen bieden tussen 
Breukelman en zijn Amsterdamse vakgenoten, die, zoals reeds in de Inleiding op 
deze studie zagen en in dit hoofdstuk opnieuw zullen zien, in de secundaire literatuur 
dikwijls vereenzelvigd worden.
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1.1 Vraagstelling
We willen dus twee met elkaar verband houdende zaken aan de orde stellen. Aller-
eerst en hoofdzakelijk: gespiegeld aan het vorige hoofdstuk vragen we naar de wijze 
waarop in Breukelmans Bijbels–theologische project de dogmatische theologie een 
regulerende rol speelt in de praktijk van de exegese. Met het oog daarop willen we 
vervolgens weten hoe zich deze exegetische werkwijze verhoudt tot die van enkele 
andere exegeten uit de Amsterdamse School, en hoe we deze verhouding theolo-
gisch–historisch kunnen begrijpen. Zo komen we tot de volgende onderzoeksvraag, 
die bestaat uit twee deelvragen die we aan het einde van dit hoofdstuk hopen te 
beantwoorden:

Op welke manier doet Breukelman door middel van zijn beoefening van ‘theologi-
sche exegese’ een aanbod aan de exegese, en welke hermeneutische positie neemt hij 
hiermee in ten opzichte van de Amsterdamse School?

1.2 Materiaalkeuze
De gedetailleerde exegetische studies in Breukelmans Bijbelse Theologie, met name 
die in de eerste drie door hemzelf geredigeerde cahiers, geven een goed beeld van het 
resultaat van Breukelmans exegetische werkwijze. Ze zijn echter in een dusdanige 
mate uitgekristalliseerd dat er van het onderliggende exegetische proces en dus ook 
van de daarbij door ons vermoede begeleidende of structurerende rol van de dogma-
tische theologie maar weinig zichtbaar is gebleven. Aangezien we willen onderzoeken 
hoe en in hoeverre dogmatische theologie feitelijk functioneert bij Breukelmans 
exegetische werkwijze en hoe hij een verbinding legt tussen literaire en theologische 
structuren, kiezen we ervoor om ons niet alleen op Breukelmans uitgewerkte exege-
tische studies te richten, maar ons daarnaast te oriënteren op het beschikbare mate-
riaal achter de banden Bijbelse theologie.

Voor het onderzoek in dit hoofdstuk hebben we gekozen voor alle beschikbare 
materiaal dat betrekking heeft op Genesis 27. In dat hoofdstuk lezen we  over de 
broers Jakob en Ezau, waarvan de eerste zijn blinde vader bedriegt en ervandoor gaat 
met het eerstgeboorterecht.1 Het is een hoofdstuk dat noch in de Bijbelse Theologie, 
noch in andere publicaties zelfstandig door Breukelman besproken wordt, maar 

1 De keuze voor dit specifieke Genesishoofdstuk werd ingegeven door het jaarthema ‘Jakob’ van 
de 24e editie van de conferentie Colloquium Biblicum aan de theologische faculteit van de Univer-
zita Karlova te Praag, gehouden in maart en april 2016, waarvoor ik gevraagd was een bijdrage te 
leveren. De toenmalige tweevoudige vraagstelling bij het geïnventariseerde materiaal was: (1) is 
het mogelijk om op basis van het beschikbare materiaal Breukelmans interpretatie van Genesis 
27 reconstrueren? en (2): levert de door ons gekozen onderzoeksmethode een bevredigend resul-
taat, zodat ook verder onderzoek naar de ongepubliceerde gedeelten van Breukelman Bijbelse 
theologie op deze wijze kan worden voortgezet? Beide vragen hebben we toen positief kunnen 
beantwoorden.
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waarvan wel het nodige onbewerkte materiaal tot onze beschikking staat en waar-
naar sporadisch wordt verwezen in de cahiers van de Bijbelse Theologie.

Als we ons in § 3 richten tot de historische weergave van het ontstaan en de ontwik-
keling van de Amsterdamse School, kunnen we ons daarbij baseren op een betrek-
kelijk grote hoeveelheid primaire bronnen, alsmede enige secundaire literatuur van 
goede kwaliteit. Naar deze literatuur zal verwezen worden in het notenapparaat.

1.3 Methode
In § 2 zullen we het beschikbare materiaal over één hoofdstuk van Genesis inventa-
riseren en analyseren aan de hand van een door mij voorgestelde methode, die zich 
heen en weer beweegt tussen de cahiers Bijbelse Theologie en de andere beschikbare 
bronnen. In drie inventarisatieronden brengen we alle materiaal in beeld en bieden er 
een analyse van. Zo ontstaat een steeds duidelijker beeld van de wijze waarop Breu-
kelman deze perikoop exegetisch heeft benaderd. We spitsen dit bronnenonderzoek toe 
op de rol die dogmatische theologie speelt in de exegetische arbeid van Breukelman.2

We vermoeden dat juist die rol hem onderscheidt van enkele andere Bijbels–theo-
logen uit de Amsterdamse School. Na een kort vergelijkend onderzoek tussen exege-
tisch materiaal van Breukelman met dat van K.A. Deurloo en N. Bouhuijs hopen 
we in § 3 aan te tonen dat er in dit opzicht inderdaad een belangwekkend verschil is 
gelegen tussen beide. Om dit geconstateerde verschillen te kunnen duiden, bieden we 
een theologie–historische reconstructie van de Amsterdamse School, waaruit blijkt 
dat een differentiatie tussen Breukelman en de Amsterdamse School ook op histori-
sche gronden voor de hand ligt.

We sluiten dit geheel af met een beknopte samenvatting en enkele gevolgtrek-
kingen (§ 4).

2. De structurerende rol van het dogma in Breukelmans exegetische methode

In Hoofdstuk 1 hebben we Breukelmans theologie systematisch beschreven en 
daarmee hebben we een theoretisch–hermeneutisch kader geschetst waarbinnen 
Breukelman zijn feitelijke theologische arbeid verricht heeft. De samenhang tussen 
Bijbelse theologie en dogmatische theologie was daarin leidend. Hoe Breukelman 
binnen dit theoretisch–hermeneutisch kader zijn eigen Bijbels–theologische onder-
zoek heeft verricht, laat zich aflezen aan de afzonderlijke bijdragen in de cahiers 
Bijbelse Theologie. Het meest in het oog springende kenmerk van deze bijdragen is wel, 
dat bij Breukelman niet alleen de dogmatische theologie van een exegetische grond-
slag wil voorzien, zoals we hem dat hebben zien doen in het voorgaande hoofdstuk, 

2 Met het oog op verder onderzoek merken we op dat het niet met zekerheid is te zeggen of het 
analyseren van Breukelmans interpretatie van andere tekstgedeelten resultaten zal opleveren die 
vergelijkbaar zijn met die van het hier verrichte onderzoek. Wel kan de hier voorgestelde methodi-
sche beweging, die gaat van de delen naar het geheel en weer terug, eenvoudig toegepast worden.
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maar dat omgekeerd in de Bijbels–theologische studies de dogmatische theologie 
ook voortdurend impliciet, maar soms ook expliciet, meespreekt. In deze paragraaf 
willen we dit zichtbaar maken aan de hand van een analyse van het bronmateriaal dat 
handelt over Genesis 27.

2.1 Genesis 27 als onderdeel van Breukelmans Genesisstudie
Toen Breukelman begon te schrijven aan zijn weergave van de theologie van het 
Bijbelboek Genesis, stond hem helder voor ogen hoe het geheel eruit moest gaan zien. 
Aan de hand van de literaire structuur van ּתֹולדֹות–opschriften kwam hij tot de these 
dat de auteur of (eind)redacteur (Breukelman: de ‘verteller’) van Genesis zijn boek 
een structuur had gegeven die bestaat uit een viertal hoofddelen:

Genesis 5:1 – 11:26 ‘Het contrast van tweeërlei ante et post’ — over de beweging 1. 
van de vader naar de zoon
Genesis 11:27 – 25:11 ‘Het verhaal van de 2. ּתֹולדֹות van Terach’ — over de vader in 
de relatie tot zijn zoon
Genesis 25:12 – 37:1 ‘Het verhaal van de 3. ּתֹולדֹות van Izaäk’ — over de zoon in 
relatie tot zijn broeder in de strijd om de כָֹרה ָרָכה en de (het eerstelingschap) ּבְּ  ּבְּ
(de zegen).
Genesis 37:2 – 50:26 ‘Het verhaal van de 4. ּתֹולדֹות van Jacob’ — over de gezegende 
te midden van zijn broers

De hoofdstukken Genesis 1 – 4 zouden vervolgens als proloog beschreven moeten 
worden vanuit het literaire geheel van de vier hoofddelen.

Een eerste deel van Breukelmans Genesisstudie verscheen als bt i/2. Hierin 
worden de eerste twee hoofddelen van Genesis besproken (Genesis 5:1 – 11:26 en 
Genesis 11:27 – 25:11). Kort na het verschijnen van bt i/2 overleed Breukelman. Hoewel 
sommige onderdelen van de Bijbelse Theologie postuum alsnog in druk verschenen, 
waaronder de studie naar de Genesisproloog (bt i/3), bleef de tweede helft van de 
Genesisstudie, waarin Genesis 25:12 – 50:26 besproken zou moeten worden, ongepu-
bliceerd.3 De inventaris van het Breukelmanarchief laat zien dat het materiaal grote 
hiaten vertoont en een duidelijke ordening ontbeert, zodat het voor de redacteurs niet 
mogelijk lijkt te zijn geweest om tot een leesbare uitgave te komen van Breukelmans 
gehele Genesisstudie. Van het laatste hoofddeel van Genesis bijvoorbeeld vinden we 
in het Breukelmanarchief alleen uitgewerkte teksten over Genesis 37 en Genesis 39; 
van de overige hoofdstukken treffen we in geschreven vorm slechts enkele notities 
aan en in het audiovisueel archief blijft het bij enkele zijdelingse opmerkingen.

3 Uitzonderingen vormen de studie naar Genesis 29:1–14 (bt i/1, 84–140, ‘Een ontmoeting van 
broeders’) en de kortere bespreking van Genesis 39:8–9 en 41:39–40 (bt ii/2, 363–369, ‘Het niet 

“einheitlich” vertalen’).
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2.2 Inventarisatieronde 1: Genesis 27 in de Bijbelse Theologie
De eerste stap van ons onderzoek is het inventariseren van de plaatsen in de cahiers 
Bijbelse Theologie waar Genesis 27 of een gedeelte daarvan centraal staat. Een door 
mij opgesteld register van aangehaalde Schriftplaatsen in het oeuvre van Breukelman 
laat zien dat Genesis 27 nergens in de tien cahiers Bijbelse Theologie zelfstandig wordt 
gethematiseerd.4 Er zijn echter wel vier plaatsen waar een gedeelte van Genesis 27 
wordt aangehaald. Ik geef deze vier plaatsen kort weer en probeer daarbij aan te geven 
wat het ons aan voorlopig inzicht oplevert.

Jakob, de hielenlichter
In bt ii/1 vinden we een eerste verwijzing naar Genesis 27. In § 5, ‘Das Sein in der Tat 
als ein Sein in der Treue’, noteert Breukelman bij de bespreking van Jeremia 9:3–5:

‘Fersenschleicher’: vgl. Gen 25,24–26; 27:35–36; Hos 12:4–7.5

In Jeremia 9:3–5 klaagt Jeremia zijn volksgenoten aan: ‘elke broeder doet niet anders 
dan bedriegen’. De Verdeutschung heeft hier: ‘jeglicher Bruder schleicht als Fersen-
schleicher’. ‘Fersenschleicher’ is een etymologiserende weergave van de naam Jakob; 
een Nederlands equivalent zou kunnen zijn: ‘hielenlichter’. Door middel van deze 
voetnoot legt Breukelman een verband met drie andere teksten.

Genesis 25:26. Hier wordt Jakobs naam in verband gebracht met ‘hiel’ (1. ָידֹו אֶֹחֶזת  וְּ
ָׂשו ב עֵׁ (wiens hand Ezau’s verzenen hield’6‘ ,ַּבֲעקֵׁ
Genesis 27:36. Hier wordt de naam Jakob in verband gebracht met ‘bedriegen’ 2. 
ִני ֶזה ַפֲעַמִים) בֵׁ קְּ ;(’dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen‘ ,ַוַּיעְּ
Hosea 12:4. Hier wordt de naam van Jakob opnieuw in verband gebracht met ‘hiel’ 3. 
.(’In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen‘ ,ַּבֶּבֶטן ָעַקב ֶאת־ָאִחיו)

Breukelman constateert hier dus dat Buber zijn vertaling van de naam Jakob met 
‘hielenlichter’ heeft gebaseerd op een dubbele etymologie: binnen het geheel van de 
Bijbel wordt de naam zowel in verband gebracht met ‘hiel’ als met ‘bedriegen’. Beide 
klinken door in Genesis 27.

Namen en daden
Op een tweede vindplaats, nu in bt ii/2, komen we erachter waarom deze etymo-
logie van Jakobs naam van belang is voor de interpretatie van de verhalen over Jakob. 
In een fragment uit de jaren ’50 verkent Breukelman het verband tussen de namen 
van Bijbelse personen (מֹות ָבִרים) en de manier waarop zij handelen (שֵׁ  Allereerst 7.(דְּ

4 Het overzicht kan geraadpleegd worden via www.fransbreukelman.nl.
5 bt ii/1, 173 n. 10.
6 Om dichtbij Breukelmans arbeid te blijven, citeren we in dit hoofdstuk de door Breukelman 
aangehaalde teksten uit de Statenvertaling.
7 bt ii/2, 8–9. Voor het Bijbelse werkelijkheidsbegrip van het zijn–in–de–daad, zie Hoofdstuk 1, § 2.2.



116 Hoofdstuk 3. Het Bijbels–theologische project als aanbod aan de exegese

beweert Breukelman dat een persoonsnaam het diepste wezen van die persoon weer-
spiegelt. In principe is dat diepste wezen van een persoon onveranderlijk, en dus blijft 
ook iemands naam zijn leven lang hetzelfde. Breukelman schrijft:

Eine Stelle wie Gen. 27:36 kann man übersetzen mit ‘Rief man drum seinen Namen 
Jaakob, Fersenschleicher?’ (Buber), aber auch mit ‘Ruft man darum seinen Namen 
Jakob?’. Man ruft seinen Namen Jakob, weil sein Name bei der Namengebung erstmalig 
(und das heißt einfürallemal) so gerufen wurde. Ist einmal der Name eines Wesens in 
einer bestimmten Weise gerufen, dann bleibt man ihn auch hinfort rufen, es sei denn 
das betreffende Wesen wird verwandelt oder verwandelt sich in ein anderes.

Als Jakobs naam in Genesis 35:10 veranderen zal in ‘Israël’, zal daarmee dus ook zijn 
wezen veranderen.

Dieses Rufen des bestimmten Namens bedeutet immer die Erlaubnis, die Ermächti-
gung aber auch das Gebot, inmitten aller anderen Wesen das besondere Wesen dieses 
bestimmten Namens nun auch tat–sächlich zu sein.

Het is onduidelijk in hoeverre Breukelman in de Hebreeuwse Bijbel een bepaalde 
noodlottigheid in het hebben van een bepaalde naam heeft waargenomen. Ligt Jakobs 
gedrag in Genesis 27 krachtens het bericht van de verteller vast door de naam die hij 
nu eenmaal van zijn ouders heeft gekregen? In ieder geval constateren we dat Breu-
kelman een nauw verband ziet tussen iemands naam en iemands handelen. Jakob 
heet niet voor niets Jakob, ‘hielenlichter’.

‘Hij sprak in zijn hart … ’
In bt ii/1 constateert Breukelman in een ander verband opnieuw een nauwe relatie 
tussen iemands persoon (zijn diepste wezen) en diens handelen. Over Genesis 27:4 
schrijft Breukelman daar dat Ezaus ‘spreken in zijn hart’ een bepaald handelen tot 
gevolg heeft.8

Hier wordt duidelijk dat Breukelman uitgaat van ‘sterke’, stabiele en op een 
bepaalde manier eendimensionale en onveranderlijke karakters in het verhaal van 
Genesis 27. Aan de formuleringen van het verhaal valt af te lezen wat hun motieven 
zijn voor de diverse handelingen die verricht worden. Dit houdt opnieuw verband 
met het Bijbelse ‘zijn–in–de–daad’.9

Ezau vergeet
Op een vierde en laatste plaats wordt, in een verhandeling over ‘gedenken en vergeten’, 
Genesis 27:44–45 opgevoerd als een bewijsplaats voor het Bijbelse ‘vergeten’ (שכח): 
Rebekka adviseert Jakob om ‘enkele dagen’ bij Laban te blijven, totdat Ezau vergeten 

8 bt ii/1, 72, noot 33.
9 Dat het karakter van Ezau toch weer niet zó eendimensionaal is, blijkt uit Genesis 33, waar we 
nog wel iets terugvinden van de slinksheid van Jakob, maar waar de eerdere nijd van Ezau heeft 
plaatsgemaakt voor vergevingsgezindheid en zijn broederhaat voor broederliefde. 
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zal hebben wat hij gedaan heeft.10 Volgens Breukelman uit het ‘gedenken’ zich onmid-
dellijk in een bepaalde handeling. Bij het ‘vergeten’ wordt het handelen daarentegen 
juist uitgesteld of blijft geheel achterwege.

Opnieuw voert Breukelman hier een fragment uit Genesis 27 aan om zijn stel-
ling te ondersteunen dat men aan de beschreven handelingen kan aflezen wat er 
zich afspeelt in het diepste wezen van de Bijbelse personages. Zowel ‘vergeten’ als 
‘gedenken’ zijn vormen van het Bijbelse ‘zijn–in–de–daad’.

Evaluatie
De opbrengst van deze vier plaatsen is beperkt en fragmentarisch. We doen twee 
observaties:

We zien allereerst hoe Genesis 27 in de gepubliceerde delen van de Bijbelse Theo-1. 
logie slechts een illustratieve functie heeft; een zelfstandige verhandeling over 
Genesis 27 ontbreekt.
We hebben ontdekt dat Breukelman een hechte eenheid ziet tussen de Bijbelse 2. 
personen (hun naam, hun gedachten, hun gedenken/vergeten) enerzijds en hun 
handelen anderzijds. Van enige discrepantie tussen beide kan eigenlijk geen 
sprake zijn. Blijkbaar raakt het verhaal van Genesis 27 aan vragen rondom de 
identiteit van de karakters.

2.3 Inventarisatieronde 2: Genesis 27 in het audiovisueel archief
We zetten een tweede stap, en inventariseren het beschikbare materiaal over Genesis 
27 in het audiovisuele archief van de Stichting Breukelman. De index vermeldt een 
vijftal cd’s waarop gedeeltes van Genesis 27 besproken worden:

cda.  x (Krommenie 1971, lezingen over Genesis): Genesis 27
cd b. xviii (Krommenie 1973, lezingen over Genesis 24): Genesis 27
cd c. xxi (Krommenie 1973, lezingen over Genesis 22:1–19): Genesis 27:1–40
cd d. lxxvii (Rotterdam 1973, lezingen over Genesis 32–33): Genesis 27:36
cd e. lxxxviii (Rotterdam 1973: lezingen over Genesis 32–33): Genesis 27:12.18.36. 
41–45

Opnieuw valt op dat Genesis 27 niet zelfstandig gethematiseerd wordt, maar meeklinkt 
in de bespreking van andere hoofdstukken. Bij een eerste ‘lezing’ van het materiaal 
ontdekken we dat de opnamen b, d en e ons slechts schetsmatig informatie over 
Breukelmans interpretatie van Genesis 27 opleveren. Opname a en c geven echter wel 
belangrijke aanzetten. Deze twee opnamen zullen we nu kort bespreken. Van beide 
geef ik eerst een transcriptie van het belangrijkste gedeelte. Hieruit destilleren we de 
meest belangwekkende elementen van Breukelmans interpretatie van Genesis 27 die 
in de opnamen aan het licht komen. De opmerkingen tussen rechte haken ([…]) zijn 
van mijn hand.

10 bt ii/1, 15.
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De eerstgeborene is de gezegende
In opname a horen we Breukelman het volgende zeggen:

(…) De aanwezigheid van die ene, de כֹור -de eerstgeborene als de geze ,ָּברּוְך is de ,ּבְּ
gende — dus u begrijpt: in de strijd tussen Jakob en Ezau gaat het om dat dubbele: het 
begint met de strijd om het eerstelingschap, maar die strijd om het eerstelingschap is 
dan tegelijk de strijd om de zegen. ‘Ben jij het of ben ik het, in hun aller midden: de 
gezegende?’ De eerstgeborene als de gezegende, dat is van meet af aan aan de orde. Nu 
begrijpt u wat de zin is van het contrast dat ons wordt getoond in het eerste grote hoofd-
deel van de ֶפר ּתֹולדֹות ָהָאָדם  als we namelijk moesten afzien van :[Genesis 5:1 – 11:26 =] סֵׁ
die éne in hun aller midden, die eerstgeborene als de gezegende, in wien de toekomst 
des heils ons is toegezegd, die het onderpand is dat er heil te verwachten was (…). Hij 
is het onderpand dat we deze toekomst des heils mogen verwachten! (…) Want dat is 
nou heel mooi hoor, dat er voor het mensdom heil te verwachten is, (…) dat het toch 
niet op niks zal uitlopen met ons, dat het een echte vervulling en een echte voleinding 
tegemoet gaat. De hele dramatiek van de geschiedenis. (…)

We merken drie dingen op: (1) In dit fragment koppelt Breukelman het eersteling-
schap één op één aan het gezegend–zijn: de eerstgeborene ís de gezegende. (2) De 
eersteling heeft een representatieve functie: hij is iemand in wie de belofte van zegen 
schuilt voor de mensen om hem heen. Bij uitbreiding is zelfs de hele mensheid voor 
haar heil aangewezen op de zegen die rust op de eersteling. Breukelman spreekt hier 
over ‘ons’ en includeert daarmee zichzelf en zijn toehoorders. (3) In het verhaal van 
Jakob en Ezau is er sprake van een strijd om het eerstelingschap en daarmee een strijd 
om de zegen. Op het spel staat de vraag: wie is de eerstgeborene? — en tegelijkertijd, 
daaraan dus onlosmakelijk verbonden: wie is de gezegende?

De identiteit
In een gedeelte van opname c horen we het volgende:

(…) en het verhaal van de ָחק דֹת ִיצְּ  daarna, waarin het gaat om de zoon in de relatie ּתֹולְּ
tot zijn broer. En dan ook in dat tweede [nl. het derde hoofddeel van Genesis], als het 
nu over die zoon … dan krijg je precies dat hij dit wat God goddelijk wil realiseren en 
goddelijk wil geven, dat hij dan op zijn menselijke wijze meent daarbij assistentie te 
moeten verlenen en op zijn qui–vive te zijn en dan dit te moeten verwerven, en dan 
krijg je dus die verrukkelijke scènes van dat hij in die huid van Ezau helemaal kruipt 
en dat die Jitzchak rechtmatig belazerd wordt [onverstaanbaar] maar moreel uiterst 
bedenkelijk. En Jakob gaat langs de afgrond van de vervloeking. ‘Dan zal niet de ָרָכה  ּבְּ
over mij komen maar ָלָלה  nou ja, dat riskeren we dan maar, laten ,[Genesis 27:12] קְּ
we dan maar hopen dat het dubbeltje goed rolt en dat het wel … ’ Nou ja, het is op het 
nippertje, want.. ja, je ruikt het wel, maar de stem he? Je wordt eventjes in spanning 
gebracht. ‘Wie ben jij?’ ִמי ַאָּתה? Ja, wie ben jij. ָׂשו כֶֹרָך !Ik ben het ,ָאנִֹכי עֵׁ ָׂשו ּבְּ  en — ָאנִֹכי עֵׁ
zo krijgt hij dan toch de goede zegen mee. Maar je begrijpt: deze Jakob, die zó te werk 
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gaat, die zo zelf in de huid van Ezau kruipt, zich met Ezau identificeert — en als je hem 
vraagt: ‘Wie ben je?’ Dan zegt hij: ‘Ik ben Ezau, uw eerstgeborene’. Begrijpt u wel: het 
is de vraag naar zijn identiteit. Wie ben jij? Ben jij Israël, die daar zó bezig is? Dit hele 
verhaal moet evenals dat verhaal over de vader, nu ook als het gaat om de zoon in de 
relatie tot zijn broeder, een crisis tegemoet gaan en die crisis is dus, in de דֹת ֶּתַרח  ּתֹולְּ
(…) het verhaal van dat hij door die donkere nacht van het gericht zich heen moet 
worstelen. In de ontmoeting van Jakob met Ezau, aangezicht tot aangezicht, dat wordt 
dan tot ontmoeting van Jakob met God, aangezicht tot aangezicht, en mijn ֶנֶפש is niet 
‘behouden gebleven’, maar is ‘gered’. ‘Toen ging hem de zon op’ en dan heb je weer dat 
verrukkelijke: zal er nog een dag voor hem een dag aanbreken? Als er voor hem geen 
dag meer aanbreekt, dan breekt er geen dag meer aan voor ons allen. Dan is het de 
laatste dag. Dan zal er geen tijd meer zijn. (…) En daarmee ging de zon op voor ons 
allen en brak er een nieuwe dag aan en blijven de dagen komen. Door die crisis moet 
het heen, wilde Jakob Israël zijn. En daar hoor je dus voor het eerst niet ‘ַיֲעקֹב’ maar 
ל‘ ָראֵׁ (…) .’ִיׂשְּ

Opnieuw ontwaren we een aantal interpretatieve aspecten:
Jakob is de eerstgeborene van Godswege en God zal er zelf voor zorgen dat hij 1. 
zich ook als die eersteling zal manifesteren.
Jakob meent echter God te moeten assisteren en zijn zegen te moeten 2. 
verwerven.
Jakob zet daarmee alles op het spel: de zegen zou kunnen omslaan in een 3. 
vervloeking.
De vraag van Izak aan Jakob, ‘Wie ben je?’, legt de discongruentie tussen Jakobs 4. 
eerstelingschap en zijn daden bloot. Hij doet zich voor en gedraagt zich als Ezau.
De naamsverandering van Jakob markeert een moment waarop er bij Jakob iets 5. 
wezenlijks verandert.
Opnieuw wordt de uitlegger en zijn toehoorders direct betrokken op datgene 6. 
wat er gebeurt in Genesis 27: ‘En daarmee ging de zon op voor ons allen en brak 
er een nieuwe dag aan en blijven de dagen komen.’

Evaluatie
De fragmenten van audio–opnamen van lezingen leveren materiaal op waardoor we 
ons al een zeker beeld kunnen vormen van Breukelmans interpretatie van Genesis 27. 
We kunnen vaststellen dat drie zaken voor Breukelmans interpretatie van Genesis 27 
het meeste belang hebben:

De eerstgeboorte —  » כָֹרה ּבְּ
De zegen —  » ָרָכה ּבְּ
De identiteit »

Breukelmans begrip van ‘identiteit’ in de Bijbelse theologie heeft reeds onze aandacht 
gehad: namen en daden liggen in elkaars verlengde. In het materiaal dat we tot nu toe 
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hebben behandeld, blijft echter onduidelijk welke inhoud de overige twee noties bij 
Breukelman krijgen en hoe zij zich tot elkaar verhouden.

2.4 Tussenstap: de eerstgeboorte en de zegen
Voordat we een laatste materiaalgroep over Genesis 27 inventariseren, zetten we 
daarom een methodische tussenstap. Om de twee genoemde kernbegrippen, ‘de 
eerstgeboorte’ en ‘de zegen’, beter te kunnen verstaan, grijpen we terug op het geheel 
van het materiaal dat ons ter beschikking staat.

De eerstgeboorte
In bt i/2, p. 50–51 krijgen we een duidelijk beeld van wat Breukelman verstaat onder 
de eerstgeboorte. Eerstgeboorte, eerstelingschap of Erstlingtum11 is hét grote thema 
van het boek Genesis (‘het eerstelingschap van Israël te midden van de volkeren’). 
De verteller van Genesis vertelt een verhaal van ּתֹולדֹות (verwekkingen), waarbij de 
‘eerste’ zoon van de vader, de eersteling, telkens een bepalende rol speelt. Vanuit lite-
rair perspectief moeten we over de eersteling twee dingen opmerken:

Er bestaat een afzonderlijk woordje voor, namelijk  » כֹור  eersteling’ of‘ ,ּבְּ
‘eerstgeborene’.
Als de zonen van een man worden genoemd, wordt meestal bij de eerste apart  »
vermeld dat deze zijn כֹור  ,is (bijvoorbeeld Genesis 10:15, 22:21, 25:13, 35:23, 46:8 ּבְּ
49:3, 1 Samuël 17:13, 2 Samuël 3:2, 2 Kronieken 21:1–3).

Uit deze twee observaties kunnen we opmaken dat het als–eerste–geboren–zijn welis-
waar dikwijls, maar toch niet per definitie samenvalt met de כֹור  .’de ‘eerstgeborene ,ּבְּ
We bespreken nu kort een aantal verschillende kenmerken van de eerstgeborene die 
door Breukelman voor het voetlicht gebracht worden.

a. de goddelijke verkiezing. Ten eerste is het eerstelingschap een zaak van goddelijke 
verkiezing; de mens, de natuur of het lot kan er niet over beschikken. De hoofdzaak 
van het tweede en derde hoofddeel van Genesis is het volgende:

In het eerstelingschap van telkens die éne temidden van alle andere hebben we niet te 
maken met een gewone ‘natuurlijke’ voorsprong van de één ten opzichte van de ander, 

11 Breukelman bedoelt met deze drie termen hetzelfde. In de jaren ’50 gebruikt Breukelman 
voornamelijk het aan Buber ontleende Erstlingtum en koppelt die term aan het Nederlandse ‘eerst-
geborene’ van de Statenvertaling; zie bijvoorbeeld ‘De verkondiging van Mattheüs (iii): De eerstge-
borene’, In de Waagschaal 13/3 (12 oktober 1957), 36–37 waar beide termen naast elkaar voorkomen. 
Gaandeweg maakt de term ‘eerstgeborene’ echter plaats voor de term ‘eersteling’. In bt i/2 merkt 
hij op: ‘Ook Buber had in de eerste editie van zijn Verdeutschung der Tora (1926) nog “Erstgebo-
rener”. Reeds in de tweede editie van 1930 vertaalde hij כֹור  ,”echter niet meer met “Erstgeborener ּבְּ
maar met “Erstling” en כָֹרה  ’(…) ”niet meer met “Erstgeburt” (Luther), maar met “Erstlingtum ּבְּ
(16–17). De voornaamste oorzaak hiervan is dat ‘eersteling’ een adequatere weergave biedt van de 
zaak die het woord כָֹרה  uitdrukt; de eersteling is immers niet altijd de eerstgeborene. Wellicht is ּבְּ
Breukelman in latere jaren ook wat voorzichtiger geworden met het gebruik van ‘eerstgeborene’ 
vanwege de christologische connotatie van die term (zie Kolossenzen 1:15 en 18).
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maar met goddelijke ‘verkiezing’. Het thema is immers, dat naar goddelijke bedoeling 
niet deze maar die het zal wezen, niet Ismaël maar Izaäk, niet Ezau maar Jacob. (…) in 
het verhaal van de toledoth van Izaäk moet daarna Jacob leren, dat het eerstelingschap 
ook niet gelijk is aan de voorsprong van de oerkrachtige natuur: hier wordt Ezau met zijn 
voorsprong — hij was de eerste die tevoorschijn kwam (25:25 vgl. 38:27–30) — tegenover 
Jacob geplaatst. In beide verhalen gaan we een ontknoping tegemoet. (…) [H]et verhaal 
van de toledoth van Izaäk over de zoon in relatie tot zijn broeder culmineert in de grote 
pericoop over de ontmoeting der broeders ‘aangezicht tot aangezicht’ (32:2 – 33:17).12

b. de representatieve functie. Ten tweede heeft de eersteling een representatieve 
functie. De bestemming van allen hangt af van deze éne: ‘Eén is in het midden van hen 
allen op unieke wijze representatief voor het geheel en dat is de כֹור de eersteling.’13 ,ּבְּ

c. kracht en macht. Ten derde heeft de eersteling een bepaalde kracht en macht 
boven zijn broeders. Breukelman noemt Genesis 49:3: ‘Ruben! gij zijt mijn eerstgebo-
rene, mijn kracht, en het begin mijner macht; de voortreffelijkste in hoogheid, en de 
voortreffelijkste in sterkte!’14

d. aan God gewijd. Ten vierde is de eersteling aan God gewijd. Breukelman noemt 
de tekstplaats Exodus 22:29b: ‘den eerstgeborene uwer zonen zult gij Mij geven.’ In 
deze eerstgeborene zijn alle broeders echter inbegrepen; in hem zijn ze allemaal aan 
God gewijd. Op een andere wijze zien we hier opnieuw de denkfiguur van represen-
tatie. We wijzen erop dat dit laatste kenmerk niet zozeer opkomt vanuit de studie naar 
Genesis, maar vanuit het bredere verband van de Thora.

De zegen
De eersteling is dus door God verkoren, aan Hem gewijd, hij representeert zijn broe-
ders en heeft een bepaalde kracht. Deze vier eigenschappen leidden gezamenlijk tot 
een vijfde en meest gewichtige kenmerk van de eersteling: hij is het die Gods zegen 
draagt.

De כֹור ָרָכה is degene in wie de ּבְּ  de zegen, zich concentreert, dat wil zeggen: de ,ּבְּ
wonderlijke kracht die alles doet gedijen en tot volle wasdom brengt en die in al wat een 
man doende is gespeurd wordt en het geheim is van de ָשלֹום, de bloei en de welstand 
van het huis.15

In het boek Genesis zien we een genealogische lijn van eerstelingen die tegelijkertijd 
ook gezegenden zijn. Deze lijn loopt van Abraham naar Izak naar Jakob. Het is ondui-
delijk wie van Jakobs zonen volgens Breukelman de eersteling wordt. In Genesis 49:3 
is Ruben in de ogen van zijn vader de eersteling, maar binnen Breukelmans studies 

12 bt i/2, 62.
13 bt i/2, 50.
14 bt i/2, 51.
15 bt i/2, 51.
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naar Genesis blijkt dat volgens hem Jozef Jakobs eersteling is.16 De volgende teksten 
spelen in dit verband een voorname rol in Breukelmans Bijbelse theologie.

a. Abraham de gezegende. Over Abraham wordt gezegd: ‘En Ik zal zegenen, die u 
zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks geze-
gend worden’ (Genesis 12:3) en ‘En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der 
aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt’ (22:18). Abrahams zegen is 
representatief en zal gestalte krijgen in zijn nageslacht.

b. Izak de gezegende. Over Izak wordt gezegd: ‘En Ik zal uw zaad vermenigvul-
digen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw 
zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde’ (Genesis 26:4), ‘En Izak zaaide 
in datzelve land, en hij vond in datzelve jaar honderd maten; want de heere zegende 
hem. En die man werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot 
geworden was’ (26:12–13) en ‘En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult 
uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en 
in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.’ (28:14). 
Izaks zegen is opnieuw representatief en zal dus gestalte krijgen in zowel ruimtelijke 
(materiële welvaart) als tijdelijke dimensie (zijn nageslacht).

c. Jozef de gezegende. Abraham en Izak zijn de gezegenden vóór Jakob. De zegen 
(1) concentreert zich in de éne, (2) strekt zich uit over zijn nageslacht, en (3) zorgt 
voor welvaart. Wat het betekent om de gezegende te zijn wordt pas goed duidelijk bij 
Jakobs zoon Jozef. In het laatste hoofddeel van Genesis gaat het, aldus Breukelman:

… over het eerstelingschap, nu echter niet over het eerstelingschap binnen het geheel 
van de mensheid, maar over het eerstelingschap binnen Israël. Vanuit slavernij en 
gevangenschap zien we hem [nl. Jozef] tot twee keer toe zó groot worden als hij worden 
kan, eerst in het huis van Potifar en daarna in het rijk van de Farao. Door zijn ָרָכה  ּבְּ
wordt de ruimte waarin hij zich bevindt tot twee keer toe een ruimte van louter ָשלֹום. 
Dit groot worden van de gezegende, zó groot als hij worden kan, geschiedt echter niet 
ten koste van zijn broeders, maar hun ten goede, niet om hen te knechten, maar om hen 
in het leven te houden.17

In een audio–opname van een preek over Genesis 39 wordt duidelijk wat deze zegen 
van de eersteling behelst. Uit Breukelmans beschrijving van Jozefs zegen komt een 

16 Als derde mogelijkheid zou ook nog Juda genoemd kunnen worden, die in de Jozefcyclus een 
speciale verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van zijn verloren broeder Jozef. Dat het eerste-
lingschap onder de zonen van Jakob de overgeleverde tekst van Genesis voor meerderlei uitleg 
vatbaar is, blijkt ook uit de hervertelling in 1 Kronieken 5: ‘De zonen van Ruben, de eerstgebo-
rene (כֹור כֹור) van Israël — hij was namelijk de eerstgeborene (ּבְּ  maar omdat hij het bed van zijn ,(ּבְּ
vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht (כָֹרה  ,aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël (ּבְּ
gegeven, maar niet zo, dat deze in het geslachtsregister als eerstgeborene (כָֹרה  ,werd ingeschreven (ּבְּ
want Juda werd machtig onder zijn broers, en een uit hem werd tot vorst, maar het eerstgeboorte-
recht (כָֹרה ’.(…) — was van Jozef (ּבְּ
17 bt i/2, 53.
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aantal kenmerken van deze zegen naar voren, die elkaar aanvullen en deels over-
lappen. Daarvan volgt nu een overzicht, telkens vergezeld van het fragment waaraan 
de eigenschap ontleend is.18

a. de zegen is een geheim. ‘En laten we dan direct het woord maar noemen dat in het 
boek Genesis zo’n grote rol speelt: dat is het woord “zegen”. (…) Als een “gezegende” 
staat hij middenin die wereld, zegevierend, en weet hij het alles zich te onderwerpen 
en weet hij het zichzelf dienstbaar te maken. Dat is niet zomaar, dat is het geheim van 
de zegen. En krachtens dien zegen breekt hij in menigte uit.’ — Op wonderlijke wijze 
wordt de zegen dus in de loop van het verhaal werkelijkheid. Dat is het geheim van de 
gezegende die groot wordt.

b. de zegen breidt zich uit. ‘En wat is nu het bijzondere dan van deze eerstgeborene 
te midden van de mensenkinderen? Deze op unieke wijze representatieve mens? Wel: 
hij is de gezegende, door wiens zegen ze allen zullen leven. En de gezegende zal dan 
straks zijn: Abraham. Izak. Jakob. Israël. De gezegende mens. Het gezegende volk. En 
door hen en met hen zullen de volkeren gezegend worden. De zegen Gods zal machtig 
zijn door dit volk in de ganse wereld. Ze zijn de gezegenden des Heeren.’ — Opnieuw 
komen we hier de denkfiguur van representatie tegen. De zegening concentreert 
zich in de éne en werpt als het ware een kring van zegen rondom de gezegende. De 
zegen breidt zich genealogisch uit via de aartsvaders. Deze genealogie is theologisch 
geladen: via Israël breidt de zegen zich uit over de gehele wereld.

c. de zegen maakt groot. ‘Maar wat dus een thema, een thema in het hele boek 
Genesis is, dat ze de gezegenden des Heeren zijn, dat wordt aan het slot van het boek 
Genesis tot het hoofdthema. In de geschiedenis van Jozef. Want wat typerend is 
voor deze eerstgeborene, voor Israël, dat hij de gezegende Gods is op de aarde, dat 
wordt nu in de gestalte van Jozef voor het laatst voor ons uitgebeeld. En nu gaat het 
er vooral om, om dat ‘groot worden’, ook van Jozef. Hoe groot kan zo’n man dan wel 
worden?’ — Breukelman werkt dit uit aan de hand van een vertelling over de carrière 
die Jozef maakt in het huis van Potifar en later aan het hof van de Farao. Het effect 
van de zegen is: ‘groot worden’. Het ‘groot worden’ van Jozef beeldt uit wat er gebeurt 
met al Gods gezegenden.

d. de zegen zegeviert. Hoewel de gezegende vijandschap krijgt te verduren, komt 
hij elke tegenslag te boven: ‘En nu wordt hij overgeleverd. Zoals in het verhaal van 
het evangelie: Pilatus wist dat ze uit haat en afgunst hem hadden overgeleverd. Uit 
diezelfde nijd en afgunst zien we nu de broeders Jozef overleveren. Eerst hebben ze 
hem willen doodslaan. Maar dan hebben ze hem toch maar verkocht aan de Isma-
ëlieten, aan een karavaan die op weg van Gilead naar Egypte, die hebben ze hem 

18 De preek werd gehouden in de Nederlandse Hervormde Kerk te Oudenhoorn in 1962. Later 
werd zij in transcriptie gepubliceerd in Om het levende Woord 5 (1995), onder de titel ‘Het groot 
worden van de gezegende’. Het is een van de weinige door Breukelman geleide reguliere kerkdien-
sten waarvan een audio–opname bewaard is gebleven.
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meegegeven. En zo werd Jozef afgevoerd naar Egypte. En Potifar kocht hem, een 
hoveling van Farao, de overste van de lijfwacht, een Egyptisch man, uit de hand van 
de Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. Die zin begint: “hij werd afge-
voerd en hij werd gekocht uit de hand van de Ismaëlieten die hem derwaarts afge-
voerd … ” Daar staat in het Hebreeuws een woord, ָיַרד, dat wil zeggen: “neerwaarts, 
afgevoerd”. Als je naar Jeruzalem gaat, dan ga je opwaarts. “Zie, wij gaan op naar 
Jeruzalem”, maar wanneer je van Jeruzalem en van Judea weggaat, dan ga je in de 
diepte. Dan word je … omlaag, dan word je afgevoerd. Hier gaat hij in de diepte. Hij 
wordt in de diepte neergestoten. En we zeggen allemaal: dat is een verloren zaak. Daar 
komt hij nooit meer uit. Dat komt hij nooit te boven. En zie: dat is nu het geheim van 
de gezegende. Dat ís niet te breken. Wát je ook zou doen om hem te doden, om hem te 
liquideren. Hij wordt weer opgericht, hij kómt het te boven. Hij zal weer opklimmen. 
Hoger en hoger! Ja, je zult hem weer groot zien worden, gaandeweg groter, totdat hij 
zeer groot zal zijn geworden. Zo diep kan hij niet worden neergestoten. Zozeer kan 
hij niet worden geslagen, vertrapt — of hij zal weer opgericht worden. “De Heere was 
met Jozef. Zodat het een man werd wien het gelukte.” Een ִליַח  !één die het kon ,ִאיש ַמצְּ
Een man wien het gelukte!’ — De zegen is krachtiger dan welke andere macht ook. 
Hij laat zich niet tegenhouden.

e. de zegen kan in gevaar komen. De zegen is een geheim en moet als zodanig 
behandeld worden. Als de zegen niet meer als een geheim gerespecteerd wordt, komt 
hij in gevaar. ‘En nu vragen we ons af: blijft dat nu zo gaan, die gestadige grootheid? 
U hebt het kunnen horen wat de tekst ons wil láten horen. Datzelfde van Izak. “En 
hij werd groot. En hij werd gaandeweg groter, totdat hij zeer groot geworden was.” 
Hoe groot? Kijk, dat is nu de vraag. Hoe groot kan hij worden? Oneindig groot? Dat 
is heidendom. Dat is grootheidswaanzin. Dan weet je niet anders meer dan van je 
eigen grootheid. Kijk eens allemaal hoe groot ik ben? En dan is de lol er alweer af 
natuurlijk. Zolang een mens niet beeft, zodra een mens niet meer verwonderd is 
over het wonder van de zegen, wanneer een mens vergeet dat het een geheim is, 
het geheim van de zegen des Heeren — dan wordt het plotseling onuitstaanbare 
grootheidswaan.’

f. de zegen brengt welvaart en vrede. De zegen zorgt voor vrede en welvaart middels 
de eersteling voor hem en allen om hem heen. ‘De gezegende. Met ָשלֹום. Daar is 
welvaart. Het gaat goed. Ze kunnen het goed vinden. Er komt schot in, er komt 
beweging in, het groeit en het bloeit, dan is er ָשלֹום, stralend is het. Daar is over-
winning, daar worden de weerstanden verbroken, dat is zegevierend leven. En het is 
werkelijk een ontzaglijke vreugde, intense vreugde, om te leven in deze ָשלֹום van de 
gezegende.’

Evaluatie
We hebben nu onderzocht wat het volgens Breukelman betekent om de eersteling te 
zijn. We ontdekten:
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Het eerstelingschap is een zaak van goddelijke verkiezing1. 
De toekomst van de eersteling bepaalt de toekomst van allen2. 
De eersteling heeft kracht en macht3. 
De eersteling is aan God gewijd4. 

Deze vier eigenschappen leiden tot de vijfde en voornaamste eigenschap van de 
eersteling: hij is de gezegende. De zegen:

is een geheim1. 
breidt zich uit2. 
maakt groot3. 
zegeviert4. 
kan in gevaar komen5. 
brengt welvaart en vrede6. 

Op basis van het geheel van het beschikbare bronnenmateriaal hebben we nu twee 
van de drie genoemde kernbegrippen in Breukelmans interpretatie van Genesis 27 
nader kunnen verklaren: het eerstgeboorterecht en de zegen. We hebben in deze 
subparagraaf gezien hoe Breukelman aan deze twee centrale begrippen invulling 
geeft op basis van concordantie en bredere narratieve verbanden binnen het boek 
Genesis en daarbuiten.

2.5 Inventarisatieronde 3: Genesis 27 in het schriftelijk archief
Nu we Breukelmans materiaal over Genesis 27 in de cahiers Bijbelse Theologie hebben 
geanalyseerd (§ 2.2), het materiaal uit het audiovisuele archief hebben geïnventari-
seerd (§ 2.3) en waar nodig verhelderd hebben met behulp van ander, niet aan Genesis 
27 gelieerd materiaal uit de Bijbelse Theologie en het audiovisueel archief (§ 2.4), raad-
plegen we nu de laatste informatiebron die ons ter beschikking staat: het schriftelijke 
Breukelmanarchief.

We hebben in het voorgaande kunnen vaststellen dat van de genoemde drie centrale 
begrippen ‘eerstgeboorte’ (of beter: ‘eerstelingschap’), ‘zegen’ en ‘identiteit’ de eerste 
twee bij Breukelman een sterke Bijbels–theologische invulling krijgen en tezamen 
het interpretatieve kader vormen waarbinnen Genesis 27 moet worden begrepen. 
Onze eerste inventarisatieronde doet vermoeden dat het derde begrip, ‘identiteit’, een 
even grote rol speelt in Breukelmans interpretatie van Genesis 27, maar het blijft nog 
onduidelijk op welke manier. Dat het volgens Breukelman in het derde hoofddeel van 
Genesis gaat om ‘de zoon in relatie tot zijn broeder in de strijd om de het eersteling-
schap en de zegen’ weten we, maar hoe deze strijd in Genesis 27 gestalte krijgt, en 
welke rol ‘identiteit’ daarin speelt, weten we nog niet precies. Een laatste inventarisa-
tieronde kan opheldering bieden.

In map i060 treffen we drie manuscripten aan waarin Genesis 27 min of meer zelf-
standig ter sprake wordt gebracht:
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‘Mit Trug … ’ Genesis 27:35 en Genesis 29:25 » –26 (1 folio)
‘Izaq zegent Jacob en Ezau’ Genesis 27:1 » –40 (1 folio)
Genesis 27 ‘mi atta, wie zijt gij’, oktober 1961 (9 halve folio’s, preekschets) »

In eerste lezing wordt duidelijk dat we de grote thema’s, die we in § 3.3 reeds op noemer 
hebben gebracht als ‘eerstelingschap’, ‘zegen’ en ‘identiteit’, in deze documenten 
opnieuw tegenkomen. Dat bevestigt ons in ons vermoeden dat deze begrippen bij 
Breukelman het interpretatieve kader van Genesis 27 vormen. In het eerste manus-
cript staat het eerstelingschap centraal, in het tweede de zegen, en in het derde de 
identiteit van Jakob en de andere personages. We zullen deze documenten nu nader 
beschouwen.

‘Mit Trug … ’. De eerstgeboorte in Genesis 27
Het eerste manuscript is een uiterst beknopt en onvoltooid notitieblad ‘Mit Trug’, 
waarop onder andere een korte analyse van Genesis 27 wordt gegeven.

Het gedeelte van dit manuscript dat handelt over Genesis 27, besluit met: ‘Alles wat 
wij nodig hebben om te verstaan wat gaat gebeuren, wordt ons hier zakelijk mede 
gedeeld! Waarvan de vrije beslissing Gods het middelpunt is.’ Breukelman komt tot 
deze slotsom nadat hij de verhouding tussen Ezau en Jakob heeft geanalyseerd. De 
redenering is deze, hier stapsgewijs weergegeven in vijf stappen (de cursiveringen in 
de citaten zijn van mijn hand):

a. Rachel en Lea. In Genesis 29:26 staat tegenover de ‘kleinste’ ִעיָרה  de (Rachel) ּצְּ
‘eersteling’ ִכיָרה  En Laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat‘ :(Lea) ּבְּ
men de kleinste uitgeeft vóór de eerstgeborene.’

b. Jakob en Ezau volgens God. In de woorden van God in Genesis 25:23 staat tegen-
over de ‘mindere’ ָצִעיר (Jakob) echter de ‘meerdere’ ַרב (Ezau): ‘En de heere zeide tot 
haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van 
een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal 
den mindere dienen.’ Het verschil tussen Rachel/Lea en Jakob/Ezau wordt daarmee 
zeer subtiel weergegeven door de verteller: Jakob en Rachel krijgen dezelfde bena-
ming (de ‘kleinste’), maar onderwijl wordt Lea ‘eersteling’ genoemd en Ezau ‘meer-
dere’, of ‘oudere’.

c. Ezau volgens de verteller. In Genesis 27:1 is Ezau opnieuw niet ‘de eersteling’, 
maar ‘zijn grootsten zoon’, nu in de woorden van de verteller: ‘En het geschiedde, als 
Izak oud geworden was, en zijn ogen donker geworden waren, en hij niet zien kon; 
toen riep hij Ezau, zijn grootsten zoon, en zeide tot hem: Mijn zoon! En hij zeide tot 
hem: Zie, hier ben ik!’ Idem in Genesis 27:42: ‘Toen aan Rebekka deze woorden van 
Ezau, haar grootsten zoon, geboodschapt werden, zo zond zij heen, en ontbood Jakob, 
haar kleinsten zoon, en zeide tot hem: Zie, uw broeder Ezau troost zich over u, dat 
hij u doden zal.’ En in Genesis 27:15: ‘Daarna nam Rebekka de kostelijke klederen 
van Ezau, haar grootsten zoon, die zij bij zich in huis had, en zij trok ze Jakob, haar 
kleinsten zoon, aan.’
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d. Een voorlopige conclusie. Breukelmans voorlopige conclusie luidt: ‘Ezau wordt 
door de Heere en door de verteller niet כֹור ’.genoemd, omdat hij het niet ís ּבְּ

e. Ezau volgens Jakob. Anders dan de verteller van Genesis en God spreekt Jakob 
echter wél tot tweemaal toe over Ezau als ‘eersteling’, namelijk op het moment dat 
hij zich als Ezau voordoet. In Genesis 27:19 horen we: ‘En Jakob zeide tot zijn vader: 
Ik ben Ezau uw eerstgeborene; ik heb gedaan, gelijk als gij tot mij gesproken hadt; 
sta toch op, zit, en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene.’ En in Genesis 
27:32: ‘En Izak, zijn vader, zeide tot hem: Wie zijt gij? En hij zeide: Ik ben uw zoon, uw 
eerstgeborene, Ezau.’

Door het woordgebruik in Genesis 27 nauwkeurig te analyseren wordt duidelijk dat 
de verschillende personages ieder een verschillende kijk hebben op wie de eigenlijke 
eersteling is. Het verhaal vertelt ons dat Ezau in biologisch opzicht de eersteling is. 
Maar volgens God en de verteller is hij het niet: hij is de ‘meerdere’ of de ‘grotere’. Bij 
gevolgtrekking moet van de twee broers dus Jakob de eigenlijke eerstgeborene zijn. 
Jakob zelf beschouwt zijn oudere broer echter wel degelijk als de eigenlijke eersteling. 
In deze overtuiging van Jakob zou de oorzaak van de strijd tussen de twee kunnen zijn 
gelegen. We merken op dat Breukelman in zijn analyse perspectivisch te werk gaat.

‘Izaq zegent Jacob en Ezau’. De zegen in Genesis 27
In het tweede, nog schetsmatigere manuscript ‘Izaq zegent Jacob en Ezau’ staat de 
tweede kernnotie centraal: de zegen. Spelling en naamvalgebruik doen vermoeden 
dat het hier om een relatief oude tekst gaat. Twee opmerkingen van Breukelman zijn 
van belang voor onze reconstructie van zijn interpretatie van Genesis 27:

a. De zegen prijsgegeven. ‘Ezau heeft de כָֹרה  veracht en prijsgegeven en heeft ּבְּ
daarmede tevens het recht op de zegen voor den eerstgeborene verspeeld, maar wil 
die zegen nu toch wel graag ontvangen en wil toch ook wel graag blijven gelden als 
כֹור  Hoewel de eerstgeboorte, en daarmee de zegen, Ezau niet van Godswege — ’!ּבְּ
toekomt, komt ze hem wel degelijke toe volgens alle anderen en hemzelf. Door het 
veronachtzamen van zijn eerstgeboorte dreigt nu ook de zegen Ezau te ontgaan.

b. De zegen in gevaar. ‘[I]n de woorden [die de vermomde Jakob tot zijn vader 
richt] komt de waarheid Gods tot uitdrukking, maar in de leugenachtige mond der 
menschen, van dezen mensch Jacob. Zie hoe adembenemend de gezegende vlak in de 
buurt van de vloek is met zijn list, zijn bedrog! En hoe God genadig de vloek afwendt 
door deze list te laten gelukken. Eigenlijk zou een vloek dezen mensch moeten treffen! 
Terwijl het hem om den zegen te doen is.’ — Door de zegening eigenhandig te willen 
forceren, brengt Jakob juist de zegen in gevaar en loopt hij het risico de vloek over zich 
af te roepen.

We merken op dat Breukelman Ezau en Jakob opvoert als twee broers die strijden 
om de zegen. In de beleving van beiden concentreert de zegening van Godswege 
zich in de ophanden zijnde zegening door hun vader. Ezau veronachtzaamt de 
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eerstgeboorte en verliest daarmee zijn recht op de zegen; Jakob wil, als de eigenlijke 
eersteling, de zegen afdwingen en dreigt hem daarmee eveneens te verliezen.

‘Wie zijt gij?’. De identiteit in Genesis 27
Het derde, meest uitgebreide archiefstuk bevat notities aan de hand waarvan Breu-
kelman eens of meermaals een preek heeft gehouden. Dit document verschaft ons 
duidelijkheid over de functie van het laatste kernbegrip, ‘identiteit’, binnen Genesis 
27. Omdat we omtrent dit kernbegrip tot dusverre geen helderheid hebben gekregen, 
geven we een iets uitvoerigere weergave van deze tekst. Het manuscript zet in met ‘de 
figuren, de medespelers’:

Ze zijn állen betrokken in wat hier geschiedt; elk op zijn eigen wijze: God, Isaak, Rebecca, 
Esau, Jacob. God brengt het alles met zijn vreemde plan teweeg. τα του θεου19 kunnen 
deze mensen slechts op menselijke wijze vatten; en ze worden allen medeschuldig. (…) 
Vergeleken echter met de schuld van Jacob is dat alles van Esau bijna ‘on–schuld’.

Breukelman geeft aan dat God zijn werk doet ondanks menselijke bemoeienissen. God 
heeft Jakob uitverkoren; hij is de eigenlijke eersteling en hij zal ook gezegend worden. 
Alle andere figuren willen dat echter niet waar hebben en trachten de geschiedenis 
naar hun hand te zetten. Jakob zelf en zijn moeder willen het juist wel waar hebben en 
het daarom ook waarmáken. Daarin schuilt hun aller schuld: het willen tegenwerken 
van en het willen meewerken aan Gods genade.

Het gaat om de בכורה (en dus om de ברכה), het voorrecht van ‘déze’ te zijn! Deze unieke, 
de op unieke wijze representatieve mens, Gods Verkorene, Gods Gezegende, Gods 
Profeet, Gods Knecht, Getuige van Zijn daden, Verkondiger van Zijn Woord. ‘Déze’ te 
zijn, dat is niet een mogelijkheid van de hoezeer ook gezegende en vruchtbare natuur. 
(…) ‘Deze’ te zijn is ook niet het voorrecht van de sterkere natuur met haar natuurlijke 
voorsprong op de zwakkere, die zij opzij duwt (reeds opzij geduwd en voorbij gestreefd, 
nog vóór zij uit de schoot hunner moeder waren voortgekomen). ‘Jacob’ is ‘deze’ en niet 
Esau, en Rebecca weet ervan.

Hoewel Ezau, krachtens zijn sterke natuur, degene is die als eerste de baarmoeder 
uitkomt en zich duidelijk profileert als de sterkere, is hij toch niet de eersteling.

Isaak houdt zich echter aan wat direct voor ogen is en aan wat iedereen weet en ziet: 
Esau is het eerst voortgekomen, Esau is de sterkere, Esau! Die is het natuurlijk! Maar dit 
‘natuurlijke’ als zodanig is nog niet ook het ‘goddelijke’. God, deze God gaat — terwijl 
de natuur haar natuurlijke loop heeft — zijn eigen gang. God is meer dan de natuur, 
meer dan de gezegende natuur en meer dan de sterke natuur. Er is een voorsprong, die 

19 Een theologumenon dat gevonden wordt op drie Schriftplaatsen: in Mattheüs 16:23 // Marcus 
8:33 (‘gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn’; Mattheüs 22:21 // Markus 
12:17 // Lukas 20:25 (‘Geeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is’) en 1 Korinthe 2:11 
(‘Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de Geest Gods’).
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de genade verleent (een eeuwige voorsprong), waartegen elke voorsprong van de natuur 
het volstrekt moet afleggen.

De strijd om de eerstgeboorte is tegelijkertijd dus ook een strijd tussen het natuurlijke 
en het goddelijke, tussen schuld en genade. De uitkomst staat daarmee tevoren reeds 
vast.

Esau, de oudste zoon, leeft zeer natuurlijk zich uit, hij leeft uit zijn natuur, zijn krachtige 
natuur, — en is dus natuurlijk de בכור. Dit te menen is zijn aandeel in de schuld, enkel 
dit; enkel dit ook is het aandeel van zijn vader Isaak. Maar Rebecca weet, dat het anders 
is. Rebecca weet van Gods Woord (cap 25:23!) [‘de meerdere zal de mindere dienen’]. 
Zij weet dat God zijn eigen gang gaat. Zij weet van de voorsprong der genade. Maar 
wat wordt er nu van deze goddelijke zaak in de harten en in de gedachten, woorden en 
daden dezer mensen, van moeder Rebecca en haar jongste zoon Jacob.

De schuld van Ezau en Izak is dat ze het natuurlijke als het door God gegevene 
beschouwen. Rebekka weet dat God Jakob heeft aangewezen als eersteling en niet 
Ezau, maar in haar handelen respecteert ze Gods soevereiniteit niet. We merken hier 
hoe Breukelman de samenhang tussen ‘de harten en de gedachten’ en de ‘woorden en 
daden’ veronderstelt: zijn en handelen liggen in elkaars verlengde.

Ja, en nu hoor ik het u al zeggen, u bent verontwaardigd, het is een gruwelijke misdaad, 
om zo je blinde vader te misleiden — ja, maar móet hij niet blind wezen, was hij niet 
reeds blind ook toen hij nog zien kon!?

Izaks lichamelijke blindheid staat tegelijkertijd ook voor zijn geestelijke verblinding.

– ja, best mogelijk, maar dan nóg: een schandaal om zo je blinde vader te misleiden, 
en dan nog vroom doen bovendien (God! ‘De HERE uw God heeft het zo voor mij 
geschikt’ v. 20 — Ja, maar ís dat eigenlijk niet zo? Ja maar dan toch niet op die manier, 
langs deze weg heeft God het voor hem geschikt!). Neen, hier valt niets goed te praten 
(hoezeer het ook waar is dat Isaak niet toevallig ‘blind’ is en hoezeer het ook waar is, 
dat inderdaad ‘de HERE Isaaks God het voor Jacob geschikt heeft’), de wijze waarop 
deze méns dit hanteert, is gruwelijk. En hij beseft het zélf terdege. Hij beseft dat hij 
hiermede langs de afgrond der vervloeking gaat.20

Jakobs bedrog past geenszins bij zijn eerstelingschap. Het eerstelingschap, en 
daarmee onlosmakelijk verbonden de zegen, is immers een zaak van verkiezing, niet 
van verwerving.

Heeft hij, bekleed met de gewaden van Esau, zichzelf niet tot een Esau gemaakt? Is hij 
nu eigenlijk zelf niet een Esau geworden? ‘Wie zijt gij, mijn zoon?’ — Kijk, hier horen 
we nu plotseling de blinde Esau [bedoeld is: Izak] het juiste woord spreken. Antwoord: 
Ik, Esau, uw eersteling!

20 Genesis 27:12: ‘Ik zou een vloek over mij halen en niet een zegen’.
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In zijn bedriegende uitspraak zegt hij in feite de waarheid: ‘Ik, Jakob, heb mij tot een 
Ezau gemaakt doordat ik mij voeg naar het natuurlijke en niet naar het goddelijke.’

Ook Jacob gelooft enkel in de voorsprong van de natuur, hetgeen natuurlijk is, en niet 
in de voorsprong der genade, hetgeen niet uit de natuur, niet uit de mensen, maar van 
Gód is.

‘Wie niet sterk is, moet slim zijn,’ schrijft Breukelman. ‘Het ijzer moet je smeden als 
het heet is.’ Het bedrog geschiedt met goede bedoelingen. Maar dat maakt het geen 
rechtvaardige daad.

[Jakob] meent, dat er geen andere weg is, hij ziet geen andere weg, dit is menselijk 
gesproken en menselijk gezien, de énige mogelijkheid: maken dat hij hoe dan ook zijn 
broeder vóór is.

Na het bedrog zegt Ezau tegen zijn vader de waarheid over zijn broer (Genesis 27:36): 
‘Is het niet omdat men zijn naam noemt Jakob [hielenlichter], dat hij mij nu twee reizen 
heeft bedrogen?’ Vervolgens moet Jakob uitwijken, vluchten (Genesis 27:41–28:9).

Hij moet weg. Zó kan hij ‘Israel’ niet wezen. Hij moet nu eerst zelf dienen in den 
vreemde, (3 × 7 jaren! en niet slechts “enige dagen” v. 44). [Hij moet] knecht zijn van 
zijn broeders en door hen bedrogen worden, gelijk hij zelf bedrogen heeft (29:25). [Hij] 
moet zich aan het knechtschap ontworstelen (30:24 – 32:1) en voor hij het aangezicht 
van zijn broeder tegemoet kan treden, moet hij eerst voor het aangezicht Gods wezen, 
om ‘gezegend’ te worden.

Hier wijst Breukelman vooruit naar de scène te Pniël, Genesis 32:22–32, waar Jakobs 
naam in Israël veranderd wordt. Vermoedelijk doelt Breukelman er hier op, dat met 
deze naamsverandering ook een einde komt aan Jakobs bedriegerij die hem zo eigen 
is geweest. Hij legt het op eigen kracht groot willen worden af, en wordt klein ten 
opzichte van zijn broer (Genesis 33:3). Dat wil zeggen: hij zoekt er niet meer naar om 
de natuurlijke sterkte van zijn broeder Ezau te imiteren.

Het slot van de preekschets vat de kern nog eens samen:

Jacob — Israël!
Het zal Góds dààd zijn
door welke Jacob Israel zal wezen.
dit is niet een mogelijkheid van hem zelf.
Hij zelf weet niet beter te doen dan … in de huid van Esau te kruipen,
te geloven in de voorsprong der natuur
om zó juist prijs te geven wat hij redden wil:
de voorsprong der genade, die hij niet verwérven kan
omdat het hem geschonken is.
Amen.



1312. De structurerende rol van het dogma in Breukelmans exegetische methode

Het geheel van deze preekschets overziende, valt het allereerst op hoe Breukelman een 
aan de dogmatiek ontleende terminologie hanteert om de spanning in het verhaal te 
duiden: het gaat hier in Genesis 27 om Gods verkiezing van eeuwigheid af, het gaat 
om een strijd tussen natuur en genade. De centrale gedachte in deze preekschets 
is, dat géén van de betrokken personen zich conformeert aan de realiteit van het 
goddelijke. Zelfs de eersteling zelf, Jakob, tracht zijn zegen eigenhandig te besten-
digen, maar daarmee verloochent wie hij in wezen ís: de eersteling en daarmee de 
gezegende. Door zijn gedrag compliceert en vertraagt Jakob zijn zegening. Ook de 
representatie komt in gevaar, want hij verstoort de band met zijn broeder.

We merken dat de identiteit van zowel Ezau als Jakob minder vastligt dan we op 
basis van de door Breukelman veronderstelde samenhang tussen namen en daden 
(§ 2.2) vermoedden. Het verhaal van Genesis 27 brengt juist een sterke spanning aan 
tussen de het al dan niet zijn van de eersteling (de identiteit van Godswege, zoals 
bekend bij de auteur) en het feitelijke handelen van Ezau en Jakob (de identiteit van 
hun zelfverstaan).

2.6 Conclusie: Jakob kruipt in Ezaus huid
We hebben nu alle beschikbare materiaal over Genesis 27 geanalyseerd. Door het 
bestuderen van archiefmateriaal en gedeelten van de Bijbelse Theologie hebben we aan 
het slot van de tweede stap (§ 2.3) drie interpretatieve kernnoties ontdekt, namelijk 
het eerstelingschap, de zegen en de identiteit. We hebben vervolgens gezien waarom 
Breukelman op basis van zijn Genesisstudie verdedigt dat de eerste twee begrippen 
(het eerstelingschap en de zegen) in het boek Genesis belangrijke structurerende 
thema’s zijn. In het derde hoofddeel van Genesis (25:12 – 37:1) komen die thema’s naar 
voren als het gaat over ‘de zoon in relatie tot zijn broeder in de strijd om het eerste-
lingschap en de zegen’. Dat deze kernbegrippen in Breukelmans interpretatie van 
Genesis 27 een gewichtige rol zouden spelen, kon daarom niet verrassen — wel de 
manier waarop ze binnen deze specifieke perikoop functioneren.

Het derde kernbegrip, ‘identiteit’, heeft daar duidelijkheid over gegeven. De manier 
waarop Breukelman Genesis 27 perspectivisch benadert, waardoor de kern van de 
interpretatie van dit specifieke hoofdstuk de ware identiteit van de eersteling betreft, 
is verrassend te noemen. Het nuanceert Breukelmans stellige uitspraken over de 
identiteit van ‘namen’ en ‘daden’: het hermeneutisch–theoretische model van het 
zijn–in–de–daad blijkt te complex om het zonder meer als stelregel te hanteren bij het 
interpreteren van de verhalen van Genesis. Ezau en Jakob zijn geen ééndimensionale 
karakters, maar ondergaan gaandeweg het verhaal een transformatie waardoor de 
wil van God doorgang kan vinden.

We geven ten slotte kort de contouren weer van Breukelmans interpretatie van 
Genesis 27.
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Het geheim van de verkiezing
Heel het boek Genesis draait om het eerstelingschap. De eersteling is de gezegende; 
door hem worden ook de mensen rondom hem gezegend; deze éne representeert 
allen. Dit eerstelingschap is een zaak van God, niet van natuur, lot of mensen. Het is 
een zaak van uitverkiezing, hoewel de verteller van Genesis van dergelijke termino-
logie geen gebruik maakt.21 Reeds in Breukelmans uitleg van de eerste hoofdstukken 
van Genesis, met name de volkerentafels, wordt dat duidelijk.

In het derde hoofddeel van Genesis maken we kennis met twee broers: Ezau en 
Jakob. Ezau is eerder geboren dan Jakob (Genesis 25:25–26). Natuurlijkerwijs maakt 
dat Ezau tot de eersteling. Toch zal het niet Ezau, maar Jakob zijn die het eersteling-
schap en daarmee ook de zegen voor allen draagt. Opnieuw niet op basis van zijn 
natuur of sluwheid, maar op basis van Gods genade. ‘Hij kan het niet verwerven,’ 
schrijft Breukelman, ‘het wordt hem geschonken.’

De vraag is: zal dit geheimenis van verkiezing en genade door de personen gerespec-
teerd worden? Het is deze vraag die centraal staat — en ook beantwoord wordt — in 
Genesis 27.

De strijd om de zegen
Géén van de personen blijkt het geheimenis van het eerstelingschap te respecteren. 
Izak is er letterlijk blind voor, zijn oudste zoon Ezau is er spreekwoordelijk blind 
voor. Jakob beschouwt niet zichzelf, maar zijn broer als de eersteling en heeft dus ook 
weinig van Gods plan begrepen. Samen met zijn moeder Rebecca, die eveneens beter 
had kunnen weten, probeert hij de zegening van de eerstgeboorte te forceren, of toch 
tenminste te assisteren bij het verwerkelijken van Gods plan. Er ontstaat een strijd 
om de zegen: ‘Ben jij het of ben ik het?’ In deze strijd maken alle personages zichzelf 
schuldig en komt de zegen, waardoor ze allen gezegend zullen worden, in gevaar.

Dit spanningsveld, dat we met het woord ‘identiteit’ hebben beschreven, vormt 
als het ware het proprium van Genesis 27 ten opzichte van de overige hoofdstukken 
in het derde hoofddeel van Genesis. De zegen gaat overgedragen worden van de ene 
eersteling (Izak) op de andere eersteling (Jakob), maar intussen staat Jakobs handelen 
diametraal tegenover zijn wezen en bestemming als de eersteling. Hij stelt geen 
vertrouwen in Gods verwerkelijking van de genade, maar hij ‘kruipt in Ezaus huid’: 
hij gedraagt zich als een Ezau, hetgeen in het verhaal heel letterlijk wordt verbeeld 
door het aantrekken van de kleren van Ezau (27:15), de vellen van geitenbokjes (27:16) 
en de geur van Ezau die om hem heen hangt (27:27).

21 bt i/3, 286 n. 61: ‘Hierbij dient te worden opgemerkt, dat van de begrippen “verkiezen” en 
“verwerpen” in het boek van de verwekkingen van Adam, de mens, waarin het immers gaat over de 
eerstgeborene, geen gebruik wordt gemaakt.’ 
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De naamsverandering
Wie is deze Jakob? Als namen (מֹות ָבִרים) en daden (שֵׁ -inderdaad nauw samen (דְּ
hangen, kan deze ‘hielenlichter’ dan eigenlijk wel de eersteling zijn? Het antwoord 
moet zijn: nee. Hij heeft nog veel te leren voordat hij werkelijk de gezegende, Israël, 
Gods volk, kan wezen, en in hem alle volkeren gezegend kunnen worden. Eerst moet 
hij, de bedrieger, bedrogen worden door zijn oom Laban. En dan verandert te Pniël 
ten slotte zijn naam, en daarmee ook zijn wezen. Jakob heeft iets te overwinnen: de 
betekenis van zijn naam, zichzelf. Op eigen kracht zal hij dat niet kunnen. Hij moet 
door God overwonnen worden. Vanaf de crisis van zijn naamsverandering te Pniël 
wordt Jakob dan inderdaad ook de gezegende, door wie ook de mensen om hem heen 
Gods zegen deelachtig worden. Hoewel het geheim in gevaar is gebracht geweest, zal 
het uiteindelijk toch verwerkelijkt worden. De genade wint het van de natuur.

2.7 De structurerende rol van het dogma in Breukelmans exegese
Bij het uitvoeren van het bronnenonderzoek is het ons opgevallen dat Breukelman 
literaire vertelmotieven verbindt met dogmatisch–theologische motieven zonder te 
differentiëren tussen beide.

Dat de broers strijd voeren om het eerstelingschap, komt  » onmiddellijk in het 
licht te staan van Gods soevereine heilshandelen.
Dat het eerstelingschap te verwerven zou zijn door één van beiden, komt  » onmid-
dellijk in het licht te staan van Gods uitverkiezende werk.
Dat Jakob pas veel later het eerstelingschap verkrijgen kan, komt  » onmiddellijk 
in het licht te staan van zijn naamsverandering, waar de strijd tussen natuur en 
genade van Godswege beslecht wordt.

Hoewel het onuitgesproken blijft in hoeverre de wijze van Gods omgang met mensen 
binnen deze tekstuele eenheid zich verhoudt tot de wijze waarop God thans omgaat 
met de mensen, en zelfs in de geraadpleegde preekschets een afzonderlijke ‘toepas-
sing’ ontbreekt, geraakt de hoorder niet uit beeld. Integendeel: het is aannemelijk dat 
Breukelman veronderstelt dat de hoorder door het verhaal voortdurend onmiddellijk 
wordt aangesproken, dat de tekst zichzelf toepast of zich laat toepassen door middel 
van de uitleg. In deze onmiddellijkheid herkennen hier het ‘dabhar’–denken waarover 
we kort hebben geschreven in Hoofdstuk 1, § 2.2 en waarop we in dit hoofdstuk uitge-
breid op terug zullen komen: het uitleggen van het Bijbelse verhaal legt de intrinsieke 
kracht van dat verhaal bloot, zodat het mogelijk wordt dat ‘het Woord geschiedt’.

Dat Breukelman bij het exegetiseren van Bijbelteksten literaire motieven onmid-
dellijk met dogmatische motieven verbindt, hebben we nu slechts exemplarisch waar-
genomen. Het zou aanbeveling verdienen deze waarneming aan een uitgebreid nader 
archiefonderzoek te onderwerpen, maar daarvoor is binnen het bestek van deze 
studie geen ruimte. Het gegeven dat er in veel van Breukelmans uitgewerkte exegeses 
nog sporen te vinden zijn van de constituerende rol van dogmatische motieven bij de 
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totstandkoming van de exegese, sterkt ons vermoeden dat dit fenomeen dikwijls waar 
te nemen zal zijn in het ‘ruwe’ archiefmateriaal.22 

We noemen twee voorbeelden van in de Bijbelse Theologie gepubliceerde teksten 
waarin we dergelijke sporen aantreffen: Genesis 6:1–4 en Psalm 113.

Genesis 6:1–4: ‘het verhaal over de zonen Gods die zich de dochters des mensen tot 
vrouw namen’
Een eerste voorbeeld van een exegese waarin we Breukelman dogmatisch–theologi-
sche denkfiguren zien gebruiken, is zijn exegese van Genesis 6:1–4. De theologische 
kerngedachte van deze perikoop is dat God ‘zijn diviniteit inzet voor humaniteit’, 
hetgeen kenmerkend blijkt voor de wijze waarop er in het geheel van de eerste hoofd-
stukken van Genesis gesproken wordt over Gods omgang met de mensen: de hemel 
is betrokken op de aarde, maar ze vermengen zich niet met elkaar. Het is Gods wil 
voor de mens niet dat hij zich tracht te vergoddelijken: het is de mens gesteld mens te 
zijn en te blijven.23

Om deze theologische dimensie van het Bijbelverhaal bloot te leggen, gebruikt 
Breukelman de dogmatische denkfiguur van de christologische tweenaturen-
leer, zoals geformuleerd in de geloofsbelijdenis van Chalcedon. Chalcedon belijdt 
Christus als volmaakt in Zijn Godheid en volmaakt in Zijn mensheid, waarbij de 
menselijke en goddelijke natuur zich tot elkaar verhouden als ongemengd en onver-
anderd, ongedeeld en ongescheiden.24 Met de eerste twee termen weerspreekt de 
belijdenis het monofysitisme (de leer dat Christus slechts één natuur had, namelijk 
de goddelijke); met de laatste twee het nestorianisme (de leer dat Christus uit twee 
van elkaar onderscheiden personen bestond: de eeuwige Zoon als tweede persoon 
van de triniteit en de mens–persoon Jezus). Breukelman gebruikt de dogmatisch–
theologische afgrenzing in de richting van het monofysitisme; in Genesis 6:1–4 
dreigt er immers soortgelijke vermenging en verandering op te treden tussen het 
goddelijke en het menselijke, hetgeen door God een halt wordt toegeroepen.25 De 

22 Verbaas komt tot een soortgelijke observatie bij het bestuderen van bt ii/1. F.W. Verbaas, ‘De 
partizaan en de professor (ii)’, Interpretatie 9/3 (april 2001), 11–17: 15.
23 bt i/3, 290: ‘yhwh wil naar het mensenvolk zich toewenden om als de partner en bondgenoot 
van zijn mensen in gericht en genade met zijn diviniteit zich in te zetten voor humaniteit. Met 
mensen wil Hij te maken hebben en met mensen wil Hij omgaan. Maar wat moet Hij met zulke 
bovenmenselijke giganten?’
24 Lat. inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter. H. Denzinger & A. Schönmetzer, Enchi-
ridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (Freiburg [etc.]: Herder, 
1997), nr. 302.
25 Het valt te vermoeden dat ook Barths notie van het ‘oneindige kwalitatieve onderscheid 
tussen God en mens’ in deze exegese een structurerende rol speelt. ‘Wenn ich ein “System” 
habe, so besteht es darin, daß ich das, was Kierkegaard den “unendlichen qualitativen Unter-
schied” von Zeit und Ewigkeit genannt hat, in seiner negativen und positiven Bedeutung möglichst 
beharrlich im Auge behalte. “Gott ist im Himmel und du auf Erden”. Die Beziehung dieses Gottes 
zu diesem Menschen, die Beziehung dieses Menschen zu diesem Gott ist für mich das Thema der 
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afgrenzing in de richting van het nestorianisme daarentegen speelt bij Breukelmans 
uitleg van de perikoop geen waarneembare rol.

In dezelfde exegese koppelt Breukelman het duale literaire motief van de volkeren-
tafels in Genesis onmiddellijk aan de hoofdgedachte van de uitverkiezingsleer van 
Barth door te schrijven: ‘Het Neen staat in dienst van het Ja’.26 Het feit dat Breu-
kelman opmerkt dat de verteller van Genesis geen gebruik maakt van de dogmatische 
terminologie van ‘verkiezen’ en ‘verwerpen’ duidt erop dat dit dogmatisch–theologi-
sche onderscheid bij Breukelmans analyse en duiding van de literaire vorm van de 
eerste hoofdstukken van Genesis wel een impliciete rol speelt.

Op deze wijzen laat Breukelman zien hoe, zonder literaire motieven en dogmati-
sche motieven te vereenzelvigen, dogmatisch–theologische voorstellingen de Gene-
sisvertelling kunnen helpen verklaren.

Psalm 113: ‘over de nederigheid van God’
Buiten Breukelmans verklaring van Genesis vinden we hiervan in zijn uitleg van 
Psalm 113 enkele duidelijke voorbeelden.27 Breukelman merkt op bij vers 4–9: ‘In dit 
corpus van het lied gaat het dus om de ָדָבר die God spreekt en doet in een menigte 
van ָבִרים  die Bundesgeschichte in der Zeit als sieghafte :(’Schöpfung–und–Bund‘) ,דְּ
Verwirklichung des Heils im Raum.’28 Bij ‘Schöpfung–und–Bund’ merkt de redactie 
in een voetnoot terecht op: ‘Dit begrippenpaar is ontleend aan Karl Barth, kd iii/1, 
§ 41.’ In Breukelmans bespreking van de literaire elementen van de lofzang op Gods 
grote daden in Psalm 113:4–9 klinkt dus de scheppingsleer van Barth mee, die stelt 
dat God met zijn scheppend handelen het verbond met de mens op het oog heeft. Een 
literaire opsomming wordt door Breukelman direct verbonden aan een dogmatisch 
inzicht.

Verder laat Breukelman, als onderdeel van zijn eigen exegese, zien hoe Calvijns 
uitleg van Psalm 113 uit 1557 is gekleurd door diens dogmatisch–theologische verhan-
delingen in de Institutie van 1558/59.29 In de Institutie maakt Calvijn onderscheid 
tussen enerzijds een generalis Scripturae doctrina, die bestaat in de kennis van God 
de Schepper en anderzijds een propria fidei doctrina, die bestaat uit de kennis van 
God de Verlosser in Christus. Breukelman toont aan dat deze dogmatisch–theolo-
gische tweedeling invloed heeft op de wijze waarop Calvijn Psalm 113 exegetiseert: 

Bibel und die Summe der Philosophie in Einem.’ K. Barth, Der Römerbrief (Zweite Fassung) 1922 
(ga ii.47; Zürich: tvz, 2010), 16–17. 
26 Vgl. in dit verband ook bt i/3, ‘Het nee ter wille van het ja’, 277–281, waar Gods paradijselijk 
verbod (het ‘nee’) in dienst wordt gesteld van Gods permissie te eten van al de andere bomen 
(het ‘ja’); in het slot maakt Breukelman een toespeling op een soortgelijke functie van de Tien 
Geboden, die functioneren als negatief van het positieve gebod ‘Blijf bij Mij, uw Bevrijder!’.
27 bt ii/2, ‘Over de nederigheid van God. Exegese van Psalm 113. Lezing, gehouden op de predi-
kantenconferentie van 19 t/m 30 september 1966’, 119–162.
28 bt ii/2, ‘Over de nederigheid van God’, 121.
29 bt ii/2, ‘Over de nederigheid van God’, 157–161.
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Calvijn kiest ervoor de Psalm uit te leggen vanuit de voorzienigheidsleer die hoort bij 
de generalis Scripturae doctrina. Met Barth acht Breukelman het juister om de door 
Calvijn gemaakte dogmatisch–theologische tweedeling achterwege te laten. Hij kiest 
ervoor te exegetiseren vanuit de hoofdgedachte van Barths kd iv/1 en iv/2: in plaats 
van de klassieke ‘statische’ voorzienigheid gaat de Psalm over het heilshandelen van 
God dat plaatsvindt in een beweging van vernedering en verhoging.30

Op deze en andere plaatsen zien we ons vermoeden bevestigd dat het een kenmerk 
is van Breukelmans wijze van exegetiseren dat bij hem literaire en dogmatische 
motieven in elkaars verlengde liggen, en door hem op een onmiddellijke wijze op 
elkaar betrokken worden. De dogmatische motieven spelen een begeleidende rol 
bij het onder woorden brengen van Bijbels–theologische structuren. Op die manier 
krijgt de dogmatische theologie bij Breukelman dus op structureel niveau een rol 
bij de tekstuitleg toebedeeld. Hierin herkennen we wat we in Hoofdstuk 1 hebben 
omschreven als de regulatieve functie van de dogmatische theologie ten opzichte van 
de Bijbelse theologie.

3. Breukelman en zijn geestverwanten: de Amsterdamse School

Nu we de functie van de dogmatische theologie in de exegetische arbeid van Breu-
kelman op het spoor zijn gekomen, willen we die vergelijken met andere theologen 
die gerekend worden tot de Amsterdamse School. In hoeverre zien we ook bij hen 
bepaalde dogmatisch–theologische noties een hermeneutisch richtinggevende rol 
spelen, en hoe verhoudt zich dat tot Breukelmans wijze van exegetiseren?

3.1 Breukelmans uitleg van Genesis 27 vergeleken met die van Bouhuijs en Deurloo
Als representanten van de Amsterdamse School kiezen we twee Bijbels–theologen 
die nadrukkelijk in het spoor van Breukelman hebben willen werken. In de litera-
tuurlijst bij het kerkelijk rapport uit 1976, ‘Een geschil over de uitleg van het Oude 
Testament’, waarover we in de volgende paragraaf uitgebreider komen te spreken, zijn 
N. Bouhuijs en K.A. Deurloo31 verantwoordelijk voor de meeste titels uit ‘kamp a’, 
het kamp waartoe ook Breukelman gerekend wordt.32 Van hun hand hebben we twee 

30 De lezing zet daarom in met een themabeschrijving: ‘wij zullen de structuur van de bijbelse 
theologie tekenen door middel van een bespreking van psalm 113 om te laten zien, dat deze struc-
tuur het ontstaan van een statisch godsbeeld onmogelijk maakt.’ (119)
31 Nico Bouhuijs (1931–2007) en Karel Deurloo (1936) maakten in de jaren ’60 voor de ikor 
exegetische televisieprogramma’s die ‘Dichterbij’ heetten. Bijbehorende boekjes waren geti-
teld ‘Dichterbij … [Genesis / Amos, Paulus]’. Bouhuijs was lange tijd voorganger in de ‘Leidse 
Studentenekklesia’; Deurloo was respectievelijk hoogleraar Oude Testament (UvA, 1975–1996), 
kerkelijk hoogleraar Bijbelse Theologie vanwege de Nederlandse Hervormd Kerk (UvA, 1996–
2001) en hoogleraar Bijbelse Theologie (vu, 2003–2006).
32 T. Baarda, N.T. Bakker, H. Berkhof, et al., ‘Een geschil over de uitleg van het Oude Testament’, 
Kerk en theologie 27 (1976), 89–101: 98–100.
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werken gekozen waarin Breukelman in het voorwoord wordt aangevoerd als belang-
rijkste inspiratiebron: Dichter bij Genesis (1967) en het veel later geschreven Genesis 
(1998), waarvan de inhoud grotendeels overeenstemt.33 Deze twee titels hebben we 
bovendien vergeleken met het chronologisch tussenliggende De stem in het gebeuren 
(1974) van beider hand.34

Als we de passages uit deze werken in ogenschouw nemen die handelen over 
Genesis 27, zijn er veel raakvlakken met Breukelmans interpretatie als het om lite-
raire observaties gaat. Daarbij is het niet uitgesloten, en ligt het zelfs voor de hand, 
dat het merendeel van deze observaties direct teruggaat op die van Breukelman. Ook 
Bouhuijs en Deurloo baseren bijvoorbeeld hun interpretatie van de verhaalcyclus van 
Jakob en Ezau op trefwoordgebruik, waarbij Genesis 25 draait om het eerstelingschap35 
en Genesis 27 om het ‘bedrog’,36 en ook zij besteden veel aandacht aan de moge-
lijke betekenis van de namen van Jakob en Ezau.37 Als we de manier bezien waarop 
Deurloo en Bouhuijs deze tekstuele gegevens hermeneutisch verwerken, constateren 
we echter enkele verschillen met de manier waarop Breukelman hiermee omgaat.

a. Historische gegevens. Veel nadrukkelijker dan Breukelman betrekken Bouhuijs 
en Deurloo bepaalde historische overwegingen in hun bespreking van de Bijbel-
teksten. Zij beschrijven de Jakob–Ezaucyclus als een vertelling die door de auteurs 
geschreven is tegen de historische achtergrond van — en met het oog op — specifieke 
politieke verhoudingen. Datering van de verschillende perikopen speelt dan ook een 
voorname rol. Op grond van de door hen voorgestelde tekstuele ouderdom zetten ze 
hun beschrijving van Genesis 25 – 33 in met de profetie van Hosea en het vermoedelijk 
zo’n honderd jaar later geschreven boek Jeremia, en op basis daarvan beschrijven 
ze het gedeelte uit Genesis als een collectie broederverhalen.38 Vergeleken met 

33 N. Bouhuijs & K.A. Deurloo, Dichter bij Genesis (Amsterdam: Ten Have, 1967), 8: ‘Ds. F.H. 
Breukelman, die bij iedere uitzending eufemistisch als theologisch adviseur werd vermeld, was de 
geestelijke vader van ons programma. Gedurende de laatste tien jaren volgden we met spanning zijn 
speurtochten door de bijbelse, rabbijnse en dogmatische literatuur. Zijn verrassende ontdekkingen 
met name in het boek Genesis — de studie hierover van zijn hand verschijnt binnenkort — zijn aller-
wegen in gepopulariseerde vorm in dit boekje aan te treffen.’ En K.A. Deurloo, Genesis (Verklaring 
van een bijbelgedeelte; Kampen: Kok, 1998), 7: ‘Het zal niemand verbazen dat het werk van Frans 
Breukelman inspiratiebron bleef, al is zijn naam — naast enkele andere — slechts sporadisch tussen 
haakjes vermeld.’
34 Bouhuijs & Deurloo, De stem in het gebeuren. Messiaans resumé (Baarn: Ten Have, 1974).
35 Bouhuijs & Deurloo, Dichter bij Genesis, 133. ‘[D]e eerstgeborene, de ‘bekhor’, waarin Israël 
getekend wordt, is niet degene die van nature het eerst te voorschijn komt in de geschiedenis, 
maar degene die van Godswege geroepen is om de eerstgeborene te zijn (…).’ Verder merken zij 
bijvoorbeeld op dat Jakob spreekt over ‘zijn’ (namelijk Ezaus) eerstgeboorterecht en Ezau neutraal 
spreekt over ‘het’ eerstgeboorterecht. (138) Dergelijke observaties zijn rechtstreeks te herleiden tot 
Breukelman.
36 Bouhuijs & Deurloo, Dichter bij Genesis, 141.
37 Bouhuijs & Deurloo, Dichter bij Genesis, 135.140; De stem in het gebeuren, 85.
38 De stem in het gebeuren, 82–84; Deurloo, Genesis, 130.
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Breukelman kennen Bouhuijs en Deurloo dus veel meer hermeneutische waarde toe 
aan dateringskwesties. Breukelman kiest voor een lezing die in hogere mate tekstim-
manent is dan die van Bouhuijs en Deurloo.

b. De auteursintentie. Een tweede verschil hangt hiermee samen. Gods verkiezing 
van Jakob, zoals die beschreven wordt in Genesis 25 en onder spanning komt te staan 
in Genesis 27, wordt door Bouhuijs en Deurloo herleid tot de vermeende intentie van 
de auteur van de Jakob–Ezaucyclus. Hij wil door middel van dit verhaal de uitver-
kiezing van Israël ten opzichte van de volkeren bespreken en illustreert die door 
middel van twee (al dan niet fictieve) personages. Breukelman kiest ervoor niet terug 
te vragen naar de intentie van de auteur en diens vermoedelijke historische bedding, 
maar het verhaal te presenteren als vertelde heilsgeschiedenis.

c. Typologie. Waar Ezau zowel door Deurloo en Bouhuijs als Breukelman expliciet 
typologisch wordt uitgelegd als de mens zoals hij van nature is (Ezau is ‘de vitale 
mens, één met de natuur, zelf één brok natuur’39), kiezen Bouhuijs en Deurloo ervoor 
om daartegenover Jakob niet te typeren als de mens die leeft (of wellicht moet leren 
leven) van Gods genade. Wel spreken zij van Jakob als de gezegende, maar de aan de 
dogmatiek ontleende tweeslagen van natuur en genade of verkiezing en verwerping 
en de daarbij behorende connotaties, die bij Breukelman een belangrijke hermeneu-
tische rol spelen, is bij hen afwezig. Dat Jakob zich ‘onsympathiek’ gedraagt, wordt 
wel geobserveerd, maar niet geduid.40

d. ‘Theologie’. Bouhuijs en Deurloo spreken op een andere wijze dan Breukelman 
over ‘theologie’. Twee voorbeelden:

De observatie dat de roodheid van Ezau duidt op de kleur van de grond van  »
het gehate buurvolk Edom, brengt Bouhuijs en Deurloo ertoe te beweren: ‘De 
vertellers maken van dit oude, politieke gegeven een theologisch gebruik, in 
het verband van hun grote thema: de wording van Israël en zijn verhouding tot 
de volkeren, de gojim.’41 Het is onduidelijk wat hier precies bedoeld wordt met 
‘theologisch’, aangezien het ‘gebruik’ door de vertellers pas in tweede instantie 
(Jakob – Ezau = Israël – de volkeren) duidt op de goddelijke werkelijkheid die in– 
of doorwerkt in de menselijke werkelijkheid. Het lijkt erop dat de auteurs doelen 
op een literair of narratief gebruik, ‘in het verband van hun grote theologische 
thema’.
Over de verkoop van het eerstgeboorterecht van Ezau aan Jakob, de twee broers  »
met zulke sterk verschillende karakters, schrijven ze: ‘Het lijkt in eerste instantie 
een psychologische tekening, maar het ís een stukje theologie! Jakob zei: zweer 
mij meteen vandaag, en hij zwoer het hem en verkocht Jakob zijn eerstelingschap. 

39 Bouhuijs & Deurloo, Dichter bij Genesis, 135; verderop valt het woord ‘vitalistisch’ (138–139). 
Deurloo, Genesis, 131: ‘natuurlijke kracht en vitaliteit’.
40 Bouhuijs & Deurloo, Dichter bij Genesis, 137.
41 Bouhuijs & Deurloo, Dichter bij Genesis, 134–135.
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Dat maakt voor Esau geen verschil, dat kan hem niets schelen; hij staat er onver-
schillig tegenover. Zo wòrdt in dit verhaal Jakob, wat Esau van nature is. (…) 
Het is ook niet vanzelfsprekend, het is niet “natuurlijk” de eerstgeborene te zijn. 
Israël is het van Godswege.’42 Opnieuw zien we dat Bouhuijs en Deurloo ‘theo-
logie’ anders gebruiken dan Breukelman. Zij vermoeden dat de auteur van het 
Genesisverhaal literaire of narratieve middelen inzet om, via de identificatie van 
Jakob met Israël en Ezau met de volkeren, duidelijk te maken dat de goddelijke 
werkelijkheid in– of doorwerkt op de menselijke werkelijkheid. Het grote thema 
van Genesis is voor hen dus wel theologisch en de literaire en narratieve eigen-
aardigheden van de teksten verwijzen daar wel naar, maar van directe lijnen 
vanuit deze ‘Bijbelse theologie’ naar de dogmatische theologie is bij Bouhuijs en 
Deurloo geen sprake.

In deze vier opzichten constateren we dus verschillen met Breukelmans hermeneutiek. 
Het voornaamste is wel, dat Breukelman literaire motieven onmiddellijk verbindt 
met dogmatische motieven, terwijl Bouhuijs en Deurloo de dogmatische theologie in 
hun Bijbels–theologische beschouwingen opzettelijk buiten beschouwing houden.43

In de volgende subparagrafen zullen we proberen deze verschillen te begrijpen 
door Breukelman en de Amsterdamse School theologie–historisch te situeren.

3.2 Breukelman en de Amsterdamse School in één adem
Aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam bestond tussen onge-
veer 1960 en 1990 een collectief van geestverwante exegeten, Bijbelwetenschappers en 
systematisch theologen dat werd aangeduid als de ‘Amsterdamse School’.44 Niet zelden 

42 Bouhuijs & Deurloo, Dichter bij Genesis, 138.
43 Deurloo acht de dogmatiek weliswaar hermeneutisch relevant, maar maakt een duidelijker en 
zorgvuldiger onderscheid tussen exegese en dogmatiek. Als exegeet zocht hij dikwijls samenwer-
king met een dogmaticus, en zag dan voor ieder een specifieke taak weggelegd. ‘[De exegeet] herin-
nert de dogmaticus eraan dat hij het verhaal niet mag stroomlijnen naar de modieuze behoeften 
van deze tijd en van de kerk in deze tijd. En de dogmaticus herinnert de exegeet eraan, dat hij met 
zijn uitleg niet in het verleden mag blijven hangen, maar dat het ‘oude’ verhaal de macht heeft 
nieuwe woorden, gedachten en situaties te scheppen, die van bevrijdende betekenis zijn voor het 
heden en de toekomst.’ E.J. Beker & K.A. Deurloo, Het begin in ons midden. Aspecten van bijbels 
scheppingsgeloof (Baarn: Ten Have, 1977), 8. Deurloo heeft zich slechts een enkele keer gewaagd aan 
het schrijven van een dogmatisch opstel: ‘Karl Barth over Israël’, in: J.J. Beumer & G.H. ter Schegget 
(red.), Karl Barth. Een theologisch portret (Baarn: Ten Have, 1986), 96–104.
44 Binnen de School is er geen consensus over het gebruik van de term. Iemand als A.G. van 
Daalen gebruikte deze graag en had ook aspiraties om een theologische school te vormen, maar 
anderen voelden zich juist beperkt door het stempel ‘Amsterdams’ en zetten de term daarom tussen 
aanhalingstekens. Auteurs van buiten de Amsterdamse School spreken ook wel van de ‘zoge-
naamde’ Amsterdamse School. Roel Oost sprak liever van de Amsterdamse ‘traditie’. Zie voor een 
zelfbeschrijving de inleiding op K.A. Deurloo & R. Zuurmond (red.), De bijbel maakt school. Een 
Amsterdamse weg in de exegese (Baarn: Ten Have, 1984), 7–14 en K.A. Deurloo, ‘Zie, er is een plaats 
bij mij’, in: M. Barnard, A.G. Hoekema & H. Meulink–Korf (red.), Theologie in Mokum. Kerkelijke 
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werden en worden Breukelman en de Amsterdamse School in één adem genoemd; 
dikwijls zijn de twee zelfs vereenzelvigd. Daarvoor zijn drie redenen aan te wijzen.

a. Gelijkheid van tijd en plaats. Breukelman heeft gedurende twaalf jaren gedo-
ceerd aan dezelfde theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam waaraan 
ook de meeste Bijbelwetenschappers van de Amsterdamse School verbonden waren. 
Velen van hen volgden ook college bij Breukelman.

b. Een alternatieve exegetische methodiek. Net als Breukelmans Bijbels–theologi-
sche project was de Amsterdamse School ontstaan uit onvrede met, of als een vorm 
van protest tegen, de hegemonie van de klassieke historisch–kritische benadering 
van de Bijbelteksten. De Amsterdammers verdedigden de exegetische en theolo-
gische waarde van de Bijbelteksten zoals ze in hun uiteindelijke vorm zijn overge-
leverd. De betekenis van de Bijbelse teksten werd door hen niet langer gezocht in 
hun ontstaansgeschiedenis of in de historische verificatie van referenten; men zocht 
de betekenis zo veel mogelijk in de teksten zelf, met exegetische hulpmiddelen als 
structuuranalyse en close reading. De kernachtige uitspraak van de ‘Amsterdamse’ 
predikant N.M.A. ter Linden dat verhalen in de Bijbel ‘wel echt wáár, maar niet echt 
gebeurd’ hoeven te zijn, is dan ook in de oren van velen dé stem van de Amsterdamse 
School geworden.45 De zo ontstane ‘Amsterdamse’ tekstbenadering is zeer verwant 
aan die van Breukelman en kan ook deels op zijn Bijbels–theologische project terug-
gevoerd worden.

c. Polarisatie. Naast de gedeelde werkvloer en de gelijkende alternatieve exegetische 
methodiek is er nog een derde belangrijke factor aan te wijzen die tot de genoemde 
vereenzelviging tussen Breukelman en de Amsterdamse School heeft geleid. In de 
jaren ’70 vond er in Nederland een sterk gepolariseerd debat plaats rondom Bijbelse 
hermeneutiek en exegese, waarbij Breukelman en zijn geestverwanten de ene pool 
vormden (aangeduid als de ‘Amsterdamse School’ of ‘Amsterdamse methode’) en 
de klassieke historisch–kritische tekstbenadering de andere. In deze zozeer gepola-
riseerde situatie lijkt er weinig ruimte geweest te zijn voor nuance en differentiatie 
binnen beide polen. In een zo heftige tweestrijd is het goed voor te stellen dat men 
daarvoor aan beide zijden ook maar weinig behoefte heeft gevoeld.

Het proefschrift van R. Oost, Omstreden Bijbeluitleg, gepubliceerd in 1986 maar 
reeds tot stand gekomen in de jaren 1974–1976, spreekt van ‘een taboesfeer waarin 
de aangegane discussie toen nog verkeerde: op inter–academiaal niveau reeds, meer 
nog waar het ging om door de gevestigde (historisch–kritische) wetenschap als 

godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam (Zoetermeer: Meinema, 2001), 11–19, waar 
Deurloo zich herinnert: ‘“Wij noemen onze methodische weg gewoon de Amsterdamse School”, 
zei Liet van Daalen. Mijn oudtestamentische voorganger M.A. Beek moest erom grinniken, mijn 
bijbelstheologische leermeester F.H. Breukelman kon erop schelden.’ (11)
45 Zie bijvoorbeeld zijn hermeneutische overwegingen bij het scheppingsverhaal van Genesis 1 
in N.M.A. ter Linden, De verhalen van de Thora (Het verhaal gaat … 1; Amersfoort: Balans, 199813 
[1996]), 9–13.
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“onacademisch” ervaren benaderingswijzen.’46 Door het opstellen van een kerkelijk 
rapport ‘Een geschil over de uitleg van het Oude Testament’ (1976) poogde een aantal 
prominente Bijbelwetenschappers de polarisatie te beschrijven. In dit rapport wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee groepen exegeten, groep a en groep b,47 waarbij 
groep a wordt getypeerd als ‘de school van Breukelman’.48 De polen van de discussie 
stonden aldus tegenover elkaar:

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 eindpro-
dukt is van een ontwikkeling, en dat niet alleen de hypothetische voorstadia maar ook 
het ‘eindproduct’ historisch gesitueerd zijn; beslissend 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 uitgangs-
punt, maar meent dat deze duidelijker gaat spreken als allereerst het ontstaan en de 
groei ervan in de geschiedenis nagespeurd worden. Met die historische kennis gewa-
pend benadert hij opnieuw de tekst.49

Door deze en dergelijke observaties probeerde men middels dit kerkelijke rapport weder-
zijdse karikaturen tegen te gaan en het gesprek tussen beide posities te bevorderen.

Achteraf gezien is de discussie, zoals toegespitst in ‘Een geschil over de uitleg van 
het Oude Testament’, van voorbijgaande aard geweest. Na de jaren ’70 kreeg groep a 
steeds meer medestanders, terwijl groep b aan academische slagkracht verloor. Ener-
zijds bleek groep a veel nieuwe mogelijkheden te bieden. Veel van de vernieuwende 
theologische benaderingen van begin jaren ’80, die men wel oneerbiedig als ‘geni-
tieftheologieën’ is gaan aanduiden, zouden zich bijvoorbeeld goeddeels baseren op 
tekstimmanente benaderingen.50 Anderzijds bleken a en b na intrede en acceptatie 
van het methodisch pluralisme binnen de Bijbelwetenschappen toch niet zo onver-
enigbaar als men destijds vermoedde.

In de literatuurbijlage bij ‘Een geschil over de uitleg van het Oude Testament’ 
worden achtereenvolgens artikelen aangaande ‘de hermeneutische methode van 

46 R. Oost, Omstreden Bijbeluitleg. Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie 
rondom de exegese van het Oude Testament in Nederland. Een bijdrage tot gesprek (Kampen: Kok, 
1986), 7.
47 ‘Een geschil’, 92.
48 ‘Een geschil’, 98.
49 ‘Een geschil’, 92.
50 Zie over deze theologieën J.J. Beumer (red.), Bevrijdingstheologie. Vormen en varianten (Baarn: 
Ten Have, 1990), waarin de verschillende vertakkingen van de bevrijdingstheologie worden 
besproken (feministische theologie, flikkertheologie, economische theologie, vredestheologie, 
etc.). Een voorbeeld van tekstimmanente exegese vanuit feministisch perspectief is M. de Groot, 
Messiaanse ikonen. Een vrouwenstudie van het Evangelie van Johannes (Kampen: Kok, [1988]).
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Breukelman’ en ‘Bijbeluitleggingen in dezelfde geest’ opgesomd. In de eerste cate-
gorie hebben de opstellers slechts vijf artikelen kunnen noemen van Breukelmans 
hand, om vervolgens op te merken: ‘Veel lezingen van Breukelman circuleren in de 
vorm van gestencilde syllabi.’ De lijst met ‘Bijbeluitleggingen in dezelfde geest’ bevat 
voornamelijk titels van Bouhuijs, Deurloo en Naastepad. Dat er, afgezien van veelal 
ongedateerde en keer op keer herziene stencils, nog maar zo weinig gepubliceerd 
materiaal van Breukelman in omloop was, kan de reden zijn dat in het kerkelijke 
rapport het Bijbelse–theologische project van Breukelman, de onderliggende herme-
neutiek en de bijbehorende exegetische methodiek niet zelfstandig konden worden 
besproken. Een heldere differentiatie tussen Breukelman en zijn vakgenoten en 
leerlingen zou in een rapport van deze strekking wellicht ook te complicerend zijn 
geweest.

Zo zijn er dus drie redenen waardoor het voor de hand ligt om Breukelman te 
associëren of zelfs te identificeren met alles wat er uit de Amsterdamse School is 
voortgekomen: (1) een gezamenlijke context; (2) een vergelijkbare tekstbenadering; 
en (3) een gezamenlijk front. Inderdaad is er sprake van een grote mate van gemeen-
schappelijkheid binnen de ‘Amsterdamse’ Bijbelse theologie zoals die door de jaren 
heen gestalte heeft gekregen. Om de volgende redenen zien toch genoeg aanleiding 
om te differentiëren en te vragen naar de precieze onderlinge verschillen:

Het korte methodische vergelijk tussen Breukelman enerzijds en Bouhuijs en  »
Deurloo anderzijds waarmee we deze paragraaf begonnen, geeft er aanleiding 
toe;
Oost onderscheidt in zijn proefschrift niet minder dan vier richtingen binnen  »
de Amsterdamse School: de vakmatig–oudtestamentische lijn (Beek en zijn leer-
lingen), de Bijbels–theologische lijn (Breukelman en zijn leerlingen), de litur-
gisch–georiënteerde lijn en de politieke lijn.51
Amsterdamse Bijbels » –theologen hielden er onderling zeer uiteenlopende opvat-
tingen op na.52 Een vereenzelviging van Breukelman met leerlingen en geestver-
wante generatiegenoten zou aan hun eigenheid te kort doen.

Welke hermeneutische positie neemt Breukelman nu in ten opzichte van de Amster-
damse School? Om dit helder over het voetlicht te krijgen, proberen we ons eerst 

51 Oost, Omstreden Bijbeluitleg, 13. Ons onderzoek richt zich uitsluitend op de eerste twee lijnen 
en hun onderlinge samenhang.
52 De eerder genoemde Ter Linden bijvoorbeeld, die zichzelf als een leerling van Breukelman 
beschouwde, had Breukelman jarenlang onder zijn gehoor in de Westerkerk te Amsterdam. Vanaf een 
zeker moment kwam Breukelman echter niet meer. Navraag wees uit dat Breukelman in Ter Lindens 
verkondiging zoveel Schleiermacheriaanse elementen hoorde dat hij vreesde weer terug te zijn vóór 
Barth. N.M.A. ter Linden, ‘Frans’, in: N.T. Bakker, C.T. Mataheru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje: Frans 
Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten (Kampen: Kok, 2004), 172–174 en B. Vijfvinkel, ‘Verhalen. 
Gesprek met Nico ter Linden’, Ophef 20/1 (maart 2017), 38–42: 41. Anderzijds blijkt Breukelmans waar-
dering voor Ter Linden uit het feit dat hij bt iii/1 aan hem heeft opgedragen, zie bt iii/1, [2].
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een beeld te vormen van hoe en tegen welke achtergrond de Amsterdamse School is 
ontstaan (§ 3.3). Vervolgens besteden we aandacht aan de invloed die Miskotte heeft 
gehad op de hermeneutiek van de Amsterdamse School (§ 3.4). Op basis daarvan 
brengen we op formule wat de specifieke inbreng is geweest van Breukelman binnen 
de Amsterdamse School (§ 3.5).53

3.3 De basis gelegd. Amsterdamse Bijbelse theologie vóór Breukelman
Hoewel Breukelman dikwijls is aangewezen als de ‘grondlegger’ of ‘vader’ van de 
Amsterdamse School,54 moeten we de feitelijke oorsprong van de School zeker niet 
bij Breukelman zoeken. In de decennia vóór Breukelmans komst naar de faculteit in 
1968 gaven de Amsterdamse hoogleraren Palache en Beek al aanzetten tot een weg in 
de exegese die bijzonder verwant blijkt te zijn met die van Breukelman, maar die toch 
geheel zonder Breukelmans actieve inbreng tot stand was gekomen. We bespreken 
van beide hoogleraren een programmatisch artikel om te bezien wat hun voor ogen 
stond.

J.L. Palache: de historisch–kritische benadering onder vuur
Juda Palache (1886–1944) werd op 15 oktober 1924 hoogleraar ‘taal– en letterkunde der 
Semietische Volken, de Israëlitische Oudheden en de uitlegging van het Oude Testa-
ment’ aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel was verdeeld over twee facul-
teiten: de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en de faculteit der Godgeleerdheid. 
Aan de faculteit der Godgeleerdheid gaf Palache Hebreeuwse literatuurgeschiedenis 

53 We willen niet de indruk wekken dat het mogelijk zou zijn om een eenduidige, afgebakende 
theologische genealogie te bieden. We zullen bijvoorbeeld zien dat bepaalde aspecten van de 
hermeneutiek van Buber en Rosenzweig enerzijds min of meer zelfstandig verwerkt zijn door zowel 
Beek als Miskotte als Breukelman, maar dat het anderzijds zeer waarschijnlijk is dat men door 
publicaties en onderlinge gesprekken ook op elkaar van invloed is geweest. Hetzelfde geldt voor de 
hermeneutiek van Barth, die werd verwerkt door zowel Miskotte als Breukelman. De zaak zou nog 
complexer worden als we ook iemand als Deurloo in de theologische genealogie zouden betrekken; 
Deurloo is, net als Breukelman, schatplichtig aan het hermeneutische gedachtegoed van Barth en 
Miskotte, maar ook aan de ideeën van Beek en Breukelman. Zie R. Zuurmond, ‘A man of letters. 
Karel Deurloo as a theologian’, in: P.J. van Midden (red.), Unless someone guide me … Festschrift for 
Karel A. Deurloo (acebt ss 2; Maastricht: Shaker, 2001), 1–8. — Voor een beknopte geschiedschrij-
ving van de Amsterdamse School tussen 1991 en 2001, zie R.H. Reeling Brouwer, ‘Een Amsterdamse 
leerstoel Bijbelse Theologie (1991–2001)’, acebt 30 (2015), 53–64, met bijzondere aandacht voor het 
werk van Zuurmond en Deurloo.
54 Zo bijvoorbeeld Wolff–Steger: ‘Breukelman wurde nie Professor und doch hat er in den 
Niederlanden Schüler um sich geschart, wie kein anderer. Er is sicher ein, wenn nicht der Vater 
der “Amsterdamer Schule”; ein Kreis von Exegeten verschiedener Konfessionen, der versucht an 
Universitäten und Gemeinden in seinem Sinne wieterzuarbeiten.’ A. Wolff–Steger, ‘Frans Breu-
kelman: ein Meister des Wortes’, Texte und Kontexte 9/3–4 (oktober–december 1986), 4–12: 5. Elders 
heet Breukelman ‘geestelijke vader van de zogenaamde (!) “Amsterdamse School”’. W. Klouwen & 
A.G.L. van Nieuwpoort (red.), ‘Hou nou toch eens op met die Amsterdamse School. Gesprek met 
Frans Breukelman’, Interpretatie 1/6 (september 1993), 2.4–9: 2.
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en exegese van het Oude Testament, totdat hij in 1941 werd ontslagen vanwege de 
anti–joodse verordeningen die opgelegd waren door de Duitse bezetter. In 1944 werd 
Palache met zijn vrouw naar Theresienstadt gedeporteerd. Op 18 oktober 1944 werden 
beiden in Auschwitz vermoord.55

Palache was buitengewoon goed thuis in de geschriften van het Jodendom.56 Hij 
was gespecialiseerd in de semitische literatuur (met name het Arabisch), hetgeen hem 
ertoe bracht een bijzondere visie op de oudtestamentische vertelkunst te bepleiten in 
zijn inaugurele rede, ‘Het karakter van het oud–testamentische verhaal’ (1925).57 In 
deze rede zet Palache drie belangrijke stappen in de richting van een ‘Amsterdamse’ 
Bijbelse theologie.

a. Palache zegt de literaire tekstbenadering te prefereren boven de historische. Hij 
opteert ervoor de Bijbelverhalen te beschouwen als oud–oosterse verhalen van een 
bepaald genre58 en ze te vergelijken met parallellen in buiten–Bijbelse oud–oosterse 
literatuurbronnen. Hij was namelijk tot de conclusie gekomen dat de vertelling een 
geliefde vorm moet zijn geweest in het Oude Nabije Oosten om gedachten over te 
brengen.59 In de overgeleverde verhalen is alles dienstbaar aan de verhaalintentie: 
‘Dus niet wordt het verhaal verteld omdat het gebeurd is, maar omgekeerd, doordat 
het verteld wordt, wordt het tot een realiteit.’60 Zo kiest Palache voor een literaire 
benadering en komt de historische benadering op het tweede plan te staan.

b. Ten tijde van het schrijven van de inaugurele rede, de jaren twintig van de vorige 
eeuw, nam de wijze waarop de tekst van het Oude Testament literair–historisch bena-
derd werd soms bijna absurde vormen aan. Als kritiek daarop schrijft Palache: ‘Het 
kan natuurlijk wel eens van groot belang zijn, vast te stellen, dat vers Xaα in de achtste 

55 Voor meer historische gegevens, zie P.J. Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van de geest. De 
Universiteit van Amsterdam tussen 1935 en 1950 (Amsterdam: aup, 1998), 104.117; I.E. Zwiep, ‘Tussen 
Godgeleerdheid en Letteren. Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam’, in: P.J. Knegtmans 
& P. van Rooden (red.), Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athe-
naeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam (Zoetermeer: Meinema, 2003), 109–122: 113–117; 
J.C. Siebert–Hommes, ‘De “Amsterdamse School”’, in: Theologen in ondertal, 177–196: 177–179.
56 Zijn opvolger Beek memoreerde: ‘Voor Buber en Rosenzweig was het horen een vanzelfspre-
kende zaak, zo goed als voor mijn voorganger in Amsterdam, de joodse geleerde Palache, die de 
gehele Biblia Hebraica uit zijn hoofd kende.’ M.A. Beek, ‘Verzadigingspunten en onvoltooide lijnen 
in het onderzoek van de oudtestamentische literatuur’, Vox Theologica 38 (1968), 2–14: 9. Binnen 
bepaalde stromingen van het Jodendom was en is het niet ongebruikelijk om kinderen (grote 
gedeelten van) Thora of Tenach te laten memoriseren.
57 J.L. Palache, Het karakter van het oud–testamentische verhaal. Rede uitgesproken bij de aanvaar-
ding van het hoogleraarambt aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam: Hertzberger, 1925), 
later opgenomen in M. Reizel (red.), Sinai en Paran. Opera minora van wijlen Dr. J.L. Palache 
(Leiden: Brill, 1959), 15–36. In het notenapparaat wordt verwezen naar deze herdruk.
58 Bij ‘genre’ moet hier gedacht worden aan de vormkritiek (Duits: Form– und Gattungsgeschicht-
liche Methode) van H. Gunkel.
59 Palache, ‘Het karakter van het oud–testamentische verhaal’, 26. Vgl. op dit punt Rosenzweigs 

‘erzählende Philosophie’.
60 Palache, ‘Het karakter van het oud–testamentische verhaal’, 30.
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en vers Xaβ in de zevende eeuw geschreven moet zijn, of dat een bepaald zinsdeel een 
glosse uit een latere periode is. Maar daargelaten het subjectieve, dat daar vaak in 
ligt, vraagt men zich dikwijls af, of zulke tot in het extreme doorgevoerde critiek 
ons werkelijk zoveel nader brengt tot een diep inzicht in de ziel van het verhaal, dat, 
afgezien van zijn ontstaans–geschiedenis, toch ook een belangwekkende bestaans–
geschiedenis heeft.’61

c. Palache vermoedt dat de Bijbelschrijvers of –redacteuren een behoorlijke zelf-
standigheid hebben gehad in het vormgeven van de teksten ten opzichte van hun 
orale of schriftelijke bronnen. Ze hebben de overgeleverde geschiedenis ‘uit het 
gezichtspunt van een bepaald idee’ bekeken en hebben van daaruit hun teksten vorm-
gegeven. De overlevering van de teksten is dus zélf creatief en geeft niet zo getrouw 
mogelijk de teksten van het voorgeslacht door aan volgende generaties. In een tekst 
kunnen onevenwichtigheden, doubletten en dergelijke blijven staan, omdat de redac-
teurs nooit het doel hebben gehad om een systeem te ontwerpen. Ze beoogden een 
verhaalintentie over te dragen aan een nieuwe generatie.62 Hier wordt de bronnen-
hypothese, een belangrijke premisse van het klassieke literair–historisch onderzoek, 
bekritiseerd. De bronnenhypothese veronderstelt immers dat de samenstellers van 
de bronnen zich (vrijwel) uitsluitend hebben toegelegd op het compileren van de 
overgeleverde teksten zonder die teksten zelf om te vormen, en dat het voor de uitleg 
van de eindtekst zinvol is om deze bronnen te reconstrueren.

Deze drie punten vertonen grote gelijkenis met de uitgangspunten van wat later 
de ‘Amsterdamse’ Schriftbenadering zou worden: de focus ligt op de teksten zelf als 
vertelling, dus niet op hun gereconstrueerde voorgeschiedenis, en uit nauwkeurige 
bestudering van de teksten blijkt vervolgens dat de teksten met een bepaalde doelstel-
ling zijn geschreven.

Palache beschouwde zichzelf meer als filoloog, hebraïst en arabist dan als theoloog.63 
Toch hebben latere generaties Amsterdamse theologen, zich in meer of mindere mate 
bewust van de tekstbenadering zoals die door Palache werd voorgestaan, doorge-
dacht in de lijn van de inaugurele rede van Palache. Hun intentie zou dezelfde blijken: 
ook zij spanden zich in om aan het literair–historische atomisme voorbij te komen, 
allereerst door aandacht te schenken aan de verhalen–als–verhalen, maar ook door 
de grotere theologische lijnen en thema’s in de Bijbel (Palache: de ‘verhaalintentie’) te 
benoemen en te bestuderen.

61 Palache, ‘Het karakter van het oud–testamentische verhaal’, 18. Palache lijkt met de term 
‘bestaansgeschiedenis’ niet zozeer aan te sturen op de tekstuele Wirkungsgeschichte (daar zou 
Gadamer pas in de jaren ’60 aandacht voor vragen), maar op het wetenschappelijke belang van de 
studie naar de tekst–als–tekst. Het feit dat Palache vervolgt met een bespreking van Gunkel wijst in 
deze richting.
62 Palache, ‘Het karakter van het oud–testamentische verhaal’, 20–22.
63 M.A. Beek, Wegwijzers en wegbereiders. Een halve eeuw oudtestamentische wetenschap (Oeku-
mene 2; Baarn: Bosch & Keuning, 1975), 8.
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Palache werd opgevolgd door A.W. Groenman, die de leerstoel slechts drie jaar 
bekleedde voordat hij werd op zijn beurt werd opgevolgd door Beek.64 Beek riep het 
werk van Palache met enige regelmaat in herinnering en bouwde erop voort.

M.A. Beek: de Bijbel als een zelfstandige literaire grootheid
Martin Beek (1909–1987), afkomstig uit een vrijzinnig gezin, vertrok na zijn staats-
examen gymnasium in 1928 naar Leiden om theologie te gaan studeren. In zijn 
studententijd leerde hij van G. von Rad om het Oude Testament te zien als bron 
van kerkelijke verkondiging.65 B.D. Eerdmans bracht hem godsdiensthistorische 
interesse bij, een kritische houding ten opzichte van de bronnenhypothese, en ook 
leerde Beek van hem om de rabbijnse interpretatiegeschiedenis te verdisconteren in 
zijn eigen exegetische arbeid.66 Sinds zijn studententijd had Beek vriendschappe-
lijke banden met de Russisch–joodse boekhandelaar Jacob Ginsberg. Via Ginsberg 
kwam hij in contact met contemporaine Joodse filosofie en Schriftbenadering, die 
van invloed zou zijn op zijn eigen hermeneutiek van het Oude Testament. Ook de 
Groningse Joodse godsdienstleraar B.M. Stern en de Amsterdamse bibliothecaris 
Leo Seeligmann zijn van invloed op hem geweest.67 Pas later, vanaf 1940, zou Beek 
ook Buber tot zijn leermeesters gaan rekenen en zouden via hem Rosenzweig en Die 
Verdeutschung in beeld komen. Op 16 januari 1946 werd Beek benoemd tot ‘gewoon 
hoogleraar Hebreeuwse taal– en letterkunde, de Israëlitische oudheden, de uitleg-
ging van het Oude Testament en de geschiedenis van Israëls godsdienst’. Hij zou dat 
blijven tot zijn emeritaat in 1974.

Hoewel Beek de naam van Palache dikwijls en met eerbied noemt, lijkt het er niet 
op dat diens oeuvre van heel grote invloed is geweest op zijn eigen werk. Het zal 
eerder zo geweest zijn, dat Beek achteraf inzag dat zijn eigen ontwikkeling als oudtes-
tamenticus verrassende parallellen vertoonde met de weg die zijn voorganger gegaan 
was. Vanaf de late jaren ’50 begon Beek steeds meer oog te krijgen voor de waarde 
van literair–exegetisch onderzoek en de zeggingskracht van de Hebreeuwse teksten. 
In 1961 richtte hij de Societas Hebraica Amstelodamensis op, een genootschap dat 
bestond uit studenten en oud–studenten die in eigen tijd de studie van het Hebreeuws 
en het Oude Testament voortzetten.68 In het programmatische artikel ‘Verzadigings-

64 Groenman had er niet voor teruggedeinsd om op 5 januari 1942 de vrijgekomen leerstoel te 
bezetten. Hij is te korte tijd hoogleraar geweest om een theologisch program te ontwikkelen. J.C. 
Siebert–Hommes, ‘De “Amsterdamse School”’, 179 n. 17.
65 Beek, Wegwijzers en wegbereiders, 5–12; U.W.F. Bauer, כל הדברים האלה – All diese Worte: Impulse 
zur Schriftauslegung aus Amsterdam. Expliziert an der Schilfmeererzählung in Exodus 13,17 – 14,31 
(Europäische Hochschulschriften xxiii (Theologie) 442; Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 1991), 111.
66 M.A. Beek, ‘Vier leermeesters’, in: Deurloo & Zuurmond (red.), De bijbel maakt school, 76–82.
67 Bauer, All diese Worte, 111.
68 K.A. Deurloo & F.J. Hoogewoud, ‘“Communi ardore ad litteras hebraicas inflammati”. Bij het 
vijfentwintigjarig jubileum van sha’, in: J. de Roos, A. Schippers & J.W. Wesselius (red.), Driehon-
derd jaar Oosterse talen in Amsterdam. Een verzameling opstellen (Amsterdam: UvA, 1986), 91–105. 
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punten en onvoltooide lijnen in het onderzoek van de oud–testamentische literatuur’ 
uit 1968 wordt duidelijk op welke ‘onvoltooide lijnen’ Beek en zijn Societas zich richt-
ten.69 Beek noemt in het artikel drie oorzaken die hem ertoe gebracht hebben om 
nieuwe exegetische wegen te zoeken:

Er viel volgens Beek na zoveel jaren van studie geen opzienbarende resultaten 1. 
meer te verwachten vanuit de literair–historische, formgeschichtliche en tradi-
tions–geschichtliche analyse.
Er vonden veelbelovende ontwikkelingen plaats in de literatuurwetenschap 2. 
van de jaren ’60. Hij noemt de Engelse school van ‘New Criticism’ en de Duitse 
‘Werkinterpretation’ of ‘Werkschule’. Er viel volgens Beek veel te verwachten 
van de Bijbelwetenschappers die met deze nieuwe literaire inzichten aan de 
slag gingen door close reading toe te passen, daarbij motiefwoorden in het oog 
houdend die concordant vertaald zouden moeten worden.
Een derde oorzaak voor het zoeken van nieuwe wegen was gelegen in Beeks 3. 
wetenschappelijke discussies met zijn leerlingen en promovendi. Samen werkten 
ze verder aan de uitwerking van de erfenis van Eerdmans, Palache, Buber en 
Rosenzweig (motiefwoorden, structuuranalyse). Beek zou als promotor optreden 
van bijvoorbeeld A.G. van Daalen en K.A. Deurloo, beiden prominente verte-
genwoordigers van wat later de Amsterdamse School is gaan heten. De promo-
vendi leerden niet alleen van hun promotor, hij leerde ook van hen.

Het valt op dat Beek zijn ‘Verzadigingspunten en onvoltooide lijnen’ inzet met een 
vraag van De Vaux die ook Palache al gesteld had: is er binnen een Bijbelboek sprake 
van een bepaalde bedoeling van een auteur/verteller/redacteur, die zijn materiaal 
zo ordent dat de vertelstof op die bedoeling aanstuurt?70 Beek denkt verder op het 
spoor van Gunkels Formgeschichte, een methode die zich richt op (eind)vorm en 
inhoud tegelijk. Beek bekritiseert echter Gunkels pogingen om bepaalde oervormen 
te vinden waaraan de ‘oorspronkelijkheid’ van Bijbelse teksten gemeten kunnen 
worden. Hetzelfde geldt voor de zoektocht naar de Sitz im Leben van de auteur. Beek 
is veeleer geneigd om de voorliggende Bijbeltekst als uitgangspunt te nemen voor het 
onderzoek, als een ‘zelfstandig kunstwerk’ dat de toeschouwers soms beter kunnen 
interpreteren dan de kunstenaar zelf, met de kanttekening dat het oudtestamentisch 
‘kunstwerk’ niet geschapen is om de schoonheid, maar om de verkondiging (Buber/

Behalve docenten en studenten van de UvA behoorden ook onderzoekers van de Vrije Universiteit 
en de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam (KThA) tot Beeks Societas. Het genoot-
schap bestaat nog steeds.
69 M.A. Beek, ‘Verzadigingspunten en onvoltooide lijnen’, 2–14. Hetzelfde artikel werd later opge-
nomen in M. Boertien, A.G. van Daalen, et al. (red.), Verkenningen in een stroomgebied. Proeven 
van oudtestamentisch onderzoek (Amsterdam: UvA, 1974), 8–19.
70 Beek, ‘Verzadigingspunten en onvoltooide lijnen’, 3. In feite zal dezelfde vraag later ook centraal 
staan in Breukelman Bijbels–theologische project: welke boodschap hebben de teksten zelf voor 
hun hoorders of lezers?
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Rosenzweig).71 Ook spreekt Beek zijn waardering uit over de vorm van ‘close reading’ 
die in Midrasj en Talmoed gehanteerd wordt. Naar universitaire maatstaven mocht 
een dergelijke methodiek dan wel onwetenschappelijk heten, ze leverde vaak verras-
sende interpretaties op die toch wetenschappelijk aanvaardbaar bleken.72

Beek zet een volgende stap door te vragen naar wat de inhoud van de verschil-
lende Bijbelboeken samenbindt. In het ‘Woord vooraf ’ op het eerste Amsterdamse 
Cahier (1980), geschreven in 1978, citeert de redactie naast Buber en Breukelman ook 
Beek:

De door kanonisering samengebonden Oudisraëlitische literatuur wordt gedragen 
door een aantal leidende gedachten en deze zijn herkenbaar in structuren groter van 
omvang en massiever van vorm dan waarvan de inleidingswetenschap ons literairhis-
torisch, formgeschichtlich of traditionsgeschichtlich tracht te overtuigen.73

Hier spreekt Beek niet slechts van literaire structuren, maar van onderliggende 
gedachten die door heel de Bijbelse canon heen leidend zijn. Zo heeft Beek de 
Bijbelse theologie duidelijk op de Amsterdamse agenda gezet. Direct na bovenstaand 
citaat sluit Beek zijn artikel ‘Verzadigingspunten en onvoltooide lijnen’ af met deze 
opmerking:

Dit aan te tonen is een werk waar ik achter sta, ook als er elders nog veel werk te verzetten 
is. De overtuiging, dat op grond van de resultaten de hoofdlijnen van een bijbelse theo-
logie strakker getrokken kunnen worden en dat de gevolgde methode inspirerend zal 
zijn voor de verkondiging mag niet als wetenschappelijk argument in het veld gebracht 
worden. Zij mag wel met een blik naar de theologische faculteit en de met haar samen-
hangende kerkelijke opleiding uitgesproken worden.

Beek onderscheidt hier verkondiging en ‘wetenschappelijkheid’ van elkaar. In de 
decennia na het verschijnen van dit artikel zal juist die ‘wetenschappelijkheid’ van 
de theologiebeoefening vanuit de Amsterdamse School dikwijls betwijfeld en zelfs 
openlijk aangevochten worden.74

71 Beek, ‘Verzadigingspunten en onvoltooide lijnen’, 6–7. ‘De bijbeltekst veronderstelt lezers en 
hoorders, die het woord langzaam en zonder overdorst proeven. Bovendien heeft dit woord een 
verkondigende functie, het is geen divertimento en ook in zijn meest boeiende verhaalvorm niet 
als zodanig bedoeld.’ (6) Vgl. Oost, Omstreden bijbeluitleg, 17.
72 ‘Men behoeft haar oplossingen niet te aanvaarden om toch onder de indruk te komen van 
opmerkelijke voorbeelden van “close–reading”, die in de hedendaagse commentaren over het hoofd 
werden gezien.’ Beek, ‘Verzadigingspunten en onvoltooide lijnen’, 10.
73 Het citaat is afkomstig uit Beek, ‘Verzadigingspunten en onvoltooide lijnen’, 14. Voor een 
korte bespreking van deze gedachte vanuit exegetisch oogpunt, zie N.A. van Uchelen, ‘Bijbeluitleg 
volgens de zg. “Amsterdamse School” of Een goede verstaander heeft alleen aan het hele Woord 
genoeg’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 79/4 (1979), 201–214: 204.
74 Het vermeende gebrek aan wetenschappelijkheid van de Amsterdamse methode wordt 
zelfstandig gethematiseerd in Hoofdstuk 5, § 5.2.
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Behalve dit toonaangevende artikel is Beeks betrokkenheid bij de vertaalcom-
missie Oude Testament ter voorbereiding op de Nieuwe Vertaling van 1951 het 
vermelden waard.75 Vanaf 16 oktober 1946 had Beek zitting in deze commissie. Hij 
herinnert zich aanwezig te zijn geweest bij meer dan honderdtwintig vergaderingen 
van zo’n zes uur achtereen in het Bijbelhuis aan de Heerengracht in Amsterdam, 
eerst voorgezeten door H.Th. Obbink uit Utrecht en later door G.Ch. Aalders van 
de Vrije Universiteit.76 Er werd van hem, als iemand die verondersteld werd uit de 
Leidse school te komen en vertrouwd te zijn met de Leidse Vertaling, een links, vrij-
zinnig–protestants geluid verwacht. Tijdens de bijeenkomsten hield Beek naar eigen 
zeggen echter de Verdeutschung van Buber en Rosenzweig bij de hand, en pleitte 
enige malen voor de verwerking ervan in het Nederlands.77 Toen na het verschijnen 
van de vertaling in 1951 de artikelen van Breukelman in In de Waagschaal verschenen, 
waardeerde Beek die dan ook als ‘voortreffelijk’,78 hoewel hij de toon ervan te pole-
misch vond en zich ook niet in alle kritiek even goed kon vinden.

Ook toen Beek tussen 1954 en 1967 plaatsnam in de ‘revisiecommissie Oude Testa-
ment’ zou de Verdeutschung een rol blijven spelen. Maar Beek kon zich er ook kritisch 
over uitlaten, bijvoorbeeld vanwege ‘het gebruik van zulke vreemde woorden dat ik ze 
zelfs in mijn woordenboek niet kan vinden’, het gebruik van er voor de Godsnaam,79 
en enkele vertaalkeuzes die in zijn ogen gebaseerd waren op overtrokken etymo-
logische gevolgtrekkingen. Wel was hij ervan overtuigd dat een vertaler ‘altijd een 
uitlegger [is] en hoe hij ook poogt de lezers met het bijbelwoord alleen te laten, hij 
spreekt toch met zijn inzichten en zijn persoonlijkheid in de vertaling mee.’80

3.4 Miskotte en de Amsterdamse School
We hebben nu gezien hoe Palache en Beek wegbereiders zijn geweest voor een 
‘Amsterdamse’ Schriftbenadering. Naast hen moeten we nog een derde naam noemen: 
Kornelis Heiko Miskotte (1894–1976).

Hoewel Deurloo in 1982 schreef dat als iemand de ‘vader’ van de Amsterdamse 
School genoemd kon worden, het dan wel Miskotte moest zijn,81 blijft diens door-
slaggevende invloed op de School dikwijls onderbelicht of zelfs geheel buiten 

75 Vgl. voor het volgende ook: Inleiding, § 3.7.
76 M.A. Beek, ‘Herinneringen aan het werk van de Nieuwe Vertaling (nbg)’, in: K.A. Deurloo 
& F.J. Hoogewoud (red.), Beginnen bij de letter Beth. Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de 
Hebreeuwse bijbel voor Dr. Aleida G. van Daalen (Kampen: Kok, 1985), 74–79: 74.
77 M.A. Beek, ‘Herinneringen’, 76.
78 M.A. Beek, ‘Achtergronden van Martin Bubers Bijbelvertaling‘, Vox Theologica 3 (1952–1953), 
65–73: 65.
79 Beek, ‘Vier leermeesters’, 81.
80 Beek, ‘Herinneringen’, 77–78.
81 K.A. Deurloo, ‘De zogenaamde “Amsterdamse School”’, in: A.F.J. Klijn (red.), Inleiding tot de 
studie van het Nieuwe Testament (Kampen: Kok, 19862 [1982]), 165–172: 165. In § 3.1 zagen we dat 
volgens anderen ook Breukelman in aanmerking kwam voor deze titel.
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beschouwing.82 Daardoor kan ten onrechte de indruk ontstaan dat de Amsterdamse 
School eerder gezien moet worden als een literaire dan een theologische stroming.83 
Het is echter juist de hermeneutiek van Miskotte die de Amsterdamse School tot 
een voluit theologische school maakt. Het lijkt ons ook niet geëigend om binnen de 
Amsterdamse School een strak onderscheid te maken tussen ‘literair–exegetisch’ en 
‘bijbels–theologisch’ en dan de naam van Miskotte alleen te koppelen aan het laatste;84 
het was Miskotte juist te doen om de samenhang tussen beide. Een bijkomende reden 
om Miskotte een volwaardige plaats toe te kennen in een beschrijving van de genese 
van de Amsterdamse School, is dat als Miskotte buiten beeld blijft, ook de maat-
schappelijke oriëntatie van veel Amsterdamse School–theologen moeilijk verklaar-
baar wordt.85

Voordat we de invloed van Miskotte op de Amsterdamse School beschrijven, 
bespreken we respectievelijk de manier waarop Miskotte de hermeneutiek van Buber 
en Rosenzweig en die van Barth heeft verwerkt.

Miskottes verwerking van de hermeneutiek van Buber en Rosenzweig
Reeds in zijn studentenjaren had Miskotte enkele werken van Buber gelezen.86 In zijn 
proefschrift Het wezen der Joodsche religie komen Buber en Rosenzweig uitgebreid 
aan de orde, respectievelijk als ‘mysticus’ en als ‘existentialistische denker’ van het 
Jodendom.87 Van Miskottes verwerking van hun hermeneutiek zijn voor ons drie 
punten van belang.

82 Zwiep bijvoorbeeld wijdt in zijn weergave van de hermeneutiek van de Amsterdamse School 
niet meer woorden aan Miskotte dan: ‘Ook K.H. Miskotte heeft een stempel gedrukt op het denken 
van de Amsterdamse School’ en verwijst naar Miskottes Om het levende Woord (1948). A.W. Zwiep, 
Tussen tekst en lezer: een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek. Deel ii: van moderniteit 
naar postmoderniteit (Amsterdam: vu, 2013), 112.
83 Daarbij moet opgemerkt worden dat enkele wetenschappers uit de Amsterdamse School ook 
inderdaad een primair literatuurwetenschappelijke of linguïstische insteek hadden. Zie bijvoor-
beeld M. de Groot, ‘Twintig stellingen’, in: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, et al. (red.), Cahier 
1 (acebt 1; Kampen: Kok, 1980), 116–121, die in 1970 zijn opgesteld en als uitgangspunt gediend 
hebben voor de Amsterdamse ‘vertalingen om voor te lezen’. Zie J. Kok, ‘Teksten die verwijzen. Liet 
van Daalen over de Hebreeuwse Bijbel’, in: Deurloo & Hoogewoud, Beginnen bij de letter Beth, 9–16: 
14.
84 Zo Siebert–Hommes, ‘De “Amsterdamse School”’, 185.
85 Het is daarom opvallend dat de naam Miskotte geheel ontbreekt in de schets van de Amster-
damse School (‘de maatschappij–kritische theologie en de school van Breukelman’) in E. Meijering, 
Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam: Balans, 2007), 430–431. Hierbij zij 
opgemerkt dat Breukelman zijn reserves had ten opzichte van de politieke voorkeuren en strijd-
vaardigheid van zijn leerlingen.
86 H. de Liagre Böhl, Miskotte. Theoloog in de branding, 1894–1976 (Amsterdam: Prometheus, 
2016), 27. 
87 K.H. Miskotte, Het wezen der Joodsche Religie [1932] (Verzameld werk 6; Kampen: Kok, 1982), 
resp. 213–277 en 278–370. Miskotte was een van de eersten in Nederland die zich aangesproken wist 
door hun denken.
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a. Bij Buber en Rosenzweig heeft Miskotte een in zijn ogen adequate Schriftbe-
schouwing aangetroffen. Buber en Rosenzweig postuleren namelijk een principiële 
eenheid der Schriften.88 De in 1939 door Miskotte opgezette, onvoltooid gebleven 
reeks De Prediking van het Nieuwe Testament volgt deze denkbeweging.89 Ook zijn 
latere Bijbels[ch] abc uit 1941 en Om het levende Woord uit 1948 laten zich begrijpen 
als een hermeneutische verwerking van dit vroege inzicht.

In Bijbels abc zoekt Miskotte naar een Bijbelse heroriëntatie in de ontwrichtende 
oorlogsjaren. Alle aandacht is gericht op de taal van de Bijbel en haar ‘immanente 
overtuigingskracht’:90 ‘Het legt beslag op ons, méér zoals een kunstwerk dat doet dan 
zoals een betoog dat zou doen.’91 Gods waarheid is te vinden in de Bijbel, maar kan 
en mag niet uit iets anders dan uit zichzelf worden afgeleid. ‘Wij kunnen niet tot de 
Schrift komen, wij moeten ervan uitgaan’.92

Er is een zakelijk centrum aanwijsbaar in de Schriften dat de eenheid van de 
Schriften garandeert. In Om het levende Woord spreekt Miskotte van een ‘innerlijke 
volledigheid’ en een uiteindelijke ‘overtreffing onzer synthesen’, waarmee hij bedoelt 
te zeggen dat tegenstellingen in de Bijbel niet zomaar opgelost moeten worden in 
een synthese (noch in een keuze), maar wellicht begrijpelijk kunnen worden in het 
licht van het Woord zelf.93 Ook de feitelijke Bijbelse canon wordt begrepen vanuit 
het zakelijke Midden. Verderop in Om het levende Woord horen we Miskotte stellen: 
‘Theologische exegese gaat uit van de éénheid der Schrift, elk deel wordt a priori 
beschouwd als fragment, segment, moment van een Geheel, dat wij niet overzien 
naar zijn uitgebreidheid maar wel eenigermate naar zijn structuur.’94

b. Het luisteren naar de Schrift95 roept een bepaalde dogmatische en maatschap-
pelijke attitude op. De grondlijnen van de Heilige Schrift hebben namelijk implicaties 
voor het kerkelijke en het gewone leven: ‘Heel de Bijbel is leer. (…) Overal valt iets te 
leren, valt leven te leren, is te leren wat leven is en leven wekt, en hoe wij leven moeten.’96 

88 M. Buber & F. Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung (Berlijn: Schocken, 1936), 
48–49.314–315.
89 H.C. Touw, ‘Prof. dr. K.H. Miskotte. Zijn weg in Woord en wereld’, in: A.J. Rasker, M.H. 
Bolkestein, et al. (red.), Woord en wereld. Opgedragen aan prof. dr. K.H. Miskotte naar aanleiding 
van zijn aftreden als kerkelijk hoogleraar te Leiden op 14 december 1959 (Amsterdam: Arbeiderspers, 
1961), 9–75: 30–31.
90 K.H. Miskotte, Bijbels abc (Carillon–paperbacks 10; Amsterdam: Ten Have, 19662 [1941]), 8.
91 Miskotte, Bijbels abc, 13. 
92 Miskotte, Bijbels abc, 13.
93 K.H. Miskotte, Om het levende Woord. Opstellen over de praktijk der exegese (’s Gravenhage: 
Daamen, 1948), 80–86. Het voorbeeld dat Miskotte als tegenstelling gebruikt is ‘Wij vergaan door 
Uw toorn en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt’ (Psalm 90:7) versus ‘grimmigheid is bij 
Mij niet’ (Jesaja 27:4a).
94 Miskotte, Om het levende Woord, 131.
95 Miskotte: het zich ‘laten onderrichten door de grondlijnen, de grondwoorden, de geestelijke 
grammatica der Schriften’. Om het levende Woord, 14.
96 Miskotte, Om het levende Woord, 26. Hier is ‘leer’ dus iets anders dan de kerkelijke leer.
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Thuis geraken in de werkelijkheid van de Schrift gaat gelijk op met het leren leven in 
de dagelijkse werkelijkheid, alleen gebonden aan de macht van het Woord en niet 
langer aan andere machten. Met instemming citeert Miskotte Buber:

Wir glauben, dass dem Wor*t, das in der Bibel Schrift geworden ist, jede Zeit, die 
unsere so gut wie irgendeine vergangene, fremd, fern und feindlich gegenüberliegt, dass 
aber dies Wort in jeder Zeit, die Kraft bewahrt, die ihm Hörigen zu ergreifen. Die 
Zeit ist passiv, das Wort aktiv. Das Wort nur bewahren, nur allenfalls durch die Zeit 
tragen wollen, ist Lästerung. Es will reden, zu jeder Zeit, in jeder Zeit, jeder Zeit zum 
Trotz …97

In die zin heeft de Schrift, in al haar vreemdheid, het primaat boven elke tijd en 
geschiedenis. Elders schrijft Miskotte: ‘De Schrift schept historie, ook haar eigen 
historie.’98

c. Met de eenheid der Schriften en het eigen gezag van de Schrift hangt samen dat 
Miskotte eraan hecht dat de Schrift zo concordant mogelijk wordt overgezet in een 
andere taal.99 Met waardering spreekt Miskotte in dit kader over de tekstgetrouwe 
weergave van de Statenvertaling en het ‘machtige werk’ van Buber en Rosenzweig.100 
In de tekstuele delen klinkt immers altijd het geheel mee. Dat Schriftuurlijke geheel 
heeft een heel eigen aard. Een vertaling moet de lezer niet in de weg staan om dit 
bijzondere geheel te horen doorklinken in de delen.

Vanuit Buber en Rosenzweig komen dus drie centrale gedachten die kenmer-
kend zijn geworden voor Miskottes hermeneutiek: (1) het postulaat van een zake-
lijke eenheid van de Schriften; (2) het vermogen van de Schriften om zichzelf in elke 
context zelfstandig, zonder externe hulp, te manifesteren; en (3) het bij de vertaal-
arbeid willen behouden van zoveel mogelijk taaleigen elementen. Aan deze drie zou 
nog een vierde gedachte worden toegevoegd, namelijk de gedachte van ‘erzählende 
Philosophie’ (Rosenzweig); in het Oude Testament wordt doorgaans de vertelvorm 
gebruikt om iets over God, mens en wereld te zeggen.101

97 Miskotte, Bijbels abc, 32–33. Het citaat is afkomstig uit M. Buber, ‘Die Bibel auf Deutsch’ (1926), 
opgenomen in Martin Buber Werkausgabe 14, 127.
98 Miskotte, Om het levende Woord, 155.
99 Miskotte, Om het levende Woord, 199–200.
100 Miskotte, Om het levende Woord, 9.
101 Zie Hoofdstuk 1, n. 69 voor de oorsprong van het begrip en vergelijk K.H. Miskotte, Als de 
goden zwijgen. Over de zin van het Oude Testament (Verzameld werk 8; Kampen: Kok, 19834 [1956]), 
162–166: 165 en Bauer, All diese Worte, 67–68.
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Miskottes verwerking van de hermeneutiek van Karl Barth
Miskottes hermeneutiek is in grote mate schatplichtig aan de Schriftleer van Barth, 
zoals hij die op formule heeft gebracht in de tweede band van de Kirchliche Dogmatik. 
De kernpunten ervan zijn, in grote lijnen, deze:102

Oude en Nieuwe Testament vormen een eenheid in Christus, die verwacht of 1. 
herinnerd wordt. Hierbij kan het Nieuwe Testament oudtestamentisch denken 
en spreken en het Oude Testament nieuwtestamentisch (kd i/2, § 14).
God openbaart zich niet dankzij, maar ondanks menselijke religieuze activiteit, 2. 
de christelijke religie daarbij inbegrepen (kd i/2, § 17).
Gods Woord heeft drie gestalten: (1) God die zichzelf in de Bijbel ter sprake 3. 
brengt; de Schrift die daarvan getuigt en in die zin ook Gods Woord is; en de 
kerkelijke verkondiging vanuit de Schriften, die door de hulp van de Heilige 
Geest ook verkondiging van Gods Woord kan worden (kd i/2, § 19).

In 1956 publiceerde Miskotte een artikel waaruit afgelezen kan worden hoe hij Barths 
hermeneutiek heeft verwerkt: ‘Die Erlaubnis zu Schriftgemäßem Denken’.103 In dit 
artikel spreekt hij vol lof over de ‘Bijbelse houding’ waarmee Barth dogmatische 
theologie beoefent. Miskotte vermoedt dat de uitgebreide Bijbelse onderbouwingen 
in de excursen van de Kirchliche Dogmatik ervoor hebben gezorgd dat Barths theo-
logie instemming heeft kunnen vinden bij het ‘bijbelvaste’ Nederlandse volk, dat 
altijd beducht is geweest voor onschriftuurlijke nieuwlichterij.104 Hij merkt op:

Langsam, sehr langsam wächst die Überzeugung, daß die in kleine Buchstaben 
gedruckten Partien der Kirchlichen Dogmatik die ‘Mitte der Schrift’ rechtmäßig, bis 
in die mißachteten Ecken, zum Sprechen bringen und die Konturen des Wortes bis in 
die nackte Wahrhaftigkeit hinein ergreifen und nachzeichnen.105

Barths dogmatische theologie blijkt, aldus Miskotte, in overeenstemming met de 
theologische hoofdlijnen van het Bijbels getuigenis. Hij constateert dat Barths dogma-
tiek is voortgekomen uit exegetische arbeid,106 die hij verricht ziet worden rondom 
en vanuit een ‘kerygmatisch centrum’ van de Schriften dat met verschillende termen 

102 In de loop der jaren zijn er enkele tientallen artikelen verschenen over Barths hermeneutiek. 
We verwijzen slechts naar het proefschrift van H. Kirschstein, Der souveräne Gott und die Heilige 
Schrift. Einführung in die biblische Hermeneutik Karl Barths (Aachen: Shaker, 1998) en de daar 
aangehaalde literatuur.
103 K.H. Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, in: E. Wolf, C. von Kirschbaum & 
R. Frey (red.), Antwort. Festschrift zum 70. Geburtstag von Karl Barth (Zollikon: evz, 1956), 29–51, 
later opgenomen in A. Geense & H. Stoevesandt (red.), Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inlei--
dingen, essays, briefwisseling (Verzameld werk 2; Kampen: Kok, 1987), 196–220. Eigenlijk was een 
bijdrage van Breukelman gevraagd, maar die was niet binnen de gestelde tijd tot een afgrond artikel 
gekomen. Zie Hoofdstuk 2, § 2.1.
104 Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, 196–199.
105 Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, 201.
106 Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, 203.
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kan worden aangeduid: ‘Immanuël, God–met–ons’, ‘de Naam’, ‘Gods zijn–in–de–
daad’, ‘de Zaak’.107 Exegese is een bevrijdende bezigheid, omdat het aanzet tot een 
denken waarin de mens aan niets dan God alleen gebonden is.108 Miskotte spreekt 
ook over ‘Bijbelse structuren’, ‘theologische diepzinnigheid van primitieve taal’, 
‘sleutelbegrippen’ en van de kracht van ‘Bijbelse grondwoorden’ waarop Barth attent 
gemaakt heeft.109 Over de exegetische excursen in de Kirchliche Dogmatik merkt hij 
nog op:

Dieses beharrliche Verbleiben bei den kleinsten Wendungen, dieser treuherzige 
Wille, nichts als klein, veraltet, unzeitgemäß, skurril, unbegreiflich zu vertuschen, 
ist wohl imstande, immer neue Begeisterung zu entfachen und neues Vertrauen zu 
begründen.110

Miskotte sluit zijn bijdrage af met de opmerking dat het ‘midden’ van de Schrift alleen 
gehóórd kan worden, niet gezien of ontdekt of ge(re)construeerd.

We zien hoe Miskotte hier verbindingen legt tussen Buber/Rosenzweig en de theo-
logie van Barth.111 Op een heel andere manier dan Buber/Rosenzweig stelt ook Barth 
immers ‘de Naam’ centraal in zijn theologie en hermeneutiek, en op een heel eigen 
wijze bedrijft ook hij actuele theologie op grond van exegese. Miskotte laat zien dat 
beider theologische intentie en hermeneutische oriëntatie hetzelfde is: de Schrift 
moet voor zichzelf kunnen spreken, los van politieke, culturele of religieuze machten 
die aan de Bijbelse boodschap een onrechtmatig interpretatiekader willen opleggen. 
De Schrift kan en wil ook voor zichzelf spreken, ze opent zich van binnenuit. Een 
theoloog zou dan ook uitsluitend bij haar zijn oor te luisteren moeten leggen om tijd-
betrokken theologie te beoefenen.112

107 Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, 205–214. Zie in dit verband ook het derde 
hoofdstuk van Miskottes Bijbels abc.
108 Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, 207. Ook deze gedachte kan herleid 
worden tot het Bijbels abc.
109 Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, resp. 208.210–215.213.211.
110 Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, 219.
111 De hermeneutieken van Buber/Rosenzweig en Barth kennen een bepaalde gelijktijdigheid; 
beide worden ontwikkeld in de jaren ’20 van de twintigste eeuw. Buber en Rosenzweig begonnen in 
1925 met hun eigenzinnige vertaalproject en de verantwoording daarvan, terwijl Barth program-
matische stukken schreef als ‘Das Wort Gottes und die Theologie’ (1924). Dat die gelijktijdigheid te 
maken heeft met bepaalde desillusies naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog en een verlangen 
om, met het oog op de actualiteit, in de Bijbel vooral een kritische tegenstem te horen, valt wel te 
vermoeden, maar is moeilijk te bewijzen. Naast de overeenkomsten, die door Miskotte en Breu-
kelman goed zijn opgemerkt, zijn er ook verschillen. Vermeldenswaard is hier de scriptural reaso-
ning–beweging rond P.W. Ochs en D.F. Ford, die zich beroept op beiden.
112 Vgl. Om het levende Woord, 37: ‘De gestalte der Schrift is te vreemd, te chaotisch, dan dat ooit dé 
zin van de Schrift zou samenvallen met de woorden op een of andere plaats; de zin transcendeert alle 
woorden. En toch is de zin nergens te vinden dan in de concrete letterteekens, het Woord nergens 
dan in de woorden.’ Verderop in Om het levende Woord haalt Miskotte Barths hermeneutiek aan 
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Kernpunten van Miskottes hermeneutiek
Op grond van Buber/Rosenzweig en Barth komt Miskotte tot een eigen hermeneu-
tisch ontwerp.113 Het verstaansproces verloopt bij Miskotte in drie afzonderlijke, 
consecutieve momenten: het gaat van ‘kijken’, naar ‘zien’, naar ‘horen’.

‘kijken’ — literair1. –historische of historisch–kritische exegese
‘zien’ — ‘Sinn2. –exegese’; fenomenologische exegese die vraagt naar de zin van een 
afzonderlijke Bijbeltekst–als–tekst
‘horen’ — een actueel horen en gehoorzamen van het kerygma; dogmatisch3. –gebonden 
theologische exegese met het geheel van de Schrift als eenheid op het oog.114 

Bij het eerste moment wordt de tekst beschouwd als een cultureel product; bij het 
tweede moment als een sleutel tot het verstaan van ‘grootere passages, bepaalde “form-
geschichtlich” te onderscheiden literatuurvormen, breedere complexen van voorstel-
lingen’;115 bij het derde als Gods Woord, waarbij het dan gaat om het ontdekken van 
het Woord in de woorden.116

Bij de fenomenologische exegese (tweede moment) wordt de Bijbel beschouwd als 
een zelfstandige (woord)wereld die zich voordoet aan de lezer. Het is volgens Miskotte 
zaak om het talige fenomeen van de Bijbel en het bijbehorende ‘levensgevoel’ zo veel 
mogelijk te laten spreken in zijn eigen termen en hem ook te beoordelen op zijn eigen 
merites. Zelfs de vermoede intentie van de Bijbelse auteurs en de historische gebeur-
tenissen die beschreven worden, moeten daaraan ondergeschikt gemaakt worden bij 
de exegetische arbeid.117

Het bijzondere van de Bijbelse woordwereld als specifiek fenomeen is dat het na 
enige exegetische arbeid telkens uiterst actueel, ter zake en toepasbaar blijkt te zijn. 
De fenomenologische exegese (tweede moment) maakt dus de theologische exegese  
(derde moment) mogelijk. ‘[J]e kunt het [in het heden] alléén overtuigend zeggen 

(kd i/2, 516), als hij schrijft dat exegese moet zijn: ‘ein Verstehen in diesem [immanenten sprachli-
chen und sachlichen] Zusammenhang von dem aus, was sie sagen.’ (198)
113 We vinden dit ontwerp beschreven in Miskottes opstel ‘De opdracht der exegese’, opgenomen 
in Om het levende Woord, 9–114.
114 Breukelman, ‘Miskottes inspiratie’, 219–220; Miskotte, Om het levende Woord, 74.83.86. W. van 
der Spek, De Messias in de Hebreeuwse Bijbel. Over het eerste Samuëlboek (Gorinchem: Narratio, 
1992), 134–143, wijst erop dat de term ‘theologische exegese’ in Om het levende Woord ook gebruikt 
wordt om het gehele exegetische ondernemen aan te duiden. In die zin geldt dan juist dat het ‘geen 
dogmatische binding erkent en geen wijsgeerige vooronderstelling laat gelden’ (Om het levende 
Woord, 38). In het derde hermeneutische moment komt het dogma echter toch weer in beeld: ‘De 
Schrift is Gods Woord. Hierin — en hierin alleen — ligt de “dogmatische” gebondenheid der theo-
logische exegese.’ (74)
115 Miskotte, Om het levende Woord, 50. Barths Römerbrief, Lohmeyers commentaar op Openba-
ring en Bultmanns commentaar op Johannes worden als voorbeelden genoemd.
116 Miskotte, Om het levende Woord, 74. Vgl. Van Uchelen, ‘Bijbeluitleg’, 206–207.
117 F.–W. Marquardt, ‘“Bijbelse houding” bij Barth en “Bijbelse alefbetisering van de theologie” bij 
Miskotte’, in: H.W. de Knijff & G.W. Neven (red.), Horen en zien: opstellen over de theologie van K.H. 
Miskotte (Kok: Kampen, 1991), 25–42: 39.
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vanuit de teksten van de Tenach, niet anders,’ schrijft Breukelman over Miskottes 
hermeneutiek. En: ‘die heerlijke ervaring, dat verwachtingen worden gewekt, woord 
en wederwoord ontspringen direct vanuit de teksten in de wereld van nu.’118

Het is niet duidelijk welke functie Miskotte precies toekent aan de discipline van 
Bijbelse theologie en wat hij daar precies onder verstaat. Duidelijk is wel dat zij nog 
gerekend moet worden tot de fenomenologische exegese en niet tot die van de theo-
logische exegese.119

Bij de theologische exegese beschouwt Miskotte, net als Buber/Rosenzweig en Barth, 
de Schrift als een éénheid met een zakelijk midden: ‘de Naam’. Het Nieuwe Testament 
zegt volgens Miskotte niets nieuws, maar hetzelfde als het Oude Testament op een 
andere manier.120 In de tekst en in de goddelijke inspiratie valt deze eenheid van de 
Schrift te zoeken en te vinden, niet in een bepaalde historische continuïteit tussen 
beide testamenten. Deze inzet is uiteraard vreemd aan Buber en Rosenzweig, voor 
wie het Nieuwe Testament buiten beschouwing blijft, maar verschilt ook enigszins 
met die van Barth: waar Barth het Oude Testament wil begrijpen vanuit Christus, 
daar wil Miskotte Christus begrijpen vanuit het Oude Testament.121 De Naam zou 
het startpunt moeten zijn van alle theologiseren, en in die zin is er ook sprake van een 
‘levend Woord’ dat niet zozeer een tekst is, als wel een actief werken van de Heilige 
Geest. Dit is het ‘dabhar–denken’ uit Om het levende Woord.122 Miskotte schrijft:

Dabar is dit souverein gebeuren, waarin feit en zin één zijn. Het is de dáád, die spreekt en 
het wóórd, dat ingrijpt; de zaak, die wordt meegedeeld, zingt erin; en de zang, die zich 
verheft is de ziel van de zaak; en het geheel van dit daadwerkelijk spreken moet gedacht 
worden als nergens neutraal maar altijd scheppend, nergens een onpersoonlijke waar-
heid of een rustend feit, steeds gericht op een bepaald mensch in een bepaalde situatie, 
steeds vol ‘tendenz’, om mensch en volk te verzetten uit hun zelfverkozen posities.123

118 Breukelman, ‘Miskottes inspiratie’, 228–229.
119 Miskotte, Om het levende Woord, 55 en vgl. Van der Spek, De Messias in de Hebreeuwse Bijbel, 
145: ‘Let wel, we bevinden ons hier nog steeds op het vlak van de fenomenologische exegese en nog 
niet op die van de theologische exegese in engere zin!’
120 Vgl. Marquardt, ‘“Bijbelse houding”’, 40.
121 Bauer, All diese Worte, 61–62.
122 ‘Het “levende Woord” is het dabar van den levenden God (…).’ Miskotte, Om het levende 
Woord, 122. Miskotte introduceerde het dabhar–denken in de jaren ’30; het opstel ‘De opdracht 
der exegese’ werd eerst in 1934 gepubliceerd als K.H. Miskotte, ‘Opmerkingen over theologische 
exegese’, in: M.C. Slotemaker de Bruine (red.), De openbaring der verborgenheid (Baarn: Bosch & 
Keuning, 1934), 63–99: 86–87. Miskotte schijnt het ontleend te hebben aan Buber, maar tot op heden 
heeft men niet kunnen achterhalen waar Buber het precies ter sprake heeft gebracht.
123 Miskotte, Om het levende Woord, 75–76.
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Miskottes hermeneutiek in Amsterdam verwerkt
Het laat zich niet eenvoudig reconstrueren hoe Miskottes theologie als geheel van 
invloed is geweest op de Amsterdamse School. De invloed van Miskotte in het 
midden van de 20e eeuw zal overal in de Nederlandse theologiebeoefening voelbaar 
geweest zijn. Naar het zich laat aanzien is het binnen de School vooral Breukelman 
geweest die heeft gewezen op het belang van Miskottes hermeneutiek,124 maar ook 
Zuurmond en Bakker waren directe leerlingen van Miskotte.

Mede onder invloed van Miskotte is het binnen de Amsterdamse School gebruike-
lijk geworden om zo over de Bijbelse boodschap te spreken dat er door de tekst van 
de Bijbel onmiddellijk ‘iets gezegd wil worden’ tegen de lezer,125 hoezeer zijn context 
ook verschilt van die van de Bijbelschrijvers. De hierboven aangehaalde ‘grond-
lijnen’, ‘grondwoorden’, de ‘geestelijke grammatica der Schriften’ worden veronder-
steld een zeggingskracht te hebben die elke context kan overbruggen. Verscheidene 
Amsterdamse theologen (Deurloo, Bouhuijs, Bakker, Zuurmond) veronderstellen dit 
‘dabhar–denken’, werken het nader uit of trachten het filosofisch te verantwoorden.

In het spoor van Miskotte en Breukelman zoeken wij in Amsterdam naar een ‘kritische 
hermeneutiek’, daarbij terdege beseffend dat de ‘kritès’ geen ander kan zijn dan de 
tekst zelf. Wat is nu het eigensoortige van deze hermeneutiek? (…) [h]et is het conse-
quent doorvoeren van de stelling dat de werkelijkheid van het Woord van God, in al 
zijn gestalten, aan zijn mogelijkheid voorafgaat. Deze hermeneutiek gaat uit van het 
factum dat God verstaanbaar spreekt in en door de bijbelse teksten, en zij onderzoekt 
dáárvan de postulaten. Dat alles om de vrijheid van het handelend spreken en spre-
kend handelen (de dabhar) van God, en de daarin besloten kritiek op ons handelen en 
spreken, ruimte te laten.126

Ook de ‘Amsterdamse’ gedachte dat tekstuele vorm en inhoud hermeneutisch 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan direct herleid worden tot Miskotte: 
‘Vorm en inhoud der Openbaring zijn te onderscheiden, niettemin hóórt de vorm 
onverbreekbaar bij den inhoud.’127 Waar binnen de ‘vakmatig–oudtestamentische 
lijn’ (Oost) van de Amsterdamse School deze eenheid als een louter literair gegeven 
wordt beschouwd,128 wordt de onscheidbaarheid van vorm en inhoud door hen die 
gerekend worden tot de ‘Bijbels–theologische lijn’ vanuit het zakelijke theologische 
midden begrepen. Het Woord komt zelf tot de lezer, ‘in, met en onder’ de Bijbelwoor-

124 Breukelman, ‘Miskottes inspiratie: Tenach en dogmatiek’, bt iv/2, 219–229.
125 Buber: ‘Es [das Wort] will reden’. Zie hierboven, n. 97.
126 R. Zuurmond, ‘Een kritische hermeneutiek’, in: Deurloo & Zuurmond (red.), De bijbel maakt 
school, 15–29: 21.
127 Miskotte, Om het levende Woord, 144.
128 Zie bijvoorbeeld M. de Groot, ‘Twintig stellingen’. Over de ‘vakmatig–oudtestamentische lijn’, 
zie Oost, Omstreden Bijbeluitleg, 13.
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den.129 Terugblikkend op ons vergelijk tussen de interpretatie van Genesis 27 door 
Breukelman en Bouhuijs/Deurloo in § 3.1 herkennen we deze theologische insteek bij 
beiden. Dat exegese uiteindelijk ook theologisch van aard dient te zijn, is dus in alge-
mene zin kenmerkend voor de wijze waarop Miskottes hermeneutiek in Amsterdam 
is verwerkt.

Miskottes kritische vragen bij de Amsterdamse School
Hoewel Miskotte grote verwachtingen had van de Amsterdamse wijze van Bijbel-
uitleg, traden er binnen de Amsterdamse School ook ontwikkelingen op die hem 
zorgen baarden. Dat blijkt uit een brief van Miskotte aan Deurloo, gedagtekend 22 
februari 1968. Hij schrijft:

(…) Maar wat zijn jullie allemaal fantastisch knap; ik ervaar weer opnieuw hoe moeilijk 
het is mooi oud te worden en dus met onverdeelde blijdschap te zien, hoe iedereen je 
over het hoofd groeit. Maar toch heb ik, afgezien van dit probleem, een groot bezwaar 
tegen de trend van veel in [N.A.] van Uchelen en [A.G.] van Daalen: n.l. dat men zich 
oriënteert aan het gedicht als in zichzelf–rustende wereld en die notie extrapoleert. Ik 
heb al in 1948 tegen die neiging bij sommige onschuldige literatuurbewonderaars van 
den bijbel gestreden en het kenmerkende van de Schrift juist gezocht in het tegendeel: 
het verwijzende naar God en het aansprekende van de creatuur. Wee, als we in de theo-
logie werken moeten met een philologische onderstelling, dat het taalkunstig werk een 
(min of meer) ‘exclusieve werkelijkheid’ oproept (p. 20). Dat leidt tot close–reading, die 
een winst zou zijn als men zich keert tegen de literaire atomiseering; maar die zich tegen 
ons keert, als ze standhouden wil, tegen het boodschap–karakter. Dit is een nog dood-
elijker gevaar voor de verkondiging dan de oude methode van sectie en secessio. (…) 
stop, al met al, wanneer khm in 1948 zei: het gaat niet om het beschrevene, maar primair 
is het ge–schrevene, was dat radicaal naar links en rechts, wie het nu gaat doorvoeren 
naar de wijze van het in zichzelf rustende poëma, brengt ons precies daar, waar we niet 
zijn moeten a) Woord en woord wordt niet onderscheiden b) gedicht verdringt lief-
desbrief, c) schoonheid verdringt gezag d) close–reading is een onmogelijkheid, zonder 
deuren naar de werkelijke ‘ontologische status’ van Gods Woord.130

Niet alleen een historisch–kritische, ook een eenzijdige literaire benadering kan dus 
een adequaat begrip van de Bijbeltekst saboteren. Miskotte verzet zich daarom tegen 
een tekstlezing die (1) het appel van de tekst op de lezer niet methodisch verdis-
conteert en (2) het naar God verwijzende, theologische karakter van de tekst niet 

129 Vgl. K.H. Miskotte, Geloof en Kennis. Theologische voordrachten (Haarlem: Holland, 1966), 208, 
geciteerd naar Bauer, All diese Worte, 63.
130 E.J. de Wijer, De Naam op de Toverberg. De denkfiguren uit Thomas Manns’ “Zauberberg” als 
transparanten voor de cultuurkritiek van K.H. Miskotte (Kampen: Kok, 1997), 278 n. 1. Miskotte 
verwijst naar zijn eigen (‘khm’) Om het levende Woord (1948), 47.77. De brief werd door De Wijer 
aangetroffen in het Miskottearchief (ubl mis 02).
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aanvaardt. De tekst blijft dan een in zichzelf rustend fraai kunstwerk, maar van een 
‘levend’ Woord is geen sprake meer. Van de drie hermeneutische momenten ‘kijken’, 
‘zien’ en ‘horen’ is ‘zien’ dan wel het centrale moment, maar niet het enige.

Miskottes zorg zal deels terecht blijken. In veel publicaties uit de Amsterdamse 
School die gerekend kunnen worden tot de ‘vakmatig–oudtestamentische lijn’ (Oost), 
wordt niet gevraagd naar ‘het Woord in de woorden’ of beschreven hoe de Schrift een 
appel doet op de lezer.131 In de ‘Bijbels–theologische lijn’ van Breukelman, Bouhuijs, 
Deurloo en anderen zijn deze elementen echter wel degelijk aanwezig.

Hoewel Miskotte zijn zorgen uitspreekt over twee andere exegeten uit de Amster-
damse School dan Deurloo en de zijnen, kunnen we zijn schrijven ook beschouwen 
als een subtiele waarschuwing van de theologische leermeester Miskotte aan leer-
ling Deurloo, immers de ontvanger van de brief: zorg ervoor dat uw eigen exegeti-
sche arbeid, door al uw aandacht te richten op literaire aspecten, zich niet onbedoeld 
beperkt tot het tweede hermeneutische moment! Dat zou er namelijk toe kunnen 
leiden dat uw exegese niet alleen a–historisch, maar ook a–theologisch zou worden, 
omdat zij niet meer vraagt naar het Woord in de woorden, en dus niet meer vraagt 
naar de tekst–overstijgende werkelijkheid van God en zijn handelen aan en in deze 
wereld.

3.5 De specifieke inbreng van Breukelman in de Amsterdamse School
We hebben nu beschreven hoe Palache en Beek grondleggers zijn geweest van de 
Amsterdamse School en hoe de hermeneutiek van Miskotte in grote mate bepalend is 
geweest voor de hermeneutiek van de Amsterdamse School. Wat is nu de specifieke 
inbreng van Breukelman in de Amsterdamse School?

Hoewel Breukelmans hermeneutiek grotendeels is terug te voeren op dezelfde 
bronnen als die van de Amsterdamse School, had hij zijn theologische opleiding 
niet in Amsterdam genoten, maar in Leiden. Met de Amsterdamse traditie zoals 
die onder Beek inmiddels gestalte had gekregen, was hij dan ook niet of nauwelijks 
vertrouwd. In zijn studententijd had Breukelman echter wel kennis gekregen van 
de hermeneutiek van Barth en Miskotte, in wie hij zijn grote leermeesters ging zien. 
Via Miskotte was ook hij in contact gekomen met het gedachtegoed van Buber en 
Rosenzweig.132 Dat zowel Beek als Breukelman, twee theologen die qua karakter 
en wetenschappelijke attitude zeer van elkaar verschilden, zich de relatief onbe-
kende hermeneutiek van Buber en Rosenzweig eigen hadden gemaakt, mogen we 
beschouwen als een gelukkig toeval. Het zal voor de nodige onderlinge collegiale 

131 Zie bijvoorbeeld de artikelenreeks van ‘Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft’ van 
Van Daalen in de eerste nummers van de Amsterdamse Cahiers (1980–1984).
132 Y. Bekker, D. Hofstra, et al. (red.), Gesprekken met Frans Breukelman (Binnenkant 2; ’s Graven-
hage: Meinema, 1989), 16. De inventaris van Breukelmans bibliotheek wijst uit dat Breukelman 
in het bezit was van het verzameld werk van beiden, maar zijn aandacht vooral — zo niet uitslui-
tend — richtte op hun gezamenlijke taalfilosofische arbeid.
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herkenning hebben gezorgd en eraan hebben bijgedragen dat Breukelman, die aan 
de faculteit als een zonderlinge verschijning gold, daar toch een eigen plek kon 
innemen.133

Breukelman is dus slechts een van vele Amsterdamse theologen geweest die de 
hermeneutiek van Miskotte heeft bestudeerd en erop voortgebouwd heeft. Te midden 
van de andere Amsterdammers die gerekend kunnen worden tot de Bijbels–theologi-
sche lijn nam Breukelman in Miskottes ogen echter nog weer een afzonderlijke positie 
in. Hij beschouwde hem als degene die door zijn Bijbels–theologische project in staat 
zou kunnen blijken aan de ‘doem van het dualisme’ te ontkomen, dat wil zeggen: hij 
zag in Breukelman iemand die exegese en dogmatiek, en in het verlengde daarvan 
de van elkaar vervreemde werelden van de Bijbelse theologie en de dogmatische 
theologie, weer nader tot elkaar zou kunnen brengen.134 Op zijn beurt beschouwde 
Breukelman zichzelf als een ‘kleine zwoeger’ die exegetisch detailwerk verrichtte ten 
dienste van de grote lijnen die Miskotte uittekende.135

Als we vragen naar de specifieke inbreng van Breukelman te midden van de Amster-
damse School, zullen we die in de eerste plaats dus niet moeten zoeken in het feit dat 
Breukelman voortbouwde op Miskottes hermeneutiek, maar in hoe hij dat deed.

Breukelman ten opzichte van Miskotte
In de eerste plaats zijn er belangrijke overeenkomsten. Breukelman volgt, net als 
de andere Amsterdammers, de hoofdlijnen van Miskottes hermeneutiek: behalve 
de onlosmakelijke samenhang van vorm en inhoud, de aandacht voor structuur 
dus, komt de gedachte dat het Woord zelf wil en kan spreken bij Breukelman regel-
matig voor.136 Toch zijn opvallende accentverschillen ten opzichte van Miskottes 
hermeneutiek:

a. Meer dan Miskotte werkt Breukelman vanuit de tot Barth herleidbare vooron-
derstelling dat de tekst van de Bijbel een noodzakelijke vorm heeft waarin de inhoud 
verteld wordt.137 Het zijn deze specifieke woorden en deze literaire structuren die de 
theologische noties en structuren dragen.

b. Minder dan Miskotte differentieert Breukelman tussen de verschillende 
hermeneutische momenten. We hebben gezien dat volgens Miskotte de eenheid van 
de Schrift, die verankerd ligt in de Zaak waarvan de Schrift in alle delen getuigt, 

133 Zie Inleiding, § 3.8. Opgemerkt zij dat Breukelman zelf niet was verbonden aan Beeks Societas 
Hebraica Amstelodamensis.
134 Miskotte, ‘De doem van het dualisme’, 4–5. Zie de inleiding op Hoofdstuk 1 van deze studie.
135 Breukelman, ‘Miskottes inspiratie’, 223. Vgl. bt ii/2, 448 n. 851.
136 Vergelijk Hoofdstuk 1, § 2.1, waar Breukelman spreekt van een ‘vrije werking van woorden’.
137 Barth spreekt van de Bijbel die zichzelf als Heilige Schrift betuigt, ‘als die notwendige Form 
jenes Inhalts’, waarbij de inhoud de goddelijke openbaring aan profeten en apostelen is; kd i/2, 545. 
Interessant is Bauers observatie dat deze Schriftopvatting niet–idealistisch is (63) en overeenkom-
sten heeft met de ‘materialistische exegese’ die begin jaren ’80 grote populariteit genoot aan de 
theologische faculteit van de UvA. Bauer, All diese Worte, 42.
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eerder ‘gehoord’ dan ‘gezien’ wordt.138 Bij hem is het ontdekken van het Woord in de 
woorden (3e hermeneutische moment) van een andere orde dan het bestuderen van 
de tekst–als–tekst (2e hermeneutische moment).139 Bij Breukelman is dat anders. Dit 
tweede accentverschil is door H. Berkhof scherp waargenomen. Hij observeert:

Breukelman gaat een stap verder dan Miskotte. Hij speurt overal naar de taalstructuur 
van bepaalde bijbelgedeelten en naar de ‘Stichwörter’ waarin zich hun boodschap deels 
concentreert. De grondstructuren spiegelen en onthullen zich in verhaalcomposities en 
telkens wederkerende kernwoorden. Miskotte dacht bij grondstructuren hoofdzakelijk 
fenomenologisch (2e trap!), Breukelman denkt ook en vooral linguistisch en structura-
listisch. Miskotte bewonderde dat. Bij mijn weten is hij zelf deze kant niet opgegaan.140

Berkhof ziet dus dat zowel Miskotte als Breukelman werken met tekstuele grond-
structuren in wat Miskotte het ‘tweede hermeneutische moment’ noemt. Breukelman 
kent er echter meer waarde en betekenis aan toe: hij denkt ‘ook en vooral’ linguïstisch 
en structuralistisch. Berkhof lijkt hier een toespeling te maken op het filosofische 
structuralisme dat in die tijd grote populariteit genoot, en suggereert daarmee dat 
voor Breukelman tekststructuren méér dan tekststructuren zijn. Ze worden door 
hem zó nauw op de theologische structuren betrokken, dat het tweede hermeneuti-
sche moment (‘zien’) met het derde (‘horen’) samensmelt.141

We kunnen dit beschouwen als een radicalisering van Miskottes ‘dabhar–denken’. 
Terugblikkend op onze analyse van de feitelijke exegetische werkwijze van Breu-
kelman, zoals we die hebben weergegeven in § 2 van dit hoofdstuk, blijkt het inder-
daad nauwelijks mogelijk te onderscheiden tussen fenomenologische en theologische 

138 Miskotte, ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, 219. Hoewel Breukelman in bt i/1 
ditzelfde standpunt verdedigt, oriënteert hij zich in de praktijk van de exegese wel degelijk vrijwel 
uitsluitend op de uiterlijke vorm van de (geschreven!) tekst.
139 ‘Theologische exegese kan eerst menschelijk–rechtmatig beginnen, wanneer de phaeonome-
nologische op deze wijze haar werk heeft gedaan.’ Om het levende Woord, 53. De opeenvolging van 
de hermeneutische momenten is bij Miskotte in theorie uiteindelijk misschien toch minder strikt 
dan hier voorgesteld. Voor hem lijken de momenten van ‘kijken’, ‘zien’ en ‘horen’ soms eerder naast 
elkaar te bestaan dan na elkaar, en zelfs de omgekeerde volgorde is voor hem niet ondenkbaar: 
‘De onderscheiding van historisch–critische, phaenomenologische en theologische (niet “pneuma-
tische”) exegese kan als rechtmatig worden erkend, op voorwaarde, dat men ook de omgekeerde 
volgorde principieel mogelijk acht, vanwege de vrijmacht van den Geest, die de auctor primarius 
is van het getuigenis der Schrift.’ (175) Bovendien kan Miskotte de term ‘horen’ in twee andere 
opstellen probleemloos veranderen in ‘schouwen’. Toch blijven het bij Miskotte duidelijk van elkaar 
onderscheiden hermeneutische momenten.
140 H. Berkhof, ‘De hermeneutiek van Miskotte en het Oude Testament (ii)’, In de Waagschaal 9/7 
(1980), 147–151: 149.
141 De eerder genoemde ‘overtreffing onzer synthesen’ bijvoorbeeld (zie n. 93) zal bij Miskotte 
gezocht moeten worden in de ‘theologische exegese’, terwijl Breukelmans zoektocht naar een 
dergelijke ‘overtreffing’ eerder gezocht moet worden in de wijze waarop hij de Bijbelse debharim 
beschrijft en ordent in bt ii/1.
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exegese. Als we bovendien in acht nemen dat de historisch–kritische exegese bij Breu-
kelman slechts een zeer beperkte rol krijgt toebedeeld,142 lijkt er eigenlijk maar één 
hermeneutisch moment over te blijven waarin alles samenvalt: het tweede moment 
van Miskotte, de bestudering van de verkondigende tekst–als–tekst. Alle hermeneu-
tische gewicht komt te liggen bij de Bijbelse woorden. De veronderstelling is immers, 
dat in de woorden het Woord Zelf schuilt, de éne dabhar in de debharim.

Kortom: veel directer dan bij Miskotte komt bij Breukelman de theologische 
exegese, die Miskotte aanwijst als derde hermeneutische moment, mee in het tweede 
hermeneutische moment: het ‘zien’ van de tekst–als–tekst en het ‘horen’ van de tekst–
als–verkondiging smelten samen. Gaandeweg het exegetiseren zal dan telkens moeten 
blijken: de tekst–als–tekst is verkondigend. Miskottes kritiek op vakmatig–oudtesta-
mentische lijn binnen de Amsterdamse School treft daarom Breukelman niet: het 
verwijzende en aansprekende boodschap–karakter van de Schrift, waarover Miskotte 
aan Deurloo schreef, het ‘horen’, komt wel degelijk mee in het ‘zien’.143

Is dat de werkwijze waarop Miskotte doelde toen hij Breukelman aanwees als 
degene die de ‘doem van het dualisme’ tussen exegese en dogmatiek kon overwinnen? 
In ons bronnenonderzoek van § 2 hebben we gezien hoe het (kerkelijke) dogma (van 
de ‘opvolgers’) een bepaalde structurerende rol speelt in de uitleg van de tekst die 
behoort tot de (schriftuurlijke) Bijbelse theologie (van de ‘voorgangers’). Daar komt 
dus een aspect van Miskottes derde hermeneutische moment (‘horen’) mee in het 
tweede moment (‘zien’). Waar Miskotte de dogmatiek binnen de exegese slechts legi-
timeert in zoverre ze meekomt in de theologische exegese, dus daar waar de kerke-
lijke verkondiging in beeld komt en ze ‘kritische normwetenschap der prediking’ is,144 
worden bij Breukelman verkondiging en tekst zó nauw op elkaar betrokken, dat ook 
het dogma of de dogmatische theologie impliciet en soms expliciet de fenomenologi-
sche exegese wordt binnengedragen. In deze nauwe verbinding tussen fenomenologi-
sche en theologische exegese ligt dan de specifieke inbreng van Breukelman binnen 
de Amsterdamse School.

Op basis van zijn hermeneutische theorie in Om het levende Woord zouden we 
kunnen vermoeden dat Miskotte dit beschouwde als een ongeoorloofde grensover-
schrijding. Maar gezien het feit dat hij Breukelman beschouwde als dé man die de 
‘doem van het dualisme’ kon opheffen, die een doorbraak zou kunnen bewerkstel-
ligen van de dichotomie tussen exegese en dogmatiek, vermoeden we dat hij juist op 
dit punt iets in Breukelmans Bijbels–theologische project hoopte te vinden waarnaar 
hij zelf tevergeefs gezocht had.

142 Zie Hoofdstuk 1, § 2.1.
143 Op de wijze waarop Woord en woorden zich bij Breukelman verhouden, komen we terug in 
Hoofdstuk 5, § 2.2.
144 Miskotte, Om het levende Woord, 36.74.
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Breukelman ten opzichte van Bouhuijs/Deurloo
Nu we deze theologie–historische lijnen hebben getrokken, zijn we ook beter in staat 
het verschil te begrijpen dat we constateerden in § 3.1 tussen Breukelman enerzijds en 
Bouhuijs en Deurloo als de belangrijkste representanten van de Amsterdamse School 
anderzijds.

In de meeste opzichten nemen Bouhuijs en Deurloo een hermeneutische positie in 
die vergelijkbaar is met de van Breukelman. Een belangrijke overeenkomst is dat ook 
zij veel waarde toekennen aan de theologische aspecten van exegese. Ook door hen 
wordt Miskottes derde hermeneutische moment (‘horen’) nauw verbonden aan het 
tweede (‘zien’). Toch zijn er drie voorname verschillen aan te wijzen.

1. Drie hermeneutische momenten. In feite blijven Bouhuijs en Deurloo voor wat 
betreft het eerste hermeneutische moment veel dichter bij Miskotte dan Breukelman:.
Zij kennen meer hermeneutische legitimiteit en waarde toe aan het ‘kijken’.

2. De rol van dogmatisch–theologische structuren. In Breukelmans Bijbels–theolo-
gische project is er een wisselwerking tussen Bijbelse en dogmatische theologie op 
het niveau van de structuur (Hoofdstuk 1, § 4.1). Die wisselwerking bestaat er onder 
andere uit, dat bepaalde dogmatisch–theologische structuren de exegese begeleiden. 
Dit vinden we zo bij Bouhuijs en Deurloo niet terug. Hoewel er ook bij hen sprake is 
van ‘theologie’ in de Bijbelse teksten, staat die theologie niet in een directe verbinding 
of wisselwerking met de dogmatische theologie. Eerder is er bij hen sprake van een 
soort narratieve theologie met dogmatisch–theologische implicaties.

3. De tekst mag het zeggen. Bij Breukelman staat het ‘spreken over God van het 
Bijbelse getuigenis’ in dezelfde ‘dienst van het goddelijk Woord’ als het ‘spreken over 
God van de kerkelijke verkondiging’. Het uitleggen van de Schrift en het prediken 
van het Woord staan dus in nauwe betrekking op elkaar. Bij Bouhuijs en Deurloo is 
dat ook zo, ook zij hebben de verkondiging op het oog, maar die is van een andere 
aard dan de ‘kerkelijke verkondiging’ die Breukelman aan Barth ontleend heeft. De 
uitgever van Dichterbij Genesis beschrijft dit duidelijk:

[Bouhuijs en Deurloo gaan] er vanuit dat niet de vertolker van de bijbel, maar — naar 
een woord van Martin Buber — de bijbel zelf moet missioneren. De zaak die bij voor-
beeld het behandelde boek Genesis aan de orde gesteld wordt, zal zich zelf moeten 
waarmaken, wil zij in moderne oren nog waarachtig klinken.145

Hier is het dus niet de kerkelijke verkondiging die ‘missioneert’, maar de Bijbel zelf. 
Waar Breukelman differentieert tussen het spreken over God van het Bijbelse getui-
genis en het spreken over God van de kerkelijke verkondiging, daar valt hier de kerke-
lijke verkondiging als gestalte van de dienst van het goddelijke Woord weg, en geldt 
onverkort: ‘de tekst mag het zeggen’.146 Breukelman, die niet minder dan Bouhuijs en 

145 Deurloo, Dichterbij Genesis, achterzijde.
146 K.A. Deurloo, ‘De tekst mag het zeggen (Genesis 14)’, in: Deurloo & Zuurmond (red.), De Bijbel 
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Deurloo vertrouwde op de zeggingskracht van de Bijbelse teksten, zou eerder gezegd 
hebben: ‘Zoals de tekst het zegt, zo moeten wij het ook zeggen.’

In deze drie opzichten verschilt de hermeneutiek van Breukelman van zijn meest 
nabije vakgenoten. Zo zien we hoe Breukelman zijn bijzondere hermeneutische 
positie inneemt te midden van de Amsterdamse School.

4. Samenvatting en conclusie

Ter afsluiting van dit hoofdstuk geven we de hoofdlijn weer van dit hoofdstuk (§ 4.1). Op 
basis daarvan beantwoorden we de onderzoeksvraag van dit deelonderzoek (§ 4.2).

4.1 Samenvatting
§ 1 — We vroegen aan het begin van dit hoofdstuk: Op welke manier doet Breu-

kelman door middel van zijn beoefening van ‘theologische exegese’ een aanbod aan 
de exegese, en welke hermeneutische positie neemt hij hiermee in ten opzichte van de 
Amsterdamse School?

§ 2 — In onze analyse van Breukelmans uitleg van Genesis 27 kwamen we de regu-
latieve rol op het spoor die hij aan dogmatische structuren toekent bij de exegese. 
Breukelman blijkt inderdaad literaire vertelmotieven met dogmatisch–theologische 
motieven te verbinden, vaak zonder te differentiëren tussen beide. Die dogmatisch–
theologische motieven dienen als hulpmiddel bij het duiden van de Bijbelse teksten.

§ 3 — Bouhuijs en Deurloo, twee andere theologen die gerekend worden tot de 
Amsterdamse School, kennen meer hermeneutische waarde toe aan de Sitz im Leben 
van de tekst (Miskottes ‘kijken’) en leggen wel theologische dimensies bloot in de 
tekst, maar verbinden die niet rechtstreeks met dogmatisch–theologische inzichten. 
Om dit verschil te kunnen begrijpen, hebben we het ontstaan en de theologie–histo-
rische ontwikkeling van de Amsterdamse School beschreven. Palache en Beek bleken 
hermeneutische lijnen uitgezet te hebben die belangrijke raakvlakken vertoonden 
met de hermeneutiek van Breukelman. Onder invloed van Miskotte werd de Amster-
damse School tot een voluit theologische school. Zijn hermeneutiek werd echter op 
verschillende manieren verwerkt. In het vergelijken van Breukelman met Bouhuijs/
Deurloo blijkt er een verschil te zitten in de wijze waarop beider exegese theologisch 
wil zijn. Beiden concentreren zich op het tweede hermeneutische moment, de bestu-
dering van de tekst–als–tekst (‘zien’), maar geven daar in drie opzichten verschillende 
wijze gestalte aan.

maakt school, 30–41.
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4.2 Conclusie
In dit hoofdstuk hebben we aangetoond dat de hermeneutiek van Miskotte, waarin 
de hermeneutische inzichten van Buber/Rosenzweig en Barth breed verdisconteerd 
zijn, in de beoefening van Bijbelse theologie binnen de Amsterdamse School een 
bepalende rol heeft gekregen. Een differentiatie tussen Breukelman en het geheel van 
de Amsterdamse School met het oog op een genuanceerd spreken over zowel het 
Bijbels–theologische project van Breukelman als de Amsterdamse traditie van theo-
logiebeoefening blijkt geoorloofd en wenselijk: we hebben inhoudelijke redenen (§ 2) 
en theologie–historische redenen (§ 3) aangedragen om dit onderscheid scherper te 
maken dan tot op heden gebeurd is.

We hebben gezien dat Breukelman Miskottes tweede en derde hermeneuti-
sche moment (‘zien’ en ‘horen’) zo nauw op elkaar betrekt, dat ze lijken samen te 
smelten. Dit roept enkele vragen op, die we verderop in de studie zullen proberen te 
beantwoorden:

a. Krijgt Breukelmans Bijbels–theologische project door het veronachtzamen van 
het eerste hermeneutische moment geen a–historische trekken? We gaan nader in op 
deze vraag in Hoofdstuk 5, § 2.1.

b. Wat zijn de consequenties van het zeer nauw op elkaar betrekken van Miskottes 
tweede en derde hermeneutische moment voor de verhouding tussen de exegese 
van de Bijbelse woorden en de prediking van het Bijbelse Woord? Weliswaar blijft 
Breukelman, hoewel hij niet minder hoge verwachtingen koestert van de actuele 
zeggingskracht van de Bijbelse teksten dan Bouhuijs en Deurloo, scherper dan hen 
onderscheid maken tussen woorden en Woord, exegese en verkondiging, studeer-
kamer en preekstoel — maar hoe zien deze verhoudingen er nu precies uit bij Breu-
kelman? We gaan nader in op deze vraag in Hoofdstuk 5, § 4.2.

c. Terugblikkend op dit en het vorige hoofdstuk kunnen we het belangrijkste 
inzicht als volgt formuleren: de exegese draagt de leerregels aan voor de dogmatiek, 
en de dogmatiek draagt de leesregels aan voor de exegese. We moeten daarbij helder 
voor ogen houden dat Breukelman het inbrengen van dogmatisch–theologische 
inzichten bij het verrichten van exegetische arbeid, zoals we dat in § 2 hebben zien 
gebeuren, een andere hermeneutische status toedicht dan de Bijbels–theologische 
inzichten die ingebracht worden in het verrichten van dogmatische arbeid, zoals we 
hebben beschreven in Hoofdstuk 2. Daar was sprake van een normatief karakter: 
exegetische en Bijbels–theologische inzichten hebben een groter zakelijk gewicht en 
kunnen rechtmatig corrigerend zijn. Dogmatisch–theologische inzichten kunnen 
volgens Breukelmans hermeneutische theorie echter nooit een correctief kunnen 
bieden op exegetische arbeid — juist omdat ze zelf verkregen zijn door die arbeid. Het 
is zeker niet Breukelmans intentie geweest om dogmatische inhouden terug te lezen 
in de Schrift. Hij acht het echter wel geoorloofd bepaalde dogmatische structuren als 
‘leeswijzer’ te laten functioneren. 
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De vraag aan Bouhuijs en Deurloo kan niet zijn of zij een dergelijk buiten–tekstueel 
interpretatiekader hanteren, maar welk kader dat is. Breukelman is daar explicieter 
in: (een bepaalde gestalte van) dogmatische theologie vormt dat kader. In § 2 van 
dit hoofdstuk hebben we daarvan een concreet voorbeeld gezien in het thema van 
‘verkiezing’. Enerzijds geldt: als je niet beseft dat verkiezing één van de dogmatische 
hoofdloci is, kun je de theologische strekking van Genesis 27 niet begrijpen. Ander-
zijds geldt: als je in je lezing van Genesis 27 alleen maar oog hebt voor de dogma-
tische implicaties van hoe verkiezing in die tekst functioneert, dreigt de concrete 
vertelling te veranderen in een narratieve illustratie bij een abstracte beschouwing. 
Dit is het verschil tussen wat we de normerende functie van de structuur van de 
Bijbelse verkondiging en de regulerende functie van de structuur van de christelijke 
leer hebben genoemd. Ze staan met elkaar in wisselwerking. Hoe kunnen we deze 
wisselwerking waarderen? Is hier sprake van een ongeëigend ‘Vorverständnis’? We 
gaan nader in op deze vraag in Hoofdstuk 5, § 4.1.



Hoofdstuk 4. Breukelmans Bijbels–theologische project als 
een zoektocht naar ‘de laatste linie die het houdt’

Nu we in Hoofdstuk 1 de hoofdlijnen en contouren van Breukelmans Bijbels–theolo-
gische project hebben beschreven en in Hoofdstuk 2 en 3 hebben onderzocht op welke 
praktische wijze Breukelman door middel van dit project heeft geprobeerd exegese 
en dogmatiek met elkaar te verzoenen, wenden we ons in dit vierde hoofdstuk tot de 
theologie–historische context waarbinnen Breukelman theologiseerde en vragen we 
het vanwaar en het waartoe van zijn Bijbels–theologische project.

1. Vraagstelling en methode

We willen Breukelmans Bijbels–theologische project in dit hoofdstuk dus in situ 
bestuderen. Daarmee zetten we een stap verder dan het bieden van een inhoudelijke 
weergave van zijn theologie of een beschrijving van de manier waarop die gerecipieerd 
is. Als we Breukelmans theologie willen begrijpen, waarderen en recht willen doen, 
moeten we daarbij immers ook de context verdisconteren waarin ze ontstaan is.

Als we vragen naar dit waarom en waartoe, komt als vanzelf ook de persoon Breu-
kelman in beeld. De voor hem zo kenmerkende combinatie van gedrevenheid en 
aangevochtenheid heeft onmiskenbaar samengehangen met het Bijbels–theologische 
project waaraan hij werkte.

1.1 Vraagstelling
Waarom meende Breukelman dat het juist in zijn tijd en omstandigheden nodig was 
de door Miskotte geschetste ‘doem van het dualisme’ te doorbreken door de gang-
bare wijze waarop Bijbelse en dogmatische theologie werden beoefend radicaal te 
herijken? En wat stond Breukelman met een dergelijke ‘theologische revolutie’ voor 
ogen? Hoe zou zo’n revolutie zich kunnen of moeten voltrekken? En kunnen we iets 
zeggen over de rol die zijn persoonlijkheid daarbij heeft gespeeld? We brengen dit 
complex aan vragen samen in een tweeledige onderzoeksvraag:

Waarom achtte Breukelman, in zijn kerkelijke en maatschappelijke context, zijn 
Bijbels–theologische project noodzakelijk voor de toekomst van theologie en kerk, en 
hoe kwam daarbij de persoon Breukelman als onderzoeker mee in zijn onderzoek?
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1.2 Materiaalkeuze
Vanwege de andere aard van de onderzoeksvraag van dit hoofdstuk ten opzichte 
van die van de vorige drie hoofdstukken zien we ons genodigd ons gedeeltelijk te 
baseren op andersoortig bronmateriaal: in meerdere mate dan in de vorige hoofd-
stukken zullen we gebruikmaken van zelfbeschrijvingen in interviews, en schrifte-
lijke bronnen waarin we beschrijvingen aantreffen van de wijze waarop Breukelman 
als persoon gerecipieerd is.

1.3 Methode
Om onze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zullen we eerst een theolo-
gisch tijdsbeeld moeten schetsen van de tijd waarop Breukelman als predikant en als 
wetenschappelijk medewerker aan de UvA betrokken was, grofweg de jaren ’50 tot en 
met de jaren ’70 van de vorige eeuw (§ 2). We proberen dat te doen door een terugke-
rende theologische polarisatie te schetsen waarin respectievelijk Miskotte, Bouhuijs 
en Deurloo, en Breukelman een ‘derde weg’ meenden gevonden te hebben.1

Vanuit het in § 2 geboden theologie–historisch kader wordt het begrijpelijk waarom 
Breukelman de tijd rijp achte voor een theologische revolutie. We beschrijven in welke 
zin hij zijn eigen werk verstond als een belangrijke Bijbels–theologische bijdrage aan 
die revolutie (§ 3).

In de daarop volgende paragraaf analyseren we hoe bij Breukelman het subject (de 
onderzoeker en zijn ‘theologische existentie’) en het object (het onderzoek naar de 
‘zaak–waar–het–om–gaat’) met elkaar samenhangen. (§ 4) We kiezen er uitdrukkelijk 
voor om die betrokkenheid niet te reduceren tot vermeende psychologische factoren 
of bepaalde biografische gebeurtenissen, al zullen die niet onbenoemd blijven.

In de slotparagraaf brengen we de lijnen evaluatief bij elkaar (§ 5).

2. Een derde weg

Kort nadat Europa tweemaal de verschrikkingen van een wereldoorlog had doorstaan, 
werd duidelijk dat bij veel Europeanen het mensbeeld, Godsbeeld en wereldbeeld 
waren veranderd. Vlak na de oorlog waren het filosofen als A. Camus (1913–1960) 
en J.–P. Sartre (1905–1980) die in het spoor van F.W. Nietzsche uitdroegen dat in een 
onttoverde wereld, waarin God afwezig of non–existent wordt geacht en er van de 
mensheid als zodanig weinig valt te verwachten, er geen reden meer bestaat om van 

1 We zijn ons ervan bewust dat deze modelmatige theologie-historische benadering niet volledig 
recht kan doen aan de (uiteraard veel complexere) historische werkelijkheid. Wel kan het ons 
helpen om grip te krijgen op de wijze waarop zich de Nederlandse theologie-geschiedenis in de 
tweede helft van de twintigste eeuw heeft ontwikkeld en welke posities de verschillende betrok-
kenen hebben ingenomen. We geven ons voorstel graag voor beter.
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een voorgegeven, intrinsieke betekenis of zin van het menselijk leven te spreken. De 
mens zal zelf zin moeten geven aan zijn bestaan, hetzij door zijn godsdienstigheid, 
hetzij door een bepaalde vorm van ‘zingeving’. Volgens Camus zou de enige andere 
optie zijn, dat hij zich het leven beneemt.2

2.1 De gedachtewisseling van Boer en Berkhof (1956)
Als we vragen hoe deze kentering in de wijze waarop mensen zichzelf beschouwden en 
de wereld ervoeren heeft doorgewerkt in de Nederlandse theologiebeoefening, moeten 
we ons allereerst wenden tot de Gedachtewisseling die H. Berkhof voerde met G. Boer 
in 1956.3 Berkhof representeert in deze gedachtewisseling de middenorthodoxie;4 Boer 
de Gereformeerde Bond, waarvan hij gedurende die jaren zitting had in het hoofdbe-
stuur. Boer blijkt zich niet goed te kunnen of te willen herkennen in het theologisch 
belang dat Berkhof stelt in ‘moderne’ aanvechtingen aangaande het bestaan van God. 
‘Waar u eindigt, begint het pas,’ schrijft hij aan Berkhof. Hij stelt dat de eigenlijke 
vraag van het geloof is en blijft, wat de omstandigheden ook zijn of voorschrijven: hoe 
krijg ik een genadige God? en werpt Berkhof tegen: ‘[U neemt] uw uitgangspunt in een 
bepaalde cultuurfase, maar niet in de verhouding van God tegenover de mens. Dit 
is cultuurfilosofisch juist, maar theologisch onjuist.’ Voor de één blijkt de vraag naar 
het bestaan van God een centrale vraag, voor de ander kan het niet meer zijn dan 
een voorvraag, waarvan de Bijbelse papieren ook nog eens ontbreken. Boer: ‘Bijbels 
gezien is de vraag “Is er wel een God” ontoelaatbaar.’5

Net als Boer meent Berkhof dat de ontmoeting van een modern mens met God niet 
wezenlijk anders is dan die van iemand die tijdens de Reformatie leefde of ver daar-
vóór. Desniettegenstaande meent hij dat verschillende contexten vragen om verschil-
lend taalgebruik en verschillende theologische accenten. Hij illustreert dat met het 
verschil waarmee Paulus schrijft aan de Jodenchristenen (Romeinen, Galaten) en 
heidenchristenen (Efeziërs, Kolossenzen):

2 De inzet van Le Mythe de Sisyphe (Parijs: Gallimard, 1942).
3 Gedachtewisseling over positie en problemen van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk 
tussen dr. H. Berkhof en ds. G. Boer (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1956), herdrukt als ‘Gedach-
tewisseling’ in J. van der Graaf (red.), Tijdbetrokken vreemdelingschap. Verzameld werk van Ds. G. 
Boer (Apeldoorn: De Banier, 2016), 564–605, i.h.b. 575–583, ‘De belijdenis en de moderne mens’. 
4 Een door hemzelf gemunte categorie: H. Berkhof, Crisis der middenorthodoxie (Nijkerk: 
Callenbach, 1952).
5 ‘Gedachtewisseling’, 586 en herhaald op 594 en 595. Enig onderzoek wijst overigens uit dat 
Berkhof in dit geval de gereformeerde orthodoxie tóch aan zijn zijde had: juist in confrontatie 
met het atheïsme werd deze vraag door hen onder bepaalde omstandigheden wel degelijk legitiem 
geacht. Bij Heppe vinden we een citaat van Voetius, die aangeeft dat de vraag in confrontatie met 
atheïsten inderdaad beantwoord moet worden, doch spaarzaam en bedachtzaam. E. Bizer (red.), 
H. Heppe: Die Dogmatik der Evangelisch–Reformierten Kirche (Neukirchen: Neukirchener, 19582), 
39. Vgl. bijv. ook Synopsis Purioris Theologiae (6e disputatio, these 2 en 3) en Turrettini’s Institutio 
theologiae elencticae (locus 1, quaestio 5, these 6).
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Op beide fronten [namelijk in het adresseren van Jood en heiden] gaat het om de kennis 
van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar wat op het éne front heet: schuldig staan 
tegenover de wet, heet op het andere front: zonder hoop en zonder God in de wereld 
zijn, wandelen overeenkomstig de macht der lucht. Wat híér rechtvaardiging en bevrij-
ding van de vloek der wet heet, heet daar bevrijding van de slavernij der machten. Wat 
híér wandelen in vrijheid van de wet heet, heet daar wandelen in vrijheid van de over-
levering der mensen, enz.6

Berkhof probeert hiermee aan te tonen dat het aanbrengen van theologische accentver-
schillen of het gebruiken van een andere terminologie nog niet hoeft te betekenen dat er 
buiten de lijnen van het gereformeerde belijden getheologiseerd wordt. Boer kan daar 
niet in meekomen. Dat brengt Berkhof ertoe om hierin het grootste verschil te zien 
tussen de middenorthodoxe modaliteit en de Gereformeerde Bond. Tegen Boer zegt hij: 
‘Het [evangelie] moet ons ook zó worden gezegd [nl. op de manier waarop u dat doet, 
in termen van zondekennis, wet Gods, gerechtigheid Gods, toorn Gods, rechtvaardi-
ging door het geloof]. Maar: ook. En u zegt: alleen. Ziedaar ons diepste verschil.’7 Boer 
reageert: ‘[D]e klassiek reformatorische prediking was er, voordat deze relativistische 
modaliteitenvisie er was, en zal er zijn nadat deze visie aan haar eigen dualisme is te 
gronde gegaan.’8 Uiteindelijk spreekt Berkhof de hoop uit dat God de prediking vanuit 
de Schrift, hoewel ze op verschillende manieren en met verschillende accenten wordt 
gelezen en uitgelegd, zal willen gebruiken om tot meer kerkelijke eenheid te komen, in 
een tijd waarvan het ‘gewichtigste verschijnsel’ de secularisatie is.9

Naarmate de briefwisseling vordert, komen Berkhof en Boer tot een steeds beter 
begrip van elkaar. Wat de gesprekspartners met elkaar verbindt, is de Schrift als 
normatieve basis voor de kerkelijke verkondiging. Hoewel Berkhof en Boer van 
mening verschillen over de terminologie waarin het heil van Christuswege verkon-
digd moet worden, vormt het heil waarvan de Schrift getuigt voor beiden toch onaan-
vechtbaar de kern van het bestaan van de christelijke gemeente. Boer deelt dan ook 
nadrukkelijk Berkhofs gevoelen dat ‘het gezag van het Woord Gods’ en ‘de prediking 
uit en naar de Schrift’ bovenaan de kerkelijke gespreksagenda zullen moeten staan.10

Ondanks dit gemeenschappelijk streven blijkt gaandeweg de correspondentie 
echter dat de twee theologen het niet met elkaar eens kunnen worden. Een verschil-
lende duiding van de sociaal–maatschappelijke context van hun gesprek zorgt ervoor 
dat de gesprekspartners zich uiteindelijk toch niet kunnen herkennen in elkaars 
standpunten. Pas tegen het eind van de correspondentie wordt deze rol van context 
geëxpliciteerd: beiden zien zich gesteld voor het naoorlogse verschijnsel secularisatie. 

6 ‘Gedachtewisseling’, 584. In een volgende brief vecht Boer deze tweedeling weer aan (587).
7 ‘Gedachtewisseling’, 585 en herhaald op 591.
8 ‘Gedachtewisseling’, 589.
9 ‘Gedachtewisseling’, 591–592.
10 ‘Gedachtewisseling’, 597.
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Beiden voelen zich erdoor verontrust. Maar waar Berkhof de secularisatie vooral ziet 
als een sociologische uitdaging van de moderne tijd die de kerk moet aangaan, daar 
duidt Boer het fenomeen theologisch: ‘Achter deze secularisatie steekt het oordeel 
Gods over een kerk die niet getrouw is aan haar opdracht.’11 En daarin ligt voor de 
kerk dus ook een taak, namelijk om de verwoestende werking van de secularisatie 
tegen te gaan. Dat kan ze doen door opnieuw trouw te worden aan haar roeping en 
het evangelie zuiver verkondigen.

Als we deze discussie op zichzelf beschouwen, lijkt het alsof er voor de naoorlogse 
kerk in Nederland twee mogelijke manieren zijn geweest om met het verschijnsel 
secularisatie om te gaan: assimilatie (Berkhof) of dissimilatie (Boer). In 1956, het 
jaar waarin hun Gedachtewisseling plaatsvindt, verschijnt er echter nog een derde 
‘gesprekspartner’ ten tonele, in de vorm van K.H. Miskottes Als de goden zwijgen.12 
In het eerste deel daarvan, ‘Kleine tijdspiegel’, schetst Miskotte de geboorte van een 
nieuw soort mens, en omschrijft die met deze woorden: ‘de mens die niet meer in 
bijbelse zin gelooft, o ja, ook dat, maar hij is evenzeer voor andere goden doof en van 
de bindende kracht van de god–gelijke Waarden vrij; hij is de mens, die op geen gees-
telijk appèl meer antwoordt.’13 Met deze moderne en seculariseerde mens zal de kerk 
zich, zowel binnen als buiten haar muren, in toenemende mate geconfronteerd zien.

Ook Miskotte wil de confrontatie met de secularisatie aangaan, maar op een andere 
manier dan Boer en Berkhof. Hij wil een actief–kritische weg inslaan door terug te 
grijpen op het Bijbels getuigenis. Hij acht het voor kerk en theologie mogelijk om niet 
maar willoos en stuurloos mee te deinen met de moderniteit, maar om tegenwicht te 
bieden tegen de nihilistische overtuigingen van de moderne mens.

Het echte nihilisme, dat sommigen of velen krachtens hun waarachtigheid bedreigt, is 
nergens zo radicaal overbodig gemaakt, als waar de Schrift spreken mag in haar eigen 
kategorieën, krachtens haar eigen orde en hiërarchie, waarbij het Woord dáárin godde-
lijk is, dat het zichzelf is en zichzelf stelt als het bijzondere en niet als het algemene, als 
heilsmacht en niet als almacht (…).14

Miskotte pleit er dus voor om de Schrift in haar eigen categorieën te laten spreken, 
omdat ze alleen dán iets heilzaams te zeggen kan hebben tot de moderne mens 
en hem kan bevrijden van zijn nihilisme. Ten opzichte van Berkhof en Boer heeft 

11 ‘Gedachtewisseling’, 595.
12 Berkhof beschreef dit werk later als ‘een boek dat vooruit greep op een ervaring van godsleegte 
die pas tien jaar later acuut werd.’ H. de Liagre Böhl, Miskotte. Theoloog in de branding, 1894–1976 
(Amsterdam: Prometheus, 2016), 313.
13 K.H. Miskotte, Als de goden zwijgen. Over de zin van het Oude Testament (Verzameld Werk 
8; Kampen: Kok, 19834 [1956]), 10. Zonder dit verder toe te lichten noemt Miskotte deze mens ‘de 
vierde mens’. Het is een uitdrukking die van de Duitse socioloog A. Weber stamt, en duidt op de 
opvolger van (1) de magisch denkende neanderthaler; (2) de mythisch denkende homo sapiens; en 
(3) de hellenistisch–joods–christelijke Herrenmensch. H. de Liagre Böhl, Miskotte, 284 en n. 81.
14 Miskotte, Als de goden zwijgen, 24–25.
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Miskottes denken in bepaalde opzichten een integrerende functie: het benadrukt het 
primaat van de Schrift (misschien nog wel sterker dan Berkhof en Boer), maar het ziet 
ook de noodzaak in van nieuwe wegen voor de kerkelijke verkondiging en ziet zich 
door de tijdgeest dus genoodzaakt om de gereformeerde traditie te herijken (Berkhof 
contra Boer). Tegelijkertijd wil hij vanuit Schrift en traditie kritisch staan tegenover 
de ‘cultuurfase’ van de moderniteit (Boer contra Berkhof). Hiermee wil Miskotte een 
alternatief bieden: een derde mogelijkheid, een derde weg.

2.2 Het Getuigenis aan de Gemeente van Jezus Christus (1971)
Daarmee is echter nog niet gezegd welke van de drie voorgestelde wegen de juiste of de 
meest adequate is voor een kerk die zich geconfronteerd ziet met een seculariserende 
wereld. Met de kennis van nu kunnen we constateren dat in de loop van de twee à 
drie decennia na 1956 het levensgevoel van iemand als Boer bij steeds minder mensen 
herkenning zou oproepen.15 Wat in de jaren ’50 voorvoeld werd door de Leidse profes-
soren Miskotte en Berkhof, maar voor veel niet–academici nog verhuld bleef, kwam in 
de jaren ’60 en ’70 onmiskenbaar aan het licht. Dat de theologische avant–garde God 
in die jaren doodverklaarde, bleek niet een louter intellectuele of academische aange-
legenheid. De God–is–doodtheologie gaf uitdrukking aan een nihilistisch gevoelen 
dat niet slechts bij een intellectuele elite leefde, maar ook resoneerde bij het ‘gewone’ 
volk.16 De secularisering had zich eerst voornamelijk afgespeeld in de hoofden en 
harten van mensen, maar werd nu ook zichtbaar in het publieke leven. Het kerkbe-
zoek nam zichtbaar af; in de grote steden werden wegens een te lage bezettingsgraad 
de eerste kerken afgebroken. Kerk en theologie geraakten in een crisis.

In een poging haar relevantie niet te verliezen werd ook de academische theologie-
beoefening immanenter en actueler van aard. Met name jongere theologen voelden 
zich geroepen om vanuit hun christelijke denken politieke standpunten in te nemen 
toen in de nasleep van het revolutiejaar 1968 de maatschappelijke verhoudingen 
tussen politiek links en rechts op scherp waren komen te staan. Op het moment dat 
dat gebeurde, vond er opnieuw een confrontatie plaats die zich laat begrijpen als 
een politieke variant op de hierboven besproken discussie tussen Berkhof en Boer. 
Kerkelijk ‘links’ kwam, samen met een gedeelte van het kerkelijke midden, tegen-
over kerkelijk ‘rechts’ te staan: de linkse ‘theologen van de revolutie’ als B. Wielenga 

15 J. Hoek, ‘Verschuivingen in de Godsleer – oriëntatie en positiebepaling’, Theologia Reformata 
59/2 (2016), 128–143, vraagt zich zelfs af of we ‘de crisis van het godsgeloof ’ niet moeten ‘erkennen 
als diepste oorzaak van de crisis der kerk.’ (129) Daarmee gaat Hoek mee met Berkhof, die meende 
dat de verschillen tussen hem en Boer ‘zijn te herleiden tot een verschil in geloofsbeleving, vroom-
heidstype of hoe u het noemen wilt.’ ‘Gedachtewisseling’, 583. Boer zelf hield vol dat het hier niet 
alleen om fides qua, maar evenzeer om fides quae gaat (586.594).
16 Aan de zogeheten God–is–doodtheologie worden de namen verbonden van theologen als J.A.T. 
Robinson, G. Vahanian en P.M. van Buren. Toonaangevend was Vahanians The death of God. The 
culture of our post–Christian era (New York: Braziller, 1957).



1732. Een derde weg

en G.H. ter Schegget raakten in conflict met conservatievere theologen als G.C. van 
Niftrik, W. Aalders en J. van der Graaf. Van de hand van laatstgenoemden verscheen 
in oktober 1971 de open brief Getuigenis aan de Gemeente van Jezus Christus.17 In 
de vermaatschappelijking en verpolitisering van de kerk in hun dagen zagen zij een 
groot gevaar. ‘Je móét anti–apartheid zijn,’ zo liet Van Niftrik, op dat moment als 
hoogleraar dogmatiek verbonden aan de theologische faculteit van de Universiteit 
van Amsterdam, merkbaar geërgerd optekenen in een interview. ‘En vooral ook anti–
Nixon en noem maar op. Het is niet anders dan verkapt wetticisme.’18 Het Getuigenis 
spreekt zich in ferme bewoordingen uit tegen de revolutionaire tijdgeest. Een citaat:

De Christologie wordt tot een Jesulogie waarin Christus wordt getekend als de aardse 
‘Jezus–Messias’ en de ‘Man van Nazareth’, die alle trekken draagt van de revolutionaire 
afgoden van deze tijd. Het Rijk Gods wordt een afspiegeling van radicale, revolutio-
nair–politieke wensdromen. De beoogde vrijheid, die in wezen de mens onderwerpt 
aan en slaaf maakt van de wetten van zijn eigen bestaanssituatie, is een geheel andere 
dan de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods (Rom. 8:21).

Volgens de opstellers van het Getuigenis moest de kerk weer doen waartoe ze geroepen 
is: het heil van Christuswege verkondigen, zonder daarbij zo nadrukkelijk politieke 
standpunten in te nemen. Wegens het Getuigenis en het aangehaalde interview keerde 
een aantal collega’s en (oud–)studenten Van Niftrik de rug toe.

Opnieuw zien we echter dat er ook theologen waren die zochten naar een derde 
weg tussen assimilatie en dissimilatie. Als reactie op het Getuigenis en de daaropvol-
gende discussie schreven de Amsterdamse theologen N. Bouhuijs en K.A. Deurloo 
het boekje In de ark in de kark zei de dominee. Wat ze een getuigenis noemen (1972). 
Ze schrijven:

We leven in een zich steeds radicaler seculariserende wereld. Ieder houvast dreigt ons uit 
de handen geslagen te worden. Het heiligste wordt geprofaneerd. Het meest vanzelfspre-
kende wordt discutabel gesteld. Ook wij denken — soms met heimwee — terug aan al die 
‘gelovige vanzelfsprekendheden’ van onze jeugd en onze opvoeding. En we herinneren 
ons de voor de ouderen zo vertrouwde psalmversregel: ‘Voedt het oud vertrouwen weder.’ 

17 Zie over dit geschrift J. van der Graaf, Het Getuigenis. Motief en effect (Kampen: Kok, 1973). Aan 
het Getuigenis ging een ‘Open brief ’ vooraf, die op de Hervormingsdag van 1967 werd toegestuurd 
aan ambtsdragers en gemeenteleden van de Nederlandse Hervormde Kerk en ondertekend werd 
door Aalders, P. van den Berg, C. Batenburg en anderen, onder wie de eerdergenoemde G. Boer. De 
tekst werd afgedrukt op o.a. de voorpagina van De Waarheidsvriend van 2 november 1967. Dat het 
Getuigenis in de theologische lijn ligt die in de jaren ’50 door Boer werd verdedigd in zijn discussie 
met Berkhof, mag blijken uit het feit dat Boer opnieuw tot de adhesiebetuigers behoort en daarmee 
zijn naam en instemming aan dit geschrift heeft verbonden.
18 Geciteerd naar de Christelijke encyclopedie (Kampen: Kok, 2005), s.v. Niftrik, Gerrit Cornelis 
van. Zie voor deze thematiek ook E. Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw 
(Amsterdam: Balans, 2007), 412–430.
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Maar we kunnen niet terug. We leven met het besef dat God in zijn trouw dezelfde moet 
zijn gebleven, maar dat onze beleving en vertolking daarvan een andere is geworden.19

Waar Berkhof met zijn Christelijk geloof (1973) zich in die jaren nog verdienstelijk 
zou maken met een verzoeningspoging tussen moderniteit en christelijk geloof,20 en 
anderen ervoor kozen het nieuwe levensgevoel zo veel mogelijk te weren of te negeren, 
daar zien Bouhuijs en Deurloo, in het spoor van hun leermeester Miskotte, meer heil 
in een hernieuwde lezing van de Schrift dan in conservatisme enerzijds en een accep-
tatie van het vigerende tijdsgevoel anderzijds.

Met deze theologie–historische schets hebben we nu het spanningsveld omschreven 
waarbinnen Breukelman, die wij, zoals is gebleken uit ons onderzoek in Hoofdstuk 3, 
in veel opzichten als leerling van Miskotte en leermeester van Bouhuijs en Deurloo 
mogen beschouwen, werkzaam is geweest. Ook hij heeft gezocht naar een hierboven 
geschetste ‘derde weg’ tussen de Scylla van de seculariserende moderniteit en de 
Charybdis van het voor de moderne mens als volstrekt irrelevant ervaren conserva-
tisme. Hij zag deze ‘derde weg’ gelegen in zijn Bijbels–theologische project waarvan 
we in Hoofdstuk 1 de contouren en hoofdlijnen hebben beschreven. Hij veronderstelde 
dat dit project alles in zich droeg om een theologische revolutie teweeg te brengen. 
‘Eén van beide: of ik doe wat het merendeel van de Europeanen doet, namelijk de 
kerk de rug toekeren, of ik ben er bij nu het opnieuw begint’, zo laat Breukelman 
optekenen in een interview uit 1981.21 Over dit ‘nieuwe begin’ komt Breukelman in 
een eerder afgenomen interview uitvoeriger te spreken:

Kortom, de Reformatie is in de crisis, Rome is in de crisis, we zitten dus gezamenlijk in 
een crisis en het gaat erom daar gezamenlijk uit te komen en weer te ondervinden wat 
het is om die ecclesia, die gemeente te zijn. Dat is het punt. En dat gaat volgens mij door 
alle kerken heen. Je vindt in alle kerken de traditionalisten, je vindt in alle kerken de 
polarisering, de steriele polarisering, waaraan ik dus probeer niet mee te doen. Je vindt 
in alle kerken mensen die beseffen dat ze zich in een extreme crisissituatie bevinden en 
die zich afvragen: is het nou afgelopen, gaat het ten einde met het christendom, hetzij 
in z’n roomse vorm hetzij in z’n protestantse vorm? Of zou het misschien weer opnieuw 
begonnen kunnen zijn? En je vindt in al die kerken mensen die zoeken naar dat nieuwe 
begin en die menen dat het weer opnieuw is begonnen en dan zie je hoe dwars door alle 
kerken heen die mensen elkaar herkennen. (…) Roomse vrienden die mutatis mutandis 

19 N. Bouhuijs & K.A. Deurloo, In de ark in de kark zei de dominee. Wat ze een getuigenis noemen 
(Oekumene; Baarn: Bosch & Keuning, 1972), 7.
20 In het voorwoord op de eerste druk van zijn Christelijk geloof geeft hij aan dat hij erop doelt ‘om 
naar de kerk toe het Evangelie zo te vertolken, dat het duidelijk wordt hoe het zijn eigen weg gaat 
tussen ons star en stoer traditionalisme en ons stuurloos modernisme door.’ H. Berkhof, Christelijk 
geloof (Kampen: Kok, 20028 [1973]), Xix.
21 Breukelman, ‘Van de mens moet je zeggen dat hij niet had moeten ontstaan. In gesprek met 
Frans Breukelman’, HN Magazine 37 (2 mei 1981), 3–4: 4.
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net als ik in die crisis zitten maar toch niet helemaal wanhopig zijn omdat ze menen iets 
te bespeuren van een nieuw begin. Gelijk het telkens opnieuw begonnen is. — Hoe begint 
het dan weer? Met het opnieuw luisteren naar wat de Heilige Schrift ons te zeggen heeft.22

3. Een theologische revolutie

In 1968, op het hoogtepunt van de maatschappelijke veranderingen die in de vorm 
van studentenprotesten ook aan de Nederlandse universiteiten niet voorbijgingen, 
werd Breukelman een functie toegewezen als wetenschappelijk hoofdmedewerker 
aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Daardoor kwam 
hij rechtstreeks in aanraking met wat er leefde onder de overwegend progressieve 
studentenpopulatie. In die jaren, die de nadagen vormden van de seksuele revolutie 
van de jaren ’60, ademde alles revolutie. Vrouwen, homo’s en andere minderheden 
streden voor gelijke rechten en gelijke behandeling. Ze eisten hun rechtmatige plek 
op, niet alleen in het gewone maatschappelijke leven, maar ook aan de academie. Van  
onderaf kwam er kritiek op wat er werd onderwezen en hoe er werd onderwezen. 
Breukelman was pas enkele maanden staflid van de UvA toen hij van dichtbij de 
Maagdenhuisbezetting meemaakte: in 1969 werd het bestuursgebouw van de UvA vijf 
dagen lang bezet door studenten die meer inspraak wensten in het universiteitsbe-
stuur. Het was een gebeurtenis die er duidelijk op wees dat de aloude status–quo niet 
langer gehandhaafd kon worden. Maar hoe moest het dan wel? Daarover bestonden 
verschillende inzichten.

In de vorige paragraaf zagen we hoe in de jaren ’70 kerk en theologie sterk verpo-
litiseerden, hetgeen een polarisering tussen links en rechts tot gevolg had. Ook aan 
de theologische faculteit van de UvA ontstond een bepaalde vorm van polarisatie. 
Onder linkse theologiestudenten groeide de overtuiging dat de tijd rijp was voor een 
maatschappelijke revolutie op basis van een socialistische theologie. Daarbij konden 
ze niet op de onverdeelde sympathie rekenen bij het onderwijzend universiteitsperso-
neel.23 Te midden van de spanningen tussen docenten en studenten werd ook Breu-
kelman als wetenschappelijk medewerker met regelmaat uitgedaagd partij te kiezen. 
Maar, zo hoorden we hem in het voorgaande citaat zeggen: in zo’n ‘steriele polarise-
ring’ wenste hij zich bij geen van beide kampen aan te sluiten.

Uit hetzelfde citaat blijkt echter tegelijkertijd dat ook hem iets revolutionairs voor 
ogen stond, een ‘nieuw begin’ in een ‘extreme crisissituatie’. Aan de hand van een 

22 F.H. Breukelman, ‘Wat dat betreft zou ik graag rooms worden, dan heb je tenminste maar één 
paus’, De Tijd (24 oktober 1980), 46–51, 47.
23 Een duidelijk voorbeeld van het verschil van inzicht tussen de studenten en de docenten/
bestuurders aan de UvA is de beruchte ‘Zaak–Ter Schegget’, waarmee gedoeld wordt op het feit dat 
de uitgesproken linkse theoloog Bert ter Schegget zesmaal gepasseerd werd in benoemingsproce-
dures en pas in 1981 een hoogleraarspost kreeg toegewezen — niet in Amsterdam, maar in Leiden. 
Zie hierover uitvoerig E.D.J. de Jongh, Vloeken en bidden om een nieuwe aarde. De dagen van Bert 
ter Schegget (Passagereeks 37; Hilversum: Verloren, 2010).
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lezing die hij hield op een ncsv–conferentie, getiteld ‘Die theologische Revolution 
in der Theologie Karl Barths und das Zeitalter der Revolution’, kunnen we aantonen 
waarom ook hij de tijd rijp achtte voor een theologische revolutie, maar dan in een 
heel andere zin.

3.1 De theologische revolutie bij Barth: Breukelman en Marquardt op Woudschoten
Op ‘De revolutie in Christus en de maatschappelijke plaats van christenen’, een lustrum-
conferentie van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (ncsv)24 die in 1978 
plaatshad op Woudschoten, het ncsv–conferentiecentrum te Zeist, werden zowel Breu-
kelman als de Berlijnse theoloog F.–W. Marquardt uitgenodigd om te komen spreken. 
De conferentie draaide om de zogeheten Tambachrede van Barth uit 1919, ‘Der Christ 
in der Gesellschaft’, die juist was vertaald naar het Nederlands.25 Breukelman werd 
gevraagd ‘te tonen welke grote beslissingen er in de theologie van K. Barth gevallen 
zijn en hoe deze tegelijk als politieke beslissingen gezien moeten worden.’26

Het was tijd geworden voor een socialistische revolutie in de theologie — zo had 
althans Marquardt beweerd in zijn zeer omstreden Habilitationsschrift Theologie und 
Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths (1972). Hij had aangetoond dat er een nauwe 
verwevenheid is van Barths theologie en zijn diverse politieke stellingnames door de 
jaren heen, en gesteld dat de latere schrijver van de banden Kirchliche Dogmatik in 
wezen altijd de socialistische dorpsdominee uit Safenwil was gebleven. Marquardt 
beweerde dat theologische theorievorming vraagt om een theologische en politieke 
praxis die daarmee overeenstemt, zeker als men in het spoor van Barth wenst te 
theologiseren. Aan zulk een praxis had het, aldus Marquardt (en met hem de linkse 
studenten), te lang ontbroken, terwijl die toch voorhanden was in de vorm van het 
socialisme.27

24 De ncsv bestond al sinds 1896 en was, zonder dat haar voorgeschiedenis daar duidelijke aanlei-
ding toe gaf, in haar gloriedagen van de jaren ’60 en ’70 uitgegroeid tot een grote studentenorga-
nisatie met een links–progressieve inslag. In 1985 was de belangstelling weer dusdanig afgenomen 
dat de ncsv werd opgeheven. Zie A.J. van den Berg, De Nederlandse Christen–Studenten Vereniging, 
1896–1985 (’s–Gravenhage: Boekencentrum, 1991).
25 De aanmeldingsfolder voor de conferentie meldt: ‘Het is geen toeval dat juist de Nederlandse 
Christen–Studenten Vereniging deze tekst voor de eerste maal in Nederlandse vertaling uitgeeft. Al 
vanaf de jaren ’20 heeft zij een bijdrage geleverd aan de introduktie van Barth’s theologie in ons land. 
Door de politieke betrokkenheid die de ncsv de afgelopen jaren ontwikkelde bij de studentenbe-
weging en het socialisme is de aktualiteit van Barth’s denkwerk voor haar slechts toegenomen. Het 
vermoeden begint te rijzen dat we Barth niet — zoals oud en nieuw liberalisme verkondigt — áchter 
ons hebben, maar wellicht nog grotendeels vóór ons.’ Deze tekst staat ook op het omslag van het 
boek dat ter gelegenheid van de conferentie werd uitgeven: K. Barth/F.–W. Marquardt, De christen 
in de maatschappij 1919 / Tambach nu (Zeist: ncsv, [1978]).
26 Zo de aankondiging van de lezing in het programma.
27 Zie, zeer beknopt, H. Gollwitzer, ‘Geleitwort’, in: F.–W. Marquardt, Theologie und Sozialismus. 
Das Beispiel Karl Barths (München: Kaiser, 19722 [1972]), 10–13, waarin het kernbegrip ‘sozialistische 
Beunruhigung’ is.
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Dat ook Breukelman gevraagd werd te spreken, is gezien diens achtergrond en 
denken niet verwonderlijk. In de Inleiding op deze studie hebben we reeds gezien dat 
Breukelman uit een socialistisch gezin kwam, lid was van de Partij van de Arbeid en 
zelfs enige malen op bijeenkomsten van de PvdA heeft gesproken toen hij als predi-
kant verbonden was aan de hervormde gemeente van Ritthem. Dat hij ook in latere 
jaren socialistische sympathieën koesterde, heeft hij nooit verzwegen.

Toch kregen de bezoekers van de ncsv–conferentie van 1978, voor zover zij zochten 
naar een theologische grondslag voor een socialistische revolutie, van Breukelman 
niet te horen wat ze wellicht graag van hem hadden willen horen. Het begrip ‘theo-
logische revolutie’ sprak Breukelman weliswaar zeer aan, maar dat was om bepaald 
andere redenen dan het Marquardt en de meeste studenten aansprak.

Het manuscript van Breukelmans lezing28 laat zien dat Breukelman de term 
‘theologische Revolution’ heeft teruggevonden in Barths kritische bespreking van 
E. Brunners boek over de theologie van Schleiermacher, Die Mystik und das Wort. 
Der Gegensatz zwischen moderner Religionsauffassung und christlichem Glauben, 
dargestellt an der Theologie Schleiermachers (1924). Barth beschrijft daar de nood-
zaak van een theologische revolutie om voorbij de ‘Schleiermacheriaanse ketterij’ te 
komen. Barth merkt op dat Schleiermacher bepaald geen middelmatige of onbedui-
dende theoloog was geweest, integendeel: hij is te waarderen als een van de grootste 
geesten van zijn tijd. Zo gemakkelijk als Brunner aan Schleiermacher voorbij leek te 
kunnen komen, kon het daarom niet zijn. Dat brengt Barth tot de volgende vraag:

Steht es so, daß die Schleiermachersche Häresie keine zufällige Einzelerscheinung ist, 
sondern der gigantische Exponent einer nicht allzu fern von der Reformation selbst 
anhebenden Mißentwicklung, ist es dann nicht klar, daß die «Gegenleistung»,29 das 
vollkräftige, überlegene Ja, das ein wirklich «erledigendes»30 Nein Schleiermacher 
gegenüber tragen sollte, in einer theologischen Revolution bestehen müßte, die in ihrer 
Tiefe und Energie wahrlich nicht kleiner sein dürfte als die Reformation selber?31

28 In tegenstelling tot Marquardts bijdrage aan de conferentie is die van Breukelman niet in druk 
verschenen. Het schetsmatige, beknopte manuscript dat Breukelman voor deze lezing vervaardigde 
is ondergebracht in het Breukelmanarchief onder inventarisnummer i085. Dat Breukelman onder 
een theologische revolutie iets anders verstond dan Marquardt, wordt ook duidelijk uit een schets-
matige bespreking van Marquardts Barthstudie, thans opgenomen in bt iv/2, 374–381: ‘Friedrich–
Wilhelm Marquardt: Theologie en socialisme’. 
29 De term die H. Scholz gebruikt in zijn boek over Schleiermacher Christentum und Wissenschaft 
in Schleiermachers Glaubenslehre. Ein Beitrag zum Verständnis der Schleiermacherschen Theologie 
(19112 [1909]): ‘Nicht alles ist Schleiermacher gelungen: die Leistung als Ganzes aber ist so groß, daß 
sie nur durch eine entsprechende Gegenleistung, nicht durch spitze Einzelkritik in ihrem Bestande 
bedroht werden kann’, door Barth geciteerd in het hier aangehaalde werk op p. 421.
30 Brunner vraagt in zijn Schleiermacherboek: ‘So ist denn also “Schleiermacher erledigt”?’, 390. 
Barth schrijft: ‘[Man] dürfte sich schon die Frage «Schleiermacher erledigt?» (S. 390) eigentlich 
nur im stillen Kämmerlein vorlegen, wo man in der Lage ist, sich selbst auf den Mund zu schlagen, 
bevor es einem von den andern widerfährt.’ (424)
31 Barth, ‘Brunners Schleiermacherbuch, 1924’, in Vorträge und kleinere Arbeiten 1922–1925 



178 Hoofdstuk 4. Een zoektocht naar ‘de laatste linie die het houdt’

Hier lezen we hoe Barth op behoedzame en vanwege de implicaties zelfs enigszins 
aarzelende wijze vrij vroeg in zijn theologische loopbaan een theologisch program 
verwoordt waarvan hij zelf de grote uitvoerder en aanvoerder zal worden. Het heeft 
volgens Barth kunnen komen tot een schleiermacheriaanse theologie vanwege een 
bepaalde ‘Mißentwicklung’ die begon in de schoot der Reformatie. In Barths recensie 
wordt niet duidelijk wat deze Mißentwicklung precies inhoudt en waar ze precies 
begonnen is, maar uit zijn overige werk begrijpen we echter dat hij doelt op het feno-
meen van de zogeheten ‘en–theologie’, een theologie die er meerdere principes op 
nahoudt en zich daarmee niet houdt aan het eerste gebod: ‘gij zult geen andere goden 
voor Mijn aangezicht hebben’.32 In de jaren ’20 stelt Barth het zich als dogmaticus ten 
doel om de antropologisering van de theologie tegen te gaan (Christliche Dogmatik, 
1927): te lang had de mens centraal gestaan in de theologie. Voortaan moest het 
in de theologie weer om God gaan draaien.33 Een kleine tien jaar later zou Barths 
‘ontdubbeling’ van de geloofsleer een onmiddellijke maatschappelijke spits krijgen; 
ze speelde een doorslaggevende rol in het formuleren van de Barmer Thesen (1934) en 
in de jaren daarna zou het in de kerkstrijd van de Bekennende Kirche tegen de Deut-

(ga iii.19; Zürich: tvz, 1990), 401–425: 424. In een ongeveer gelijktijdig tot stand gekomen tekst 
verwoordt Barth het aldus: ‘[S]ieht man in Schleiermacher keineswegs den rechtmäßigen Erben und 
Testamentsvollstrecker der Reformatoren und in der fraglosen Herrschaft seiner Richtung nicht 
eine gnädige, sondern eine ungnädige Führung Gottes, ein Zorngericht über den Protestantismus, 
das zur Buße und Umkehr und nicht zum Weitermachen einladet, dann bleibt offenbar — und ich 
sehe nicht ein, wie dem auszuweichen sein wird — die Möglichkeit der theologischen Revolution, 
das grundsätzliche Nein! zu der ganzen Schleiermacherschen Religions– und Christentumslehre 
und der Versuch eines Neubaus gerade an der Stelle, an der wir ihn immer wieder mit erstaunlicher 
Beharrlichkeit, Kunst und Kühnheit haben vorbeieilen sehen.’ Barth, Die Theologie Schleierma-
chers. Vorlesung Göttingen Wintersemester 1923/24 (ga ii.11; Zürich: tvz, 1978), 462. Het hier weer--
gegeven citaat wordt door Breukelman aangehaald in bt iv/1, 79.
32 Exodus 20:3. In Die Theologie Schleiermachers spreekt Barth van een ‘Entartung der protestan-
tischen Theologie’ (461). In een excurs in kd iv/3 spreekt Barth zeer beknopt (113–114) over ‘das 
fatale Wörtchen “und”’ in de theologie (113) en omschrijft het als volgt: ‘Eben solches [nl. het ‘op 
twee gedachten hinken’ (1 Koningen 18:21)] Kombinieren des Wortes Jesu Christi mit der Autorität 
und den Inhalten angeblicher anderer Gottesoffenbarungen und Gotteswahrheiten war und ist 
nun aber (…) die schwache Stelle so ziemlich aller Gestalten der christlichen Kirchengeschichte.‘ 
Vervolgens wijst hij erop dat de neiging tot zulke ‘en–theologie’ al waarneembaar zijn in de kiem 
der Reformatie en dat de opkomst van de Deutsche Christen ervoor nodig is geweest om de kerk 
uit haar theologische slaap wakker te schudden. In het verlengde hiervan heeft Barths kritiek op 
Schleiermachers theologie betrekking op diens optimistische denken over de mens ten opzichte 
van God, het veronderstelde continuüm tussen God en mens, het aanwijzen van het menselijk 
gemoed als de meest eigenlijke woonplaats van God, en de vermeende virtuositeit van de religieuze 
mens die door zijn nadering tot God het eeuwige kan beleven. K. Barth, Die christliche Dogmatik 
im Entwurf. Erster Band: Die Lehre vom Worte Gottes (ga ii.14; Zürich: tvz, 1982 [1927]), 402–403.
33 Dit bracht Breukelman tot de uitspraak: ‘We zouden de Christliche Dogmatik van 1927 ‘Barths 
Schleiermacherboek’ kunnen noemen.’ bt iv/1, 85. Breukelman bedoelt daarmee dat Barths boek 
een alternatief bood op het hierboven aangehaalde Schleiermacherboek van Brunner.
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sche Christen het voornaamste theologische strijdmotief worden.34 Ook in de latere 
banden van de Kirchliche Dogmatik blijkt de éénvoudige godskennis Barths episte-
mologische axioma en de grondslag van zijn dogmatische werk. Op grond hiervan 
mogen we heel Barths theologische arbeid door de jaren heen beschouwen als het 
ontvouwen van eenvoudige godskennis. We kunnen bij Barth ook spreken van een 
project dat in het teken staat van consequente theologische ontdubbeling.

Het bijzondere nu van Breukelmans interpretatie en verwerking van Barths theo-
logische vondst is de manier waarop hij enkele decennia later, in zijn eigen context 
van kerkverlating en secularisatie die aanzienlijk van die van Barth verschilt, heil 
zag in deze ontdubbeling. In Breukelmans ogen was Barths ontdekking met het 
verstrijken van de jaren niet minder relevant geworden. In tegendeel: juist te midden 
van het woeden van de secularisatie leek het Breukelman noodzakelijk dat elke vorm 
van en–theologie ontmaskerd werd en dat kerk en theologie voortaan zouden leven 
vanuit de openbaring van de éne God alleen. In zijn eigen woorden:

De dogmatiek bij Barth ziet er heel anders uit dan het er ooit uitzag. Vanwege de Schrift 
moeten de dingen nu anders gezegd worden dan ze 1800 jaar gezegd zijn. (…) Elke 
keer, elke tijd opnieuw moet de Schrift worden uitgelegd in het mensdom met zijn 
filosofieën, mythologieën, ideologieën, psychologieën, sociologieën en zijn religies. Die 
uitleg moet geschieden in confrontatie met de bestaande filosofieën, telkens opnieuw. 
En dan gaat het er om wie van wie wint en wie onder kritiek van wie staat. Wie moet 
wie ontmythologiseren? Moeten wij de bijbel ontmythologiseren of moet de bijbel ons 
mythologiseren [sic]? De ecclesia leeft in een voortdurende strijd en ze heeft de natuur-
lijke neiging tot een synthese te komen met de bestaande filosofieën. Men gaat dan uit 
twee vaatjes tappen en zelfs in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat, dat God zich op 
twee manieren openbaart: in de schepping en in zijn Woord. Dat heeft de hele kerkge-
schiedenis gedomineerd. En daar heeft Barth mee gebroken en de consequenties van 
die breuk in zijn dogmatiek sterk doorgevoerd.35

Breukelman beschrijft hier in enkele grote lijnen de kern van Barths theologische 
revolutie. Om helder voor het voetlicht te krijgen hoe zich deze revolutie verhoudt 
tot de maatschappelijke revolutie waarvoor in de jaren ’70 zoveel interesse bestond, 
kiest Breukelman er in zijn lezing van 1978 voor om helder te onderscheiden tussen 
drie verschillende soorten revolutie. Van allerlei (1) ‘menselijke revoluties’ moeten 

34 Zie met name Barths lezing ‘Das erste Gebot al theologisches Axiom’ uit 1933, recentelijk 
herdrukt en geannoteerd in ga iii.49. De eerste these van Barmen luidt: ‘Jesus Christus, wie er 
uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im 
Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.’ Met als anathema: ‘Wir verwerfen 
die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben 
diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten 
als Gottes Offenbarung anerkennen.’
35 Breukelman, ‘Van de mens moet je zeggen dat hij niet had moeten ontstaan’, 4.



180 Hoofdstuk 4. Een zoektocht naar ‘de laatste linie die het houdt’

twee andere vormen van revolutie onderscheiden worden, namelijk (2) Barths ‘theo-
logische revolutie’ die de theologie wil ontdubbelen, en (3) een ‘Revolution Gottes’, 
waarover de twee edities van Barths commentaar op de Romeinenbrief (1919 en 1922) 
spreken.

Aan de hand van het boek Theologie und Politik im Denken Karl Barths van Ulrich 
Dannemann36 wil Breukelman daarmee in de eerste plaats duidelijk aangeven dat 
menselijke revoluties ten principale niet met Gods revolutie samenvallen. Zo’n 
automatisch samenvallen van het menselijke en het goddelijke is immers juist wat 
door Barths ‘theologische revolutie’ weersproken wordt. In de tweede plaats geeft 
Breukelman aan dat er een heel bepaalde rangorde in de verschillende vormen van 
revolutie aangebracht dient te worden. Deze gedachte ontwikkelt Breukelman bij het 
formuleren van het thema van zijn voordracht:

Om in het Revolutionszeitalter, waarin wij leven,37 te kunnen duidelijk maken welke 
‘die Revolution Gottes’ is, waarover het in de Bijbelse teksten gaat, was een ‘theologische 
Revolution’ nodig, die wel aanvankelijk hoofdzakelijk betrekking had op het jongste 
verleden van de theologie der kerk (de epoche ante et post Schleiermacher van de 
Neuprotestantismus — en de laatste episode daarvan — Ritschl–Harnack), maar die hoe 
langer hoe meer zich bleek te moeten uitstrekken ook tot de orthodoxie — ja zelfs tot 
de Reformatie en ten slotte tot heel de kerk– en theologiegeschiedenis vanaf de tweede 
eeuw tot op heden.

In grote lijnen schetst Breukelman vervolgens hoe door de eeuwen heen de vigerende 
theologie volgens hem iets weerspiegeld heeft van de maatschappelijke structuur en 
er tegelijkertijd een legitimatie voor bood. Als voorbeelden noemt hij de kosmische 
theologie van Thomas van Aquino en de protestantse theologie: de eerste weerspiegelt 
en sanctioneert de feodale samenlevingsstructuur, de tweede weerspiegelt en sanc-
tioneert de burgerlijke samenlevingsstructuur. Bij Barth vinden we vervolgens een 
revolutionaire theologie ten opzichte van de laatste fase van de liberale Neuprotes-
tantismus (Troeltsch) met A. Ritschl en A. von Harnack als voornaamste exponenten, 
omdat Barth in het revolutietijdperk leefde; ook de revolutionaire Barth zelf weerspie-
gelt de tijdgeest van zijn dagen en sanctioneert met zijn theologie het revolutionaire 
denken dat is opgekomen na het ‘verval van de burgerlijk–liberale wereld na Marx’.

Toch moet volgens Breukelman de vraag gesteld worden wat in deze voortdu-
rende wisselwerking het zakelijke criterium moet zijn. Zijn antwoord: ‘Dwars door 

36 U. Dannemann, Theologie und Politik im Denken Karl Barths (München: Kaiser, 1977). Breu--
kelmans persoonlijke bibliotheek bevatte een exemplaar dat door hem van opmerkingen en aante-
keningen werd voorzien.
37 De term is ontleend aan Barths Tambachrede van 1919. Barth doelde ermee op het ontstaan 
van de Weimarrepubliek in 1918, kort na de Eerste Wereldoorlog. Opvallend is dat Breukelman hier 
spreekt over het Revolutionszeitalter ‘waarin wij leven’; Breukelman meende klaarblijkelijk zelf in 
een vergelijkbaar revolutionair tijdperk te leven.
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die wisselwerkingen heen geschiedt het Woord en dit Woord is het criterium.’ Het 
is Gods revolutie die het criterium moet zijn van menselijke revoluties. De ‘revolu-
tionaire denkrichting’ moet dus niet verlopen vanuit de maatschappelijke revolutie 
(het socialisme) via de theologische revolutie (Barth) naar Gods revolutie (zoals 
beschreven in de Bijbel), maar andersom: de beweging gaat van Gods revolutie via de 
theologische revolutie naar de menselijke revoluties.

3.2 Het Reformatieprincipe als revolutieprincipe
Bij de functie van het Woord als revolutionair criterium moeten we nu uitgebreider 
stilstaan, want hier zijn we het grondbeginsel van Breukelmans ‘revolutionaire’ theo-
logie op het spoor gekomen. Om dit helder voor het voetlicht te krijgen, lijkt het ons 
behulpzaam om twee met elkaar corresponderende principes te onderscheiden: een 
materieel theologisch principe (een centrale leerstelling) en een formeel theologisch 
principe (de gezaghebbende theologische kenbron).

Breukelmans materiële principe is gelijk aan dat van Barth en is zuiver soteriolo-
gisch van aard: in de traditie van de Reformatie staat bij hem de rechtvaardiging uit 
genade door het geloof in Christus alleen centraal (sola gratia, sola fide38). Dat wil 
zeggen: door niets anders dan door het geloof in Christus kan de mens rechtvaardig 
staan voor God. Buiten Hem wordt tevergeefs vaste grond gezocht en buiten Hem 
is er geen heil te verkrijgen. Conform Barths bestrijding van de en–theologie in zijn 
poging om voorbij Schleiermacher te komen, wordt door Breukelman dit materiële 
principe niet alleen in de verzoeningsleer toegepast, maar op alle theologische deel-
disciplines. Ook bijvoorbeeld een ecclesiologie of een theologische antropologie zal, 
omdat ze menselijk denkwerk is, van Godswege gerechtvaardigd moeten worden, en 
zo behoeven ook theologische ontologie en theologische epistemologie rechtvaardi-
ging van Godswege: de menselijke activiteit van het zo adequaat mogelijk omschrijven 
van het zijn en het kennen kan niet buiten God om plaatsvinden, maar moet juist bij 
Hem aanvangen en voortgaan.39 Bij Barth zien we de noodzaak tot het zetten van 
deze stap het helderst geformuleerd in de vierde paragraaf van zijn reeds aangehaalde 
strijdschrift tegen Brunner uit 1934, waarin hij het reformatorisch gehalte van Brun-
ners natuurlijke theologie peilt:

Wir sind heute, wenn wir wirklich die ‘reformatorische’ Linie gegenüber dem Katho-
lizismus und gegenüber dem Neuprotestantismus innehalten wollen, zweifellos auch 
in der Gnadenlehre (…) nicht in der Lage, die Sätze Luthers und Calvins zu wieder-
holen, ohne sie gleichzeitig schärfer auszuziehen, als sie selbst es getan haben. (…) 

38 Hoewel het systematische spreken over de drie sola’s (sola gratia, sola fide, sola scriptura; later 
uitgebreid met solo Christo en soli Deo gloria) zijn intrede pas deed in de 20e eeuw, wordt het over 
het breed aanvaard als een adequate weergave van de theologische kernpunten van de Reformatie.
39 Zie met name kd ii/1, § 25–27 ‘Die Erkenntnis Gottes’. Barth beschrijft het menselijke kennen 
van God als een participeren aan Gods zelfkennis. Zie bt iv/1, 479–480.
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Noch folgenschwerer ist aber die faktische Nichtexistenz des Thomas im 16. Jahrhun-
dert darin geworden, daß den Reformatoren der im katholischen System bestehende 
entscheidende Zusammenhang zwischen dem Problem der Rechtfertigung einerseits 
und dem Problem der Gotteserkenntnis anderseits, zwischen Versöhnung und Offen-
barung, nicht in seinem ganzen Umfang deutlich sein konnte.40

Door zo expliciet de rechtvaardiging met de godskennis te verbinden, en de verzoe-
ning met de openbaring, zet Barth dus, met het oog op zijn veranderde context (‘Wir 
sind heute … ’), bewust een stap verder dan de theologen van de Reformatie.41 Ook in 
deze fundamentele theologische zaken moet er een ontdubbeling plaatsvinden: niet 
alleen verzoening en rechtvaardiging, ook het kennen van God is een heilsaangele-
genheid. Barth stelt dat reformatorische theologie in haar geheel — in alle opzichten 
en in elke locus — een intrinsiek soteriologische strekking heeft.

Breukelmans formele theologische principe komt voort uit dit materiële prin-
cipe, en hoewel hij zich ook hier in de lijn van Barth en de Reformatie beweegt, 
legt hij toch een verschillend accent ten opzichte van Barth. Als de rechtvaardiging 
van Godswege het enige geldige materiële principe mag zijn, moet er consequent 
vanuit Gods zelfopenbaring gedacht worden. Maar waar bij de dogmaticus Barth 
de volle nadruk komt te liggen op Christus als de eerste gestalte van het geopen-
baarde Woord (het solo Christo), daar komt bij Breukelman de tweede gestalte van 
het Woord centraal te staan en wordt het sola scriptura tot volle gelding gebracht.42 
In dit formele principe ligt een eerste belangrijk accentverschil tussen Breukelmans 

40 K. Barth, Nein! Antwort an Emil Brunner (Theologische Existenz Heute 14; München: Kaiser, 
1934), 37–38. Vgl. bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75: 71–74. Barth heeft deze gedachten 
nader uitgewerkt in kd ii/1, § 26.2 ‘Die Bereitschaft des Menschen’, zie met name 150: ‘Sein Versuch 
[namelijk dat van de natuurlijke theologie beoefenende mens], sich selbst zu bewahren und zu 
behaupten (…) kann gar nicht anders endigen als in der Behauptung, daß er ohne Gottes Gnade, 
der Gnade Gottes immer schon zuvorkommend, sie immer schon vorwegnehmend, für Gott bereit, 
daß ihm also Gott auch anders als aus und durch sich selbst erkennbar sei.’ Barth bestempelt dit als 
intellectuele werkgerechtigheid.
41 Als de term niet het reële gevaar van spraakverwarring met zich meebracht, hadden we hierover 
kunnen spreken in termen van een ‘nadere Reformatie’ in de fundamentele theologie. Barthonder--
zoeker David Congdon ziet het hier beschrevene als de kern van de dialectische theologie en formu-
leert bondig: ‘Whereas the reformers themselves isolated the problem of soteriology from ontology 
and epistemology — that is to say, they failed to think through the implications of their soteriology 
for the question of the being of God and our knowledge of God — dialectical theology develops 
a theological ontology and epistemology commensurate with its reformational soteriology.’ D.W. 
Congdon, ‘Afterword’, in: W.T. McMaken & D.W. Congdon (red.), Karl Barth in conversation (Eugene: 
Pickwick, 2014), 255–278: 267. In alle delen van Barths dogmatiek vinden we deze denkfiguur, waarbij 
de soteriologie het primaat heeft, terug; zie bijvoorbeeld kd iv/3, 385–387, waar Barth (de profetie 
van) Christus beschrijft als het Licht des Lebens dat het antropologische bereik als terminus a quo 
en terminus ad quem volstrekt bepaalt: ‘[D]ie Welt und der Mensch [sind] gerade durch das in Gang 
befindliche Offenbarwerden ihrer Versöhnung so entscheidend und umfassend bestimmt (…), [daß 
sie] von ihr her ihren Ort, ihre Existenz, ihre Struktur, ihren Bestand haben.’ (386)
42 Zie hierover Barth, kd i/1, § 4 en kd i/2, § 19–21.
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theologische arbeid en die van Barth: Breukelman tracht de stelling te bewijzen dat 
de ontdubbelende theologische denkrichting of denkstructuur als zodanig terug te 
vinden is in de Bijbel als tekst, die hij immers beschouwt als een zorgvuldig gecom-
poneerd samenspel van vorm en inhoud. 

Het is natuurlijk niet zo dat Barth zich geen moeite getroost heeft te onderzoeken 
of zijn dogmatische theologie op dit punt de Schriften wel getrouw naspreekt.43 Wat 
voor Barth echter een Bijbels–theologische kwestie is, die onderdeel uitmaakt van 
de Godsleer en in feite een Bijbels–theologische verantwoording biedt van de eerste 
these van de theologische verklaring van Barmen, zou bij Breukelman de gestalte 
aannemen van een compleet levenswerk: zijn Bijbels–theologische project.

Als Breukelman spreekt van een ‘Revolution Gottes’, doelt hij op het revolutio-
naire potentieel van dit materiële en formele principe — mits ze als enige principes 
geldig gemaakt worden, dus als daadwerkelijke sola’s. Volgens hem heeft het echter 
juist daaraan in de theologiegeschiedenis vooralsnog ontbroken. Hij vermoedt 
dat de oorzaak daarvan niet slechts gelegen is in wat we hebben beschreven als het 
miskennen van het meest adequate materiële principe, namelijk dat van eenvoudige 
godskennis, maar ook in het miskennen van het meest adequate formele principe. 
Volgens Breukelman heeft men te lang de Bijbel bestudeerd binnen hermeneutische 
kaders die vreemd zijn aan de inhoud van de Bijbel zelf en die daardoor de boodschap 
van de Bijbel eerder vertroebelen dan verhelderen. Wie het formele principe sola scrip-
tura werkelijk voluit tot gelding wil brengen, moet door de omgang met de Schrift 
zelf ontdekken ‘hoe ze gelezen wil worden’, dat wil zeggen: in het nastreven van een 
adequate leeswijze van de Bijbel zullen de Bijbelse teksten bevraagd moeten worden op 
de hermeneutische implicaties van haar literaire structuren, en zal men moeten leren 
alert te zijn op tekstuele signalen die hermeneutische aanwijzingen in zich dragen.

Als het gaat om een theologische revolutie die volgt op Gods revolutie, is het Breu-
kelman dus te doen om het aanwennen van een nieuwe, radicale theologische atti-
tude. Zoals Barth in de dogmatiek vanuit het bijzondere van Gods zelfopenbaring 
de algemeen gangbare theorieën en methodieken tracht te benaderen in plaats van 
andersom, zo probeert Breukelman, door middel van de in de vorige hoofdstukken 
beschreven werkwijze van theologische exegese, de Schrift als gestalte van Gods zelf-
openbaring te eerbiedigen door haar zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken.44

43 Zie kd ii/1, 107–137, waar Barth stelt: ‘Es gibt nicht nur einzelne Stellen, sondern es gibt eine 
durch die ganze heilige Schrift hindurchlaufende Linie, angesichts derer man die Frage: ob wir 
nicht durch die heilige Schrift selber zur natürlichen Theologie eingeladen und aufgefordert seien, 
wohl aufwerfen kann, und, um ihrer richtigen Beantwortung willen, sogar aufwerfen muß’, en dan 
vraagt: ‘Spricht das Alles darum für die Berechtigung und Notwendigkeit einer natürlichen Theo-
logie, weil es für eine von der Bibel selbst behauptete Erkennbarkeit Gottes unabhängig von seiner 
Offenbarung spricht?’ (109).
44 Miskotte noemt in ‘Über Karl Barths Kirchliche Dogmatik. Kleine Präludien und Phanta--
sien’ deze attitude bij Barth de ‘voorrang van de werkelijkheid’. Geciteerd naar F.–W. Marquardt, 
‘Exegese und Dogmatik in Karl Barths Theologie’ in de registerband bij de kd, 651–676: 655 en 659; 
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Vanuit een bespreking van Breukelmans lezing op de ncsv–lustrumconferentie 
‘De revolutie in Christus en de maatschappelijke plaats van christenen’ van 1978 
hebben we nu beschreven dat bij Breukelman het Reformatieprincipe van sola scrip-
tura functioneert als revolutieprincipe.45 Aan de hand van een exegetisch voorbeeld 
willen we nu zien hoe dat in Breukelmans Bijbels–theologische project in concretere 
zin gestalte krijgt.

3.3 De soteriologische denkrichting–van–God–uit in de Bijbel
Breukelman zag zijn eigen project niet zozeer als een Bijbels–theologische tegen-
hanger van Barths dogmatisch–theologische project, maar, zoals we hebben gezien in 
Hoofdstuk 2, als een Bijbels–theologische aanvulling op Barths dogmatische werk en 
een exegetische onderbouwing ervan. Toen Breukelman in de jaren ’50 begon aan een 
studie met de titel Dogmatik als Hermeneutik wilde hij die inzetten met een analyse 
van de hierboven beschreven structurele verandering die Barth aanbracht in de 
ontvouwing van de christelijke geloofsleer ten opzichte van eerdere dogmatieken, om 
vervolgens aan te tonen dat de structuur van Barths Kirchliche Dogmatik, juist omdat 
die opgesteld is vanuit Gods zelfopenbaring, een adequaat dogmatisch–theoretisch 
raamwerk biedt voor Schriftgetrouwe theologische exegese.46

Breukelman heeft in zijn exegetische analyses van de vorm en inhoud van de 
boeken Genesis en Mattheüs gepoogd aan te tonen dat (1) de Bijbelse teksten inder-
daad van een denkrichting–van–God–uit getuigen en dus (2) een intrinsiek soterio-
logische strekking hebben. Deze twee zijn door de stelregel van het Sein in der Tat 

de oorspronkelijke Nederlandse tekst is opgenomen in vw 2, 93–140. Miskotte schrijft: ‘Men kan 
op vele wijzen de K.D. misverstaan. Als een filosofie (naar Kant’s snit), als een wereldbeschouwing, 
een “christelijke”, gebouwd op de dialectische beweging des geestes; als een levenshouding naar de 
trant van het existentialisme. Ja, er zijn zelfs lieden, die van nihilisme hebben gesproken. Dat is alles 
radicale onzin; de radix, de wortel van die onzin, ligt echter vaak in een kleine praedispositie van 
onze geest, die maakt, dat wij in Barth’s werk de voorrang van de werkelijkheid niet verstaan. Welke 
voorrang? De voorrang ten opzichte waarvan? De voorrang ten opzichte van de mógelijkheid. Het 
schijnt ons aangeboren, althans ons, westerlingen, met de moederborst of met de paplepel ingegeven, 
dat we alleen zuiver gaan en veilig ons bewegen op de wegen van het denken, als we eerst de móge-
lijkheid van een zaak stellen, overwegen, doorzichtig maken, om dan te zien of er zich gegevens voor-
doen van zo grote evidentie, nl. als vervulling van die mogelijkheid, dat men concluderen kan tot 
werkelijkheid.’ (120) Mijns inziens heeft Miskotte hiermee het kritische vragencomplex weergegeven 
waarop vrijwel alle bezwaren die in de loop der jaren aangevoerd zijn tegen Barths theologie, en in 
het spoor daarvan ook Breukelmans Bijbels–theologische en exegetische methodiek, herleid kunnen 
worden. Is het epistemologisch legitiem om te beginnen bij de zaak zelf? Is de kenweg die bij de zaak 
zelf begint een mogelijke weg om te bewandelen? Levert die kenweg betrouwbare kennis op?
45 Hoe deze lezing is ontvangen, laat zich op basis van schriftelijke bronnen niet reconstrueren. 
Marquardts reactie was zeer positief; onder de aanwezige (oud–)studenten gaf Breukelmans refe-
raat vooral veel aanleiding tot discussie (mondelinge informatie Reeling Brouwer, augustus 2016).
46 Zie bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75 en ‘Brief van F.H. Breukelman aan K.H. 
Miskotte’, 421–430.
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immers onlosmakelijk met elkaar verbonden: waar God is, daar handelt Hij, en als 
God handelt, doet Hij dat tot heil van de mensen.

Het lijkt ons goed om op deze plaats aandacht te besteden aan een door Breu-
kelman geëxegetiseerde Bijbelplaats waaruit zeer duidelijk blijkt op welke wijze Breu-
kelman de beweging–van–God–uit in de tekst van de Bijbel ontwaart en hoe daaruit 
blijkt dat Gods zelfopenbaring intrinsiek soteriologisch is. Het gaat om Breukelmans 
exegese van de eerste drie scheppingsdagen (Genesis 1:1–13).47 We geven de belang-
rijkste aspecten van Breukelmans exegese puntgewijs weer.

1. In zijn exegese van Genesis 1 vestigt Breukelman allereerst de aandacht op de rol 
van de redacteur (de ‘verteller’).48 Hij veronderstelt dat deze redacteur een kerygma 
te verkondigen heeft en de compositie van zijn tekst ten dienste stelt van dit kerygma, 
zowel in de grote lijnen als in de kleinste details.49

2. Wat de grote lijnen betreft ziet Breukelman, net als Barth in kd iii/1, in tegen-
stelling tot het onder oudtestamentici gebruikelijke scherpe onderscheid tussen 
de ‘Urgeschichte’ (Genesis 1 – 11) en de ‘Vätergeschichte’ (Genesis 12 – 50), de twee 
gedeelten van Genesis in elkaars verlengde liggen. Reeds in zijn soevereine schep-
pingswerk heeft God het heil van de mensen op het oog: de geschapen natuur wordt 
geschikt gemaakt voor het heilswerk. Hij neemt zelf het kwaad voor zijn rekening, 
de ‘woest– en ledigheid’ (tohoe wabohoe) wordt teruggedrongen, opdat de mens 
leven kan. Genesis 1 moet dus niet beschouwd worden als neutraal ‘voorwerk’ op de 
verbondsgeschiedenis, maar kan op zichzelf al soteriologisch begrepen worden: Gods 
genadige toewending richting de mens begint met de schepping.

3. ‘Scheppen’ betekent dat God iets geheel nieuws maakt (creatio ex nihilo).50 Het 
heilswerk ontspringt dus alleen aan Gods wil en handelen, niet ook nog aan iets 
anders buiten Hem.

4. Op de eerste scheppingsdag worden licht en duisternis temporeel van elkaar 
gescheiden. Dat betekent dat ‘de dreiging, dat de dag van de mens door ene niet meer 
eindigende nacht wordt verzwolgen, is afgewend’.51 Ook daar heeft God dus het heil 
van de mens op het oog.

5. Op de tweede scheppingsdag worden de wateren van de wateren ruimtelijk (verti-
caal) onderscheiden door een uitspansel of gewelf. ‘Het gewelf representeert de hemel. 

47 Andere voorbeelden zouden kunnen zijn: Breukelmans exegese van Genesis 5 – 9, waar er 
sprake is van tweeërlei ‘vóór en na’: het steeds terugkerende voor en na de geboorte van de eerste-
ling komt onder spanning te staan door het voor en na de vloed (bt i/2, 30–60; bt iii/1, 27–33); en 
de exegese van Genesis 22:1–19 (bt i/2, 113–140), waarin de ‘teleologie van de geslacht voor geslacht 
doelgericht voortgaande beweging van de vader naar de zoon tot voleinding komt’ (139).
48 bt i/3, 1–3.
49 We moeten dus zeggen dat de auteur volgens Breukelman niet een passieve of neutrale functie 
heeft bij het tot stand komen van de Bijbeltekst, maar dat zijn eigen activiteit in dienst wordt 
genomen door het Woord. Zo moeten we bij Breukelman de rol van de intentio auctoris verstaan.
50 bt i/3, 8.
51 bt i/3, 33.
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Voor de mens op de aarde de hemel representerende is het gewelf echter pars pro toto 
de hemel zelf, zodat aan het slot van Gen. 1:6–8 gezegd kan worden: “dem Gewölb rief 
Gott: Himmel!”. Door hetgeen de verkondiger over het gewelf als de zichtbare onder-
kant van de hemel zal weten te zeggen, zal hij toch alles kunnen zeggen van de hemel 
zelf: als beveiligende overkoepeling van de aarde is de hemel de sfeer van het volstrekt 
verborgene, van waaruit heil te verwachten is.’52 De heilsbeweging vanuit de hemel 
naar de aarde, dat is: van God naar de mensen, is in de schepping reeds ingebouwd.

6. Op de derde scheppingsdag worden opnieuw ruimtelijk (horizontaal) aarde en 
zee van elkaar gescheiden, opdat de aarde een veilige plek zou zijn voor de mens om 
op te wonen. Ook daar vindt dus een heilshandeling van Godswege plaats.

Hieruit blijkt hoezeer Breukelman in de tekstuele compositie van Genesis 1 een 
soteriologische strekking ontwaart. Consecutief stelt God in alle dimensies op soeve-
reine wijze paal en perk aan alles wat de mens bedreigen kan in zijn bestaan en maakt 
voor hem een plek waar het goed is om te leven. Zo komt Breukelman na een uitvoe-
rige bespreking van de tekst en zijn uitleggeschiedenis tot de slotsom:

[H]et licht zal dag–licht zijn van God voor zijn mensen, en het gewelf zal hemel zijn van 
God voor zijn mensen, en het droge zal aarde zijn van God voor zijn mensen. (…) Heel 
die geschapen werkelijkheid — de hemel en de aarde, de zee en al wat in hen is — is 
derhalve een werkelijkheid tussen God en de mens als partners van het verbond. (…) 
Het geloof van Israël (…) vraagt primair naar de ‘Sinn des geschichtlichen Daseins’ 
aller wezens. Dit heeft tot gevolg, dat in heel de bijbelse verkondiging alles van de 
onmetelijke ‘natuur’ klein wordt gehouden, ondergeschikt en dienstbaar aan hetgeen 
tussen God en de mensen dialogisch zich wil afspelen als ‘Geschichte’ van debharim. 
Dit gebeurt nu ook reeds in het verhaal over het scheppen van Elohim aan het begin 
van de bijbel.53

Vervolgens legt Breukelman, op een wijze die typerend is voor zijn Bijbelse theologie, 
een direct verband tussen zijn exegese en de kerkelijke verkondiging:

En op bijbelse wijze moet ook door ons in het ‘verbi divini ministerium’ van de ecclesia 
temidden van de volkeren de ‘natura’ onder de controle van de geschiedenis worden 
gehouden. Anders blaast de natuur zich op en wordt ze tot het een en het al en worden 
wij — God en zijn mensen en heel de Geschichte van de debharim — door de natura 
verzwolgen en moeten we in een zee van natura verzuipen.54

52 bt i/3, 9, onder verwijzing naar kd iii/3, 517.
53 bt i/3, 69–70. Vanuit deze exegetische observatie bekritiseert Breukelman de neutronenbom. 
Zie Inleiding, § 3.8 en bt iv/2, ‘Stop de neutronenbom’, 399–403.
54 bt i/3, 70. Vergelijkbare gedachten vinden we in Breukelmans uitleg van het motief van de 
eerstgeboorte in Genesis, die dikwijls toekomt aan degene van wie het natuurlijkerwijs niet te 
verwachten viel. In § 3 van Hoofdstuk 3 hebben we daar een voorbeeld van gezien.
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In vergelijking met Barth, die in zijn scheppingsleer van kd iii/1 soortgelijke exege-
tische observaties doet, is het kenmerkend voor Breukelman dat bij hem de sote-
riologische denkfiguur van God uit een enorme spanning met zich meebrengt, juist 
omdat ze intrinsiek soteriologisch is en er buiten Gods heilshandelen geen heil te 
verwachten valt. Álles hangt aan de ene God: het goede in de werkelijkheid waarin 
de mens zich heeft aangetroffen, de zin en het doel van zijn bestaan, de zekerheid 
omtrent een heilvolle toekomst als de komst van Gods Koninkrijk, enzovoort. Naast 
God zelf is er niet een tweede bron die hierover iets waarachtigs kan beweren, laat 
staan dat ze er uitsluitsel over zou kunnen geven. Omdat er aan de objectieve kant 
slechts één God is die het verdient om God genoemd te worden en als zodanig 
vereerd te worden, is er aan de subjectieve kant ook slechts één ‘enige troost in leven 
en sterven’. Dan hangt alles ervan af of dit heilsgebeuren dat in de Bijbel beschreven 
is wáár is — en dan is ook het juiste verstaan en vertolken van de Schrift een halszaak 
geworden.

Hierin ligt dus een tweede accentverschil tussen Barth en Breukelman, naast 
het eerder beschreven verschil in nadruk op de eerste of tweede gestalte van het 
Woord als belangrijkste openbaringsbron. Waar men in Barths theologie telkens 
weer aanleiding heeft gevonden om hem ervan te betichten dat hij de werkelijkheid 
van het kwaad en het god–loze bagatelliseert,55 daar beschouwt en ervaart Breu-
kelman, hoewel ook hij zal volhouden dat Christus in kruis en opstanding de over-
winning reeds behaald heeft, het menselijk bestaan toch veel meer als een strijdperk 
waarin de aangevochten ziel het hoofd boven water moet zien te houden door zich 
in te midden van alle ongenadigheid in deze wereld vast te klampen aan zijn laatste 
toevlucht: Gods genade. Alles hangt ervan af of Christus als het Licht der wereld ook 
werkelijk in staat zal blijken om deze duistere wereld te verlichten. In een wereld vol 
kwaad moet de mens telkens weer worden verkondigd dat de overwinning op het 
kwaad inderdaad voor eens en altijd behaald is. De waarachtigheid van het Bijbels 
getuigenis moet ondervonden of toegeëigend worden. Bij Breukelman speelt dit toe–
eigenen een veel prominentere rol in het theologiseren dan bij Barth.

3.4 De ‘derde weg’ van Breukelman: de laatste linie die het houdt
In § 2 van dit hoofdstuk hebben we geschetst hoe de na–oorlogse kerk en theologie 
in Nederland geconfronteerd werden met een verregaand secularisatieproces en 
zich zagen uitgedaagd daar op een adequate wijze mee om te gaan. We stelden dat 
Miskotte, en later Bouhuijs en Deurloo, naar een begaanbare ‘derde weg’ zochten 

55 Zie bijvoorbeeld de uitvoerige reactie van Barth op Berkouwers De triomf der genade in de 
theologie van Karl Barth (1954) in kd iv/3, § 69.3 ‘Jesus ist Sieger!’, 198–206, die zich voornamelijk op 
dit punt toespitst. Eerder had Barth kritiek geuit in de richting van de ‘holländische Neocalvinisten’ 
die hem van monisme beticht zouden hebben (kd iii/4, ix–x), waarop in een latere band van de kd 
een zeldzame retractatio van Barth volgde (kd iv/2, ix–x).
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tussen de uitersten van assimilatie en dissimilatie. In § 3 hebben we tot op dit punt 
beschreven hoe Breukelman, daartoe geïnspireerd door Barth, in zijn Bijbels–theolo-
gische project een revolutionaire potentieel gelegen zag. Als kerk en theologie het zo’n 
vijfhonderd jaar na de Reformatie nu eens wérkelijk zouden wagen met ‘de Schrift 
alleen’, sola scriptura, zouden ze weer kunnen opbloeien. We brengen deze lijnen nu 
bij elkaar door te stellen dat Breukelman, op zijn geheel eigen wijze, als een theoloog 
van de ‘derde weg’ beschouwd moet worden.

Net als veel andere theologen in die tijd waardeerde Breukelman het secularisa-
tieproces niet alleen maar negatief. De institutionele neergang van de kerk had in 
zijn ogen in bepaalde opzichten ook iets louterends: met het wegvallen van oude 
zekerheden werd het ook mogelijk om allerlei intellectuele en zedelijke ballast achter 
te laten. Het was Breukelman met zijn theologische revolutie dan ook niet te doen 
om een restauratie van de Nederlandse Hervormde Kerk of om de kerk tot nieuw 
activisme te motiveren. De kerk zou zich juist weer, in een zo sterk veranderde en 
veranderende wereld, kunnen en moeten concentreren op haar eigenlijke roeping 
van Godswege. In een studie die Breukelman uitsprak op een symposium dat in 1974 
werd gehouden ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Miskotte beschrijft 
hij dit als een door de sterk veranderde context opgeroepen vraag naar een kerkelijke 
en theologische ‘linie die het houdt’:

De vraag is steeds hoe wij als ecclesia op zullen kunnen tegen alles van de wereld waarin 
wij zijn komen te leven. Door dat alles word je teruggeworpen op een linie die het houdt. 
(…) Ik meen: geconfronteerd met de realiteit van de wereld waarin wij leven worden wij 
teruggeworpen op de Tenach. Als wij het aan zullen kunnen en er niet onderdoor zullen 
gaan in de wanhoop, in de chaos (tohoe wabohoe), dan door de Tenach, die precies slaat 
op alles wat ons beweegt en bedreigt. Dat is de ‘moderniteit’ van dit getuigenis, waar-
over Miskotte op verschillende plaatsen spreekt. Hij heeft voortdurend gedemonstreerd, 
gesuggereerd, aangeboden, laten ervaren, dat je in de verwarringen van het huidige 
leven en de huidige wereld direct vanuit de teksten zelf oriëntatie krijgt; die heerlijke 
ervaring, dat verwachtingen worden gewekt, woord en wederwoord ontspringen direct 
vanuit de teksten in de wereld van nu.56

In de beeldspraak van een ‘linie die het houdt’ of een ‘laatste linie’ herkennen we 
de voorstelling van een kerk die zich moet zien te weren tegen een overweldigende 
macht van buiten. De vijandige macht van buiten wordt gekenmerkt met de volgende 
termen: ‘de realiteit van de wereld waarin wij leven’, ‘wanhoop’, ‘chaos’, dat wat ons 
‘beweegt en bedreigt’, ‘verwarringen’.

We moeten goed in het oog houden, dat Breukelmans eigen Bijbels–theologi-
sche project niet was gericht op het opwerpen van een dergelijke linie, maar op het 

56 F.H. Breukelman, ‘Miskotte’s inspiratie: Tenach en dogmatiek’, in: K.A. Deurloo & A. Otter 
(red.), K.H. Miskotte: De weg der verwachting (Baarn: Ten Have, 1975), 34–50: 50. Het artikel werd 
herdrukt in bt iv/2, 219–229. Verderop spreekt Breukelman over ‘de laatste linie’.
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terugvinden van deze linie. Breukelman geeft aan dat de Tenach de laatste linie is die 
het houdt. De linie wordt dus niet in het heden door mensen opgeworpen, maar is 
in de (theologie)geschiedenis reeds door God zelf opgeworpen. Ze ligt besloten in de 
compositie van de oudtestamentische Schrift en bij uitbreiding in de compositie van 
het vanuit het Oude Testament verstane Nieuwe Testament. In het laatste interview 
dat hem is afgenomen, combineert Breukelman expliciet het beeld van deze ‘linie die 
het houdt’ met dat van ‘de weg’:

Kortom: de kerk is bedreigd, wij allen in het geloof. Hoe zullen wij er tegenop kunnen? 
De wegen zijn onbegaanbaar, dat is duidelijk. (…) En dan zie je in het oeuvre van 
Miskotte: wij worden van de ene linie op de andere teruggeworpen, — hoever? Terug-
geworpen op de zeventiende eeuw, en vandaaruit kunnen we weer? Nee, dat gaat niet! 
Teruggeworpen op de reformatoren? Nee! Teruggeworpen op het Nieuwe Testament? 
Nee! En dat is nou wat er in de twintigste eeuw gebeurt: wij worden teruggeworpen 
op het anti–heidens getuigenis van de Tenach, en vandaaruit zullen we kunnen stand-
houden. (…) Die totaal ontkerstende en geseculariseerde wereld in de greep van het 
heidendom dat alom aanwezig is … (…) Kijk, je ziet wel heel scherp hoe het absoluut 
niet meer kan, maar dan is de grote vraag, en daar ben ik m’n leven lang mee bezig 
geweest: is er nog wel een weg?57

Breukelman schetst de toestand van het geseculariseerde naoorlogse Nederland dus 
als een terugval in het heidendom. Daarin ligt de reden ervan dat zelfs het Nieuwe 
Testament op zichzelf geen linie biedt die het houdt. Dat is dus niet omdat het Nieuwe 
Testament als zodanig gewantrouwd moet worden, maar omdat het Nieuwe Testa-
ment voor de moderne mens pas goed verstaanbaar wordt, als hij het Oude Testament 
leert lezen als een ‘anti–heidens getuigenis’, dat wil zeggen: als hij het leert lezen met 
het oog op Gods heilshandelen aan Israël dat zich midden tussen de heidenvolkeren 
bevindt. Als vanzelf zal men dan ontdekken dat de verbondsgeschiedenis inherent 
christologisch geladen is,58 en daarmee gaat dus ook het Nieuwe Testament open, 
waar blijkt dat Jezus van Nazareth de voorzegde Messias is.

Het gaat erom, dat de linie herontdekt en eindelijk op haar volle waarde geschat 
wordt. De moderne lezer moet zich opnieuw concentreren op de Bijbelse teksten. 
Alleen als de Bijbelse boodschap weer uitgelegd wordt binnen een interpretatiekader 
dat door de tekst van de Bijbel zelf geboden wordt, zullen kerk en theologie, van 
achter deze ‘laatste linie die het houdt’, in staat blijken weerstand te bieden tegen 
het moderne heidendom. Exegetische arbeid die de tekst als tekst eerbiedigt, wijst 
de moderne mens als vanzelf een verstaanbare en begaanbare ‘derde weg’, omdat 

57 F.H. Breukelman, ‘Hou nou toch eens op met die Amsterdamse School. Gesprek met Frans 
Breukelman’, Interpretatie 1/6 (september 1993), 2.4–9: 6.
58 De (gereformeerde) discussies over het aantal verbonden laten we hier rusten; Breukelman 
rekent in navolging van Barth met één verbond: het genadeverbond in Christus, waaraan het 
scheppingswerk de ‘uitwendige grond’ biedt.
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die tekst, zoals we zagen in § 3.3, een intrinsiek soteriologische strekking heeft en 
directe implicaties heeft voor het heden. Het begaan van deze ‘derde weg’ zou echter 
zo radicaal zijn, dat het niets minder dan een complete omwenteling, een revolutie 
zou betekenen in kerk en theologie: door het beoefenen van theologische exegese en 
Bijbelse theologie zou het Bijbels kerygma weer helder voor het voetlicht gebracht 
kunnen worden, en via de kerkelijke verkondiging zou daardoor het transformerende 
potentieel van Gods Woord geactiveerd kunnen worden in het heden.

4. Breukelmans bevindelijkheid

In de voorgaande twee paragrafen hebben we de context geschetst waarbinnen Breu-
kelmans Bijbels–theologische project gestalte heeft gekregen. Wij ontdekten dat Breu-
kelmans teksten, die we in de voorgaande drie hoofdstukken zowel op hoofdlijnen 
als in detail besproken hebben, afgezien van hun inhoud en intrinsieke waarde, ook 
onder heel bepaalde omstandigheden tot stand gekomen. Ze zijn met een specifieke, 
mede door de context ingegeven doelstelling geformuleerd en ze zijn geschreven door 
deze specifieke auteur die met zijn specifieke achtergrond als een kind van zijn tijd 
beschouwd moet worden. Vanuit deze contextuele gesitueerdheid begrijpen we nu 
waarom Breukelmans teksten dikwijls een sfeer van theologische stelligheid en tijd-
loze waarheidspretentie ademen: een revolutionaire tijd vraagt immers eerder om 
een radicale stellingname dan om verzoenlijke woorden. Daarmee is echter nog niet 
alles gezegd over de betrokkenheid van de theoloog op zijn theologie.

4.1 Breukelman als geëngageerd theoloog
De onderzoeker Breukelman nam zichzelf mee in zijn onderzoek. Zijn stelling-
names waren niet alleen theoretisch van aard, hij belichaamde er ook iets van. In 
de beeldspraak van een ‘linie die het houdt’ bijvoorbeeld herkennen we niet alleen 
de voorstelling van een kerk die zich moet zien te weren tegen een overweldigende 
macht van buiten, we zien er ook de aanvechtingen van Breukelman zelf in terug. De 
in § 3.4 genoemde termen (‘de realiteit van de wereld waarin wij leven’, ‘wanhoop’, 
‘chaos’, dat wat ons ‘beweegt en bedreigt’ en ‘verwarringen’) hebben weliswaar in 
de eerste plaats betrekking op de objectieve werkelijkheid, maar vertellen ook iets 
over de wijze waarop die werkelijkheid door Breukelman subjectief werd verstaan en 
beleefd. In deze paragraaf pogen we deze subjectieve betrokkenheid te beschrijven 
en te duiden.

Deze subjectieve betrokkenheid heeft een belangrijke rol gespeeld in de receptie 
van Breukelman en zijn theologie. Een van de weinige op schrift gestelde herinne-
ringen daaraan vinden we bij C.A. Tukker, die vlak na Breukelmans overlijden in 
1993 memoreert:
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Ooit kwam ik op een maandagochtend zijn pastorie te Simonshaven binnen. ‘Hoe is het?’ 
‘Ja, hoe zou het zijn? Aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onder-
worpen. En tegelijk in Christus geheiligd en tot zoon aangenomen.’ Zijn gezicht, dat 
buitengewoon expressieve gezicht, begon te stralen. Zijn sprekende ogen glansden.59

In een paar zinnen zien we hier uitgetekend hoe sterk Breukelman in woord en gebaar 
het objectieve heilshandelen van God verbond met zijn persoonlijke beleving. Breu-
kelman liet zijn persoonlijke beleving van de theologische zaak–waar–het–om–ging 
dus meekomen in zijn werk.60 Door een breed arsenaal aan spreekmodi en inhoude-
lijke variaties bleek hij in staat om op kansel en katheder zijn toehoorders urenlang 
geboeid te laten luisteren.61 Aan zijn bewogen publieke optreden kon men aflezen 
dat Breukelman de theologische nood van zijn tijd aan den lijve ondervond, hetgeen 
bij vele van zijn toehoorders begrip en herkenning opriep. Hij kon schelden en tieren 
op vakgenoten die er hoegenaamd niets van hadden begrepen, hij kon schreien als 
een bevindelijk prediker vanwege Gods heilshandelen in Christus. Hij kon intense 
vreugde en troost beleven aan exegetische vondsten die volgens hem vérstrekkende 
gevolgen zouden kunnen hebben voor theologie en kerk, maar hij kon evenzeer 
gebukt gaan onder de onzekerheid en aanvechting die zijn moderne context met zich 
meebracht. Hij belichaamde door dit alles een merkwaardige mengeling van sterke 
angst en intens verlangen.62 Reeling Brouwer schrijft: ‘Wanhoop, depressie, agressie, 
dat alles is volop aanwezig en eist ruimte op, naar de ervaring van veel hoorders: wel 
eens wat teveel ruimte.’63

59 W. Verboom, ‘Reflexen: De Amsterdamse School’, Theologia Reformata (1993), 292–294: 294. 
Verboom citeert uit de Hervormde Kerkbode van de Veluwe van 9 juli 1993. De formulering is 
ontleend aan het klassiek-gereformeerde doopformulier.
60 ‘Niet alleen zijn werk, ook zijn persoon was controversieel. Wat was de invloed van beide 
aspecten op de persoon en het werk van de schrijvers van deze bundel?’, zo lezen we op het aanprij-
zende omslag van Eén zo’n mannetje (mijn cursiveringen), waaruit we opmaken dat de redactie of 
uitgever van deze bundel de verbondenheid tussen persoon en werk, subject en object, als selling 
point beschouwde. Elders in de bundel merkt de redactie op: ‘Breukelman was een geboren rede-
naar’ (8), en elders wordt gesproken van ‘happenings’ en ‘optredens’ (Den Heyer, 125).
61 C.J. den Heyer trekt een parallel met het cabaret: ‘Ademloos heb ik uren naar hem zitten luis-
teren, naar zijn conference die een perfecte combinatie was van ernst en humor.’ (128) Vgl. N.A. 
Schuman, Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen (Zoetermeer: Meinema, 
2012), 80: ‘Die man en zijn stem! Soms was het bijna cabaret, wanneer hij op eigen wijze een keuze 
kraakte in de bijbeluitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dan donderde zijn stem; die 
vertalers werden duchtig getuchtigd. En wij genoten.’ 
62 Afgezien van talloze schriftelijke en mondeling meegedeelde memoires is er maar weinig mate-
riaal dat direct getuigt van Breukelmans existentiële betrokkenheid op zijn theologische arbeid. De 
audio–opnamen die er door de jaren heen van Breukelmans lezingen en preken zijn gemaakt geven 
ten dele een beeld van deze existentiële spanningen. Ook komt het subjectieve, het persoonlijke, 
sterk naar voren in de interviews die hij door de jaren heen gegeven heeft.
63 R.H. Reeling Brouwer, De man en zijn karwei. Over Frans Breukelman (Gorinchem: Narratio, 
2012), 25.
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Juist die verbinding heeft op velen een diepe indruk gemaakt, maar bij anderen 
riep het argwaan op: hoe kan het bestaan dat een oudtestamenticus zijn vondsten 
zo emotioneel, doorleefd en gespannen met anderen deelde? Was het niet vooral een 
kwestie van charisma en presentatie dat zovelen zich door hem geïnspireerd wisten, 
misschien eerder nog dan de intrinsieke overtuigingskracht van de theologische 
inhouden waarover hij sprak? Zo werd Breukelmans performance heel verschillend 
ontvangen: waar de een zich hiertoe aangetrokken voelde en het bewonderde, wekte 
het bij de ander een meer of mindere mate van aversie of achterdocht.

In de volgende subparagrafen proberen we deze opmerkelijke samenhang tussen 
het objectieve en het subjectieve vanuit het objectieve te beschrijven. We willen de hier 
beschreven bijzonderheid van Breukelman dus niet slechts duiden als een biografi-
sche of psychologische eigenaardigheid, maar het beschrijven als iets wat correspon-
deert met de objectieve kern van zijn theologie.

4.2 Moderne bevinding bij Miskotte
We laten ons daarbij leiden door de wijze waarop Miskotte met de klassieke twee-
deling tussen ‘kennis’ en ‘bevinding’ werkt. De term ‘bevinding’ wordt weliswaar 
vanouds geassocieerd met godsdienstige praktijken in kringen van het piëtisme en de 
Nadere Reformatie, maar is er nooit aan voorbehouden geweest.64 Ware kennis, zo 
stelt hij, komt altijd samen met ware bevinding.65 Bij Miskotte heeft bevinding twee 
onderscheiden dimensies: een verticale en een horizontale.

1. De verticale dimensie van bevinding. Onder bevinding verstaat Miskotte ten eerste 
de persoonlijke respons waar de heilsfeiten om vragen. Die respons wordt wakker 
geroepen door de objectieve heilsfeiten, maar komt van de zijde van de mens en is dus 
subjectief van aard. Juist omdat het om een persoonlijke respons gaat, vermengt deze 
bevinding zich met allerlei biografische, psychologische en contextuele factoren en 
ontstaat er door het geloof dus een onlosmakelijke band tussen het objectieve heils-
gebeuren en het gelovende subject. Vanwege deze verbondenheid is het echter niet 
mogelijk om de bevinding op zichzelf te bestuderen. Ze zou op slag levenloos worden, 
zoals de vrouw van Lot in een zoutpilaar verandert op het moment dat zij zich tot 
Sodom en Gomorra wendt (Genesis 19:26). In ‘Een exempel van Bijbelse vroomheid’66 
schetst Miskotte de verhouding tussen kennis en bevinding met behulp van een tekst 
van Gunning op vergelijkbare wijze:

Het is daarom dat Gunning in een traktaat met de titel ‘Komt het op de vroomheid des 
harten aan?’ [1893/1894] de gestelde vraag ontkennend durfde te beantwoorden, zich 

64 Als ‘persoonlijke geloofservaring’ (Van Dale) kunnen we met ook spreken van rooms–katho-
lieke en zelfs vrijzinnige bevinding. Vergelijk hier de informatieve inleiding van Kick Bras op K.H. 
Miskotte, Mystiek en bevinding (Verzameld werk 14; Kampen: Kok, 2015), 15–28.
65 Naar K.H. Miskotte, Kennis en bevinding (Haarlem: Holland, 1969).
66 VW 14, 201–226; eerder opgenomen in de bundel Kennis en bevinding.
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vooral richtend tegen hen die destijds het merk van de epigonen drukten op de bewe-
ring: op het geloof (nota bene in de zin van een stellige overtuiging) komt het niet aan, 
maar op de vroomheid des harten. Gunning zegt: ‘de waarachtige vroomheid volgt 
vanzelf het geloof gelijk Euridyce haar Orpheus, die haar al harpspelende naar Boven 
geleidt. Slechts zie hij niet naar haar terug, want dan vlucht zij heen!’67

Miskotte vergelijkt dus de verhouding van geloof en vroomheid met Orpheus en 
Eurydice. Orpheus haalt Eurydice uit het dodenrijk, maar mag haar niet in de ogen 
kijken, want dan zou hij haar kwijtraken. Dat betekent: zodra men zelfstandigheid 
zou toekennen aan de vroomheid en haar zelfstandig zou willen onderzoeken, wordt 
zij weer in nevelen gehuld, ook al kleeft zij het geloof wel aan.68 Er is dus sprake van 
correspondentie: de bevinding komt mee met de kennis, en in de bevinding resoneert 
het gekende.

2. De horizontale dimensie van bevinding. Naast deze eerste en voornaamste 
dimensie, die we als ‘verticaal’ zouden kunnen typeren omdat ze betrekking heeft op 
de relatie tussen God en de mens, heeft bevinding bij Miskotte ook een ‘horizontale’ 
dimensie. Als de mens voor God komt te staan, brengt hij heel zijn bestaan mee, niet 
alleen alles wat er in hem leeft als individu, maar ook wat er in hem leeft als mens–
onder–de–mensen. Het is een ‘innere Erfahrung der Welt’69 die in solidariteit met 
de wereld wordt beleefd voor het aangezicht van God. Als de nood der wereld wordt 
opgedragen aan God, neemt de bidder heel die wereld met zich mee. Die wereld heeft 
zelf de taal niet om haar nood en ellende bij haar Schepper te brengen.70 Miskotte 
pleit er dus voor om de subjectieve kant van de bevindelijke relatie tussen God en 
mens breder op te vatten dan een relatie één op één; bevinding mag dan wel een strikt 
persoonlijke aangelegenheid zijn, het is niet een strikt individuele aangelegenheid.

67 Miskotte, ‘Een exempel van Bijbelse vroomheid’, 220.
68 Aan W. Barnard schrijft Miskotte in 1960: ‘Dat de grote kunstenaar bepaald impressionabel 
en depressionabel moet zijn, ligt voor de hand. Maar, God–nog–aan–toe, wat zoeken wij het altijd 
weer in onszelf en bij onszelf, wat begrijpen we nog weinig van het secondaire karakter, het satel-
lietenbestaan van heel ons geloof. Denk niet dat ik je zal gaan troosten met wat je al kènt, dat oude 
boekske “Geloof bij de gratie Gods” [Miskotte, 1925]. Wat daar bedoeld wordt, is waarachtig de 
laatste wijsheid!! Het is een bron van een nieuw lied in je, maar je weet het nog niet. Als je de bevin-
ding, de moderne bevinding zou kunnen zeggen en zingen, wat zou je grote gave dan gezegend zijn!’ 
Geciteerd bij De Liagre Böhl, Miskotte, 301–302.
69 G.H. ter Schegget, ‘Die innere Erfahrung der Welt. Versuch über “bevinding” bei K.H. Miskotte’, 
Zeitschrift für dialektische Theologie 5/1 (1989), 37–64. Ter Schegget formuleert zijn omschrijving 
aan de hand van een passage uit de Duitse vertaling van Als de goden zwijgen (1963), 265–266.
70 Van Miskotte is bekend dat hij zich persoonlijk zeer sterk betrokken wist op het leed van de wereld. 
Over De Liagre Böhls Miskottebiografie merkt Den Hertog op: ‘Wat hij niet laat zien, maar in de 
dagboeken wel naar voren komt, is hoe Miskotte telkens heftig geraakt werd door wat er in de wereld 
om hem heen gebeurde. Een ramp met een groot aantal slachtoffers, het uitbreken van gewapende 
conflicten, ze konden hem van zijn nachtrust beroven en langs het strand doen dwalen. Die intense 
betrokkenheid op wat zich in de wereld afspeelt gaf hem een soort inwendige “seismograaf”.’ C.G. den 
Hertog, ‘Herman de Liagre Böhl, Miskotte (…)’, Theologia Reformata 60/1 (maart 2017), 93–94: 94.
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Door deze tweedimensionale voorstelling van zaken nodigt Miskotte ons uit om 
Breukelmans theologische optreden niet te verpsychologiseren of te reduceren tot 
de culturele omstandigheden waarin hij zich bevond, maar om het juist theologisch 
te duiden, dat wil zeggen: om het subjectieve te beschouwen in het verlengde van 
het objectieve waartoe het zich verhoudt. De beweging van bevinding begint dan 
niet bij het subject of het subjectieve, maar bij het object of het objectieve. Zo is het 
uitgangspunt gelegen in Gods heilswerk en is bevinding een intrinsiek soteriologi-
sche categorie, op een wijze die vergelijkbaar is met Gods scheppingsdaden (zoals 
beschreven in § 3.3).

Het is vooral in de tweede dimensie dat Miskottes opvatting van bevinding verschilt 
van de bevinding in haar klassieke piëtistische gestalte. In het piëtisme vraagt de 
aangevochten ziel: is er heil van Godswege voor mij? en zoekt ze daaromtrent waar-
achtigheid te bevinden. In de moderniteit vraagt de mens woordelijk precies dezelfde 
vraag, maar de nadruk komt anders te liggen: is er heil van Godswege voor mij? In 
beide gevallen wordt het subject ten nauwste verbonden met het objectieve en ligt het 
primaat bij het objectieve, maar de focus verschilt. Voor de piëtistische ziel heeft de 
onzekerheid primair betrekking op het subjectieve heil (denk aan de centrale vraag 
van Boer: hoe krijg ik een genadig God?), hoewel in de vraag ook het geheel van het 
objectieve heil van Godswege meekomt. Als we echter over bevinding spreken in 
modernere zin, heeft de onzekerheid primair betrekking op het objectieve heil (denk 
aan de centrale vraag bij Berkhof: is er wel een God?) en komt daarin het subjectieve 
volledig mee.71

De talrijke zelfreflecties van Breukelman in interviews uit de jaren ’70 en ’80 doen 
vermoeden dat hij zichzelf in grote lijnen begreep als een ‘bevindelijk’ mens in de 
hierboven beschreven ‘moderne’ zin. In Breukelmans teksten zoekt men tevergeefs 
naar de term ‘bevinding’, op één veelzeggende plaats in een interview na:

Hoe ga je nu met zo’n bijbelse tekst om? Je moet je voorstellen. — de tekst is als een huis. 
Je loopt er omheen, je kijkt wel naar binnen: dit is een aoristus, dat is een imperfectum 
(…). Van alle kanten kijk je naar binnen, maar je hebt zelf het gevoel, ik zelf sta nog 
buiten, en dat is een ellendig gevoel. Als dat tenminste al te lang duurt … dan word 
je een beetje wanhopig. (…) Tot ineens: dan gebeurt het ineens! Het springt open! Je 
krijgt toegang, je wordt toegelaten, over bevinding gesproken … je krijgt het gevoel ik 
ben niet meer buiten. Dat is een heerlijk gevoel. Nu krijg ik iets te zeggen, naar de mate 
waarin ik hier toegelaten ben, een beetje thuis ben en word voortgeleid.72

71 Terugblikkend kunnen we, op basis van § 3 van dit hoofdstuk, stellen dat de vraag van Boer 
en de vraag van Berkhof, hoewel ze heel verschillend lijken, op hetzelfde neerkomen als we ze op 
grond van Barths epistemologie beide positief beantwoorden. Bij hem valt het zijn van God immers 
samen met zijn handelen, hetgeen het onzinnig maakt om te spreken van een ‘zijn’ of een ‘bestaan’ 
van God in afzondering van zijn genadig heilshandelen.
72 Breukelman, ‘Hou nou toch eens op met die Amsterdamse School’, 6.
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Impliciet treffen we deze bevindelijke beweging, van onzekerheid naar een geschonken 
doch niet bezeten zekerheid, vaker aan. Zo laat hij, in de nasleep van het hierboven 
in § 2.2 beschreven conflict tussen politiek linkse en rechtse theologen in de jaren ’70, 
optekenen:

Wie maakt uit dat het van God is? Dat het niet uiteindelijk de mensen zijn die uitmaken 
dat het van God komt? U mag van mij best weten, dat ik het ook niet zo zeker weet. 
(…) De crisis der onzekerheden;73 We hebben geen houvast meer. We wisten het nog 
wel, maar nu niet meer. Alles is op drift geraakt. Wie doorheeft dat het zo niet meer 
kan zoekt naar nieuwe vormen, maar dat is dan zo revolutionair, dat een groot deel 
terugschrikt en terugkruipt in de bastions van de vroegere zekerheden. Daar heb je 
de polarisatie.74 Ik behoor tot dat mensdom en ben er dus ook niet zo zeker van. Mijn 
persoonlijke deelname aan het gebeuren, mijn geloof en mijn kennis zijn uiterst dubieus, 
maar de zaak van het evangelie, van de levende God zoals hij handelt en spreekt is geen 
onzekere zaak. Of maken mensen ook dit uit? Als Jezus Jeruzalem binnengaat komen 
de leidslieden op hem af met de vraag: met welke volmacht doet u deze dingen en wie 
heeft u deze volmacht gegeven? Dan zegt Jezus: dat wil ik jullie wel zeggen, als jullie 
eerst antwoorden op de vraag waarmee de doop van Johannes begonnen is. Vanwaar 
was die, uit de hemel of uit de mens? Ik ben hierbij betrokken geraakt, bij m’n kladden 
gegrepen, heb daar dus voor te staan als mondig lid van de gemeente en daarvan ben ik 
zeker: dit is niet uit de mensen, dit is van God. Wat doe ik nu weer zeker hè? Ik ben er 
dan ook niet zo zeker van. Eén van beide: of ik doe wat het merendeel van de Europe-
anen doet, namelijk de kerk de rug toekeren, of ik ben er bij nu het opnieuw begint.75

In deze zinnen verwoordt Breukelman hoe zijn subjectieve vertwijfeling (‘Ik behoor 
tot dat mensdom en ben er dus ook niet zo zeker van’) ten nauwste samenhangt 
met de moderne onzekerheid omtrent de beantwoording van de objectieve waar-
heidsvraag (‘Vanwaar was die, uit de hemel of uit de mens?’). Ook zien we hier dat 
de persoonlijke heils(on)zekerheid voor Breukelman in het verlengde ligt van een 
(on) zekerheid rondom het heilshandelen van God aan de wereld en kan er niet los 
van beschouwd worden. De twee dimensies van de hierboven beschreven bevinding 
bij Miskotte komen dus beide terug bij Breukelman.

In § 4.1 zagen we dat de verbondenheid tussen subject en object een cruciale rol 
speelde in Breukelmans publieke optreden; in zijn performance bracht hij het één 
nooit naar voren zonder dat het andere erin meekwam. Hiervoor kunnen we nu dus 
een theologische grond aanwijzen, namelijk de verbondenheid van subject en object 
die eigen is aan de heilsbevinding. De wijze waarop Breukelman zijn eigen ‘innere 

73 Waarschijnlijk een onjuiste weergave van ‘de crisis der zekerheden’. De term is gemunt door de 
existentialistische filosoof L. Sjestov (1866–1938), van wiens hand in 1934 een naar het Nederlands 
vertaalde studie verscheen over Pascal, Dostojevski en Husserl onder dezelfde titel.
74 Gedoeld wordt op de hierboven geschetste polarisatie rondom de ‘theologie van de revolutie’. 
75 Breukelman, ‘Van de mens moet je zeggen dat hij niet had moeten ontstaan’, 4.
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Erfahrung der Welt’ wist te belichamen nodigde zijn toehoorders uit om mét hem 
dezelfde bevindelijke beweging te maken: om mét hem alles wat er in hun eigen gees-
telijk leven speelde aan aanvechting op dit vlak onder het gezichtspunt van het objec-
tieve heil van Godswege te stellen.

4.3 Biografische en psychologische factoren
We willen nu onze aandacht nog nauwkeuriger richten op de subjectieve kant van 
deze zaak. We nemen daarbij Miskottes waarschuwing uit de vorige subparagraaf in 
acht: het subjectieve kan in de bevindelijke betrokkenheid niet op zichzelf worden 
beschreven als daarbij tegelijkertijd het objectieve niet voor ogen gehouden wordt. We 
onderscheiden biografische en psychologische factoren die van invloed zijn geweest.

1. Biografische factoren. In Breukelmans biografie treffen we veel zwarigheden aan. 
Het boekje Gesprekken met Frans Breukelman uit 1989, dat een uitwerking is van een 
reeks interviews, zet ermee in dat in Breukelmans familie de ziekte van Huntington 
heerste, een erfelijke aandoening die een geleidelijk wegvallen van lichamelijke en 
geestelijke functies veroorzaakt en die niet af te remmen of te genezen is. Breukelman 
zelf werd niet getroffen door de ziekte, maar zijn vader, een van zijn zussen en enkele 
andere naaste familieleden zijn wel ziek geworden en aan de gevolgen van de ziekte 
overleden. Een neef bij wie de ziekte werd geconstateerd, pleegde op zestienjarige 
leeftijd zelfmoord. Daarnaast werd het gemoed van Breukelmans moeder geteisterd 
door onberekenbare, hevige depressies en overleed zijn andere zus aan de gevolgen 
van astma.76 Ook op veel momenten in zijn latere leven zag hij zich geconfronteerd 
met de harde werkelijkheid van zowel de natuur als de menselijke samenleving, 
die hij ‘angstig, unheimlich, spookachtig’ noemt.77 In zijn studententijd voelde hij 
zich gekweld door het gebulder van Duitse kanonnen vlak over de grens. In zijn 
Ritthemse tijd zou het (door mensen veroorzaakte) natuurgeweld van de inundatie 
van Walcheren onuitwisbare sporen achterlaten in zijn gemoed, evenals de waters-
noodramp van 1953 tijdens zijn predikantschap te Simonshaven.78

Dit alles doet vermoeden dat als Breukelman sprak over ‘ellendigheid’ en ‘verdoe-
menis’, hij die woorden niet als een abstractie in de mond nam, maar erover sprak 
vanuit zijn eigen ervaring. Veel van dat heilloze had hij immers aan den lijve moeten 
ondervinden. Toch blijkt bij Breukelman dat juist dat heilloze onder het gezichtspunt 
van Gods heil komt te staan.79

2. Psychologische factoren. De psychologie achter Breukelmans voorkomen en 
uitingsvormen is moeilijker te duiden. Ook op dit punt beschikken we over weinig 

76 Y. Bekker, D. Hofstra, et al. (red.), Gesprekken met Frans Breukelman (Binnenkant 2; ’s Graven-
hage: Meinema, 1989), 9.
77 Breukelman, ‘Interview ve90’, in: Bakker, Mataheru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje, 15–32: 24.
78 De watersnoodramp vond plaats juist toen Breukelman werkte aan zijn artikelenreeks over de 
Nieuwe Bijbelvertaling van 1951. Zie bt ii/2, n. 563, 789 en 906.
79 Vgl. B. Vijfvinkel, ‘Verhalen. Gesprek met Nico ter Linden’, Ophef 20/1 (maart 2017), 38–42: 41.
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materiaal en moeten we ons vooral laten leiden door uitspraken van Breukelman over 
zichzelf. Als kenmerkend citaat geven we weer wat Breukelman in een interview uit 
1980 laat optekenen:

Ik ben zelf erg emotioneel en agressief. Vanwege toch ook wel neurotische trekken. Wat 
maakt je nu zo agressief? Je onzekerheid, je wanhoop, je radeloosheid. Op de bodem 
van mijn hart ligt permanent wanhoop, radeloosheid, onzekerheid. Nou ja, je houdt 
dan net je kop boven water van dag tot dag.80

Ook dergelijke psychologische uitingen kunnen we theologisch begrijpen, als we 
tenminste met Miskotte het subjectieve menszijn in het verlengde beschouwen van 
het objectieve heilsgebeuren en er geen theologische zelfstandigheid aan toekennen. 
Ook het psychologisch–subjectieve correspondeert dan met het objectieve.

Toch is juist Miskotte, hoewel hij zelf ook kampte met zwaarmoedigheid,81 
bijzonder kritisch geweest op zowel Breukelmans psychologische gesteldheid als 
op de wijze waarop hij daarover sprak. In een brief uit 1954 adviseert Miskotte 
Breukelman het gesprek aan te gaan met een arts — waarschijnlijk een psychiater 
of psychotherapeut — om het persoonlijke verleden door te lichten en zo, met het 
oog op de voortgang van zijn studie, zijn ‘chaotische verbrokkeling’ en ‘desinte-
gratie’ te boven te komen.82 In de antwoordbrief geeft Breukelman blijk van een 
ambigue houding ten opzichte van Miskottes raad. Enerzijds schrijft hij dat ‘[w]at u 
ons voorstelt hebben wij zelf ook wel eens overwogen’ en ‘[wij] menen nu niet langer 
te mogen wachten met dr. van der Spek te vragen om de hulp te bieden (…)’. Ander-
zijds legt Breukelman een sterke weerwil aan de dag om zijn psychische gesteldheid 
te herleiden tot zijn biografie. ‘Hoewel in iemands bestaan alles met elkaar samen-
hangt’, schrijft hij, ‘kan niet alles tot eenzelfde oorsprong herleid worden. Er zijn in 
mijn leven ook een aantal spanningen, die van geheel andere aard zijn.’83 Vervol-
gens verbindt hij zijn psychologische gesteldheid rechtstreeks met (1) de spanning 
tussen wetenschappelijke theologie en gemeentetheologie; (2) de wending die Barths 

80 Breukelman, ‘Wat dat betreft zou ik graag rooms worden’, 47. In twee andere interviews uit 
datzelfde jaar vinden we vergelijkbare uitspraken. Uit een brief van Mijntje Breukelman aan 
Miskotte (23 januari 1962) blijkt dat Breukelman al veel langere tijd kampte met deze gevoelens. ‘En 
dan de depressies, ja dat is het allerergste. De wanhoop, twijfel, ongeloof, hij zegt zo dikwijls “ik kan 
er zelf niet in geloven” en dan zoekt hij het overal. Hij is nog bezig geweest de Talmud en Midrasch 
te bestuderen, maar het brengt tenslotte geen licht, niet Het Licht, waar hij naar hunkert.’
81 De Liagre Böhl gaat mijns inziens een stap te ver als hij tegen het einde van zijn Miskottebio-
grafie een diagnose stelt door te zeggen ‘dat hij een bipolaire stoornis had: hij was manisch depres-
sief.’ Miskotte, 325.
82 Brief van Miskotte aan Breukelman (23 augustus 1954). Hij vervolgt: ‘Ik hoop niet, dat mij dit 
schrijven euvel geduid worden zal. Het is uit zorg, maar ook met goede hoop, dat ik u geschreven 
heb. De kerk moet trouwens een maximum profijt van uw gaven hebben. Dat is recht. Dat is reine 
nuchterheid!’
83 Brief van Breukelman aan Miskotte (31 augustus 1954).
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Kirchliche Dogmatik in zijn ogen beduidt; (3) zijn wil om vooral exegeet te zijn en 
pas in tweede instantie dogmaticus; (4) de mogelijke implicaties van een christe-
lijke theologie die opkomt vanuit het Oude Testament; (5) de spanning tussen het 
opdoen van een exegetische vondst en de daarop volgende twijfel aan de legitimiteit 
van die vondst; en (6) zijn persoonlijke ambities als prediker en academicus.

Kort daarop reageert Miskotte met een antwoordbrief, waarin hij inzet met een 
scherpe en kritische analyse van Breukelmans vertoog. Hij schrijft:

Wat mij opviel in uw brief was, dat hij als antwoord op mijn schrijven zo kort is over de 
zaak, waarop ik doelde en zo uitvoerig over andere dingen, die uw geestelijke wording 
betreffen. Verder viel mij op, dat er iets egotistisch in deze passages is; nu mag het zijn, 
dat de begaafde mens niet leven kan en niet verder komt zonder een bijmenging van 
egotisme, ja alle concentratie heeft de neiging reflexieve momenten (animus in se 
incurvatus) van zelfbeschouwelijkheid, van overschatting van de eigen gang, van over-
drijving in de zelf–beelding op te roepen.84

Miskotte bekritiseert dus Breukelmans ‘egotisme’, dat wil zeggen: zijn voortdurende 
neiging om over zichzelf te spreken. Miskotte ziet dat egotisme ook terugkomen in 
Breukelmans neiging om telkens aan nieuwe projecten te beginnen. Op Breukelmans 
uitspraak dat hij ‘(…) het niet [kan] laten om dit stuk over “die biblische Sprache” 
eerst te schrijven’ reageert Miskotte als volgt:

[E]r is niets dat daartoe dwingt; er zijn objectieve aangelegenheden, die tot het tegendeel 
roepen. Dat is ook weer zulk een egotistisch element. Het is alsof u geen voorstelling hebt 
van de ‘feeling’, die anderen hebben voor situaties en kansen. Het is alsof u geen radar 
hebt, dat reageert op de meest krachtige aetherstormen, zelfs al zijn ze wervelend.85

Als we Breukelmans latere uitingen in interviews beschouwen, moeten we vaststellen 
dat hij zich weinig heeft aangetrokken van Miskottes wat vaderlijk aandoende kritiek 
en raad. Onmiskenbaar hebben we hier te doen met sterke karaktertrekken, die we 
bezwaarlijk anders dan psychologisch zouden kunnen duiden.

84 Brief van Miskotte aan Breukelman (14 september 1954). Hij vervolgt: ‘Zo geloof ik 
niet — excusez du peu — dat u de K.D. met al haar veronderstellingen en al haar consequenties 
in u hebt opgenomen. (…) Het is wel inspirerend zich voor te stellen dat onze weg eenzaam is en 
door louter ‘Entdeckerfreude’ geïllumineerd — maar — u houde mij ten goede, dit element van 
zelfbesef en zelfbeschouwelijkheid kan ook gevaarlijk zijn, u onnodig opdrijven tot uitingen, die 
irriteren (zoals bijv. in uw eerste stukken in de Waagschaal, die ik op enkele plaatsen meende te 
moeten bijvijlen) en die ondankbaar schijnen ten opzichte van de communicatie van de geesten, 
waarin wij staan mogen. En nu geloof ik, dat dit samenhangt met uw depressieve momenten, 
n.l. als een euforie van zelfvertrouwen, als een manisch opgaan in het onvergeeflijk–eigene.’ Hij 
besluit voor de duidelijkheid: ‘Het is enkel uit liefde en zorg, dat ik het waag deze opmerkingen te 
maken.’
85 Brief van Miskotte aan Breukelman (14 september 1954). Het is niet bekend of Breukelman 
heeft gereageerd op Miskottes brief.
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Duidelijk is evenwel dat het theologische en het persoonlijke bij Breukelman zeer 
nauw met elkaar verbonden zijn. Het lijkt een (al dan niet vrijwillig gemaakte) keuze 
van Breukelman: hij kan of wil allerlei subjectieve factoren van culturele context, 
biografie en psyche op geen enkele manier tot een andere categorie toebedelen dan 
zijn theologische arbeid. Voor hem hoort het er volledig bij. Telkens tracht hij juist 
ook persoonlijke zaken te zien in het licht van Gods heilswerk.86

5. Samenvatting en conclusie

We geven nu kort de hoofdlijn weer van dit hoofdstuk (§ 5.1) en op basis daarvan 
beantwoorden we de onderzoeksvraag van dit hoofdstuk (§ 5.2).

5.1 Samenvatting
§ 1 — Waarom achtte Breukelman, in zijn kerkelijke en maatschappelijke context, zijn 
Bijbels–theologische project noodzakelijk voor de toekomst van theologie en kerk, en 
hoe kwam daarbij de persoon Breukelman als onderzoeker mee in zijn onderzoek?
§ 2 — We zijn begonnen met het schetsen van een tijdsbeeld. Tussen de jaren ’50 en ’80 
van de vorige eeuw zagen theologen zich geconfronteerd met een secularisatieproces 
en trachtten op verschillende wijzen daarop een antwoord te bieden. Als alternatief 
op de consolidatie van confessionele bolwerken enerzijds en het accepteren van de 
tijdgeest anderzijds werd er door Miskotte en zijn leerlingen een ‘derde weg’ gezocht.
§ 3 — Breukelman beschouwde zichzelf als een theoloog van deze ‘derde weg’. Hij 
koesterde de hoop op een nieuw begin. Zijn eigen Bijbels–theologische project zag 
hij in het verlengde liggen van de wijze waarop Barth voorbij Schleiermacher trachtte 
te komen. Daarvoor zou een prestatie geleverd moeten worden die niets minder dan 
een theologische revolutie zou betekenen. Net als Barth ziet Breukelman het revo-
lutionaire gelegen in een radicalisering van de Reformatie. Hoewel Barth met zijn 
commentaren op de Romeinenbrief ook begon bij de Schriften, zet Breukelman nog 
sterker in met het herijken van het sola scriptura van de Reformatie, omdat hij gelooft 
dat alleen door het aandachtig bestuderen van de Schrift en de daarop gebaseerde 
kerkelijke verkondiging het reformatorische sola fide en sola gratia tot gelding kunnen 
worden gebracht in de kerk. De Schrift getuigt er namelijk van, dat elk handelen van 
God een heilshandelen is dat geschiedt te midden van een God–loze wereld. Vanuit 
de studie naar het Oude Testament, en naar het vanuit het Oude Testament begrepen 
Nieuwe Testament, komt men volgens Breukelman de ‘linie die het houdt’ op het 
spoor en wordt het voor kerk en theologie mogelijk een overtuigend antwoord te 
geven op het moderne heidendom.

86 Een sprekend voorbeeld vinden we in de manier waarop Breukelman vertelt over de inundatie 
van Walcheren in de Teleac–cursus Bijbellezen op ’n nieuwe manier (1978). Nadat hij heeft verteld 
welke impact deze ramp van door mensen veroorzaakt natuurgeweld op zijn persoonlijk gemoed 
heeft gehad, merkt hij op: ‘God wendt het af, hij laat het achter zich, en wij met God mede mogen 
alle tohoe wabohoe achter ons laten.’



200 Hoofdstuk 4. Een zoektocht naar ‘de laatste linie die het houdt’

§ 4 — Dit theologische strijdmotief tussen kerk en wereld correspondeert met de wijze 
waarop de theoloog Breukelman theologie bedreef: niet als iemand die langs de zijlijn 
stond, maar als iemand die zich middenin de strijd bevond. Die strijd blijkt zich niet 
alleen buiten, in zijn directe maatschappelijke context, te voltrekken, maar lijkt ook 
binnenin hemzelf gevoerd te worden: de aanvechtingen van de kerk waren zijn eigen 
aanvechtingen, en de revolutionaire mogelijkheid van de ‘derde weg’ beduidde ook 
voor hemzelf een laatste mogelijkheid om bij het geloof te blijven. Met behulp van een 
door Miskotte gehanteerde tweedeling van kennis en bevinding hebben we getracht 
deze correspondentie niet te reduceren tot context, psyche of biografie, maar ze theo-
logisch te duiden: in het geloof komt het gelovende subject onvermijdelijk met het 
object van het geloof mee. Bij Breukelman heeft dit een gestalte aangenomen die veel 
bij zijn tijdgenoten heeft losgemaakt, zowel in positieve als in negatieve zin.

5.2 Conclusie
We concluderen dat het voor een goed begrip van Breukelmans Bijbels–theologische 
project noodzakelijk is dat we in het oog houden dat Breukelman zijn werk onder speci-
fieke omstandigheden heeft verricht en ook een heel bepaalde doelstelling voor ogen 
had, namelijk om het actuele kerkelijke belijden in de jaren ’60 tot en met ’80 Bijbels–
theologisch te voeden. Breukelman wilde aantonen dat Barths theologische herijking 
niet in de eerste plaats gegrond was in de ‘cultuurfase’ (Boer) waarin in hij leefde — dat 
was het wellicht ook — maar ten diepste beschouwd diende te worden als een gevolg-
trekking vanuit Gods revolutionaire zelfopenbaring, zoals die in de drie gestalten van 
Gods Woord (Christus, de Schrift en de kerkelijke verkondiging) tot ons komt. Waar 
in Barths dogmatiek, met het oog op de derde gestalte van Gods Woord, alle nadruk 
op de eerste gestalte is komen te liggen, daar heeft Breukelman er zijn levenswerk van 
gemaakt om, eveneens met het oog op de derde gestalte, te vragen naar de manier 
waarop de tweede gestalte van Gods Woord het heil van Godswege bemiddelt.

Waar ik primair op gericht ben, dat is de vraag: Wat houdt het in om van Godswege 
in de 20e eeuw kerk te zijn en de opdracht nieuw te verstaan. En dat wil toch zeggen 
de opdracht van het Verbi divini ministerium (dienst van het Goddelijk Woord) en 
dat moet uit de Schrift gebeuren. Dat wil zeggen een nieuw gezamenlijk dit bijbels 
getuigenis horen. Daaraan wil dit werk [te weten de Bijbelse theologie] dienstbaar zijn.87

In een tijd waarin er geroepen werd om een revolutie in de maatschappij en in de 
theologie was het volgens Breukelman de hoogste tijd geworden om het eindelijk eens 
met de sola’s van de Reformatie te wagen. Een radicalisering van de Reformatieprin-
cipes zou de enige legitieme grond bieden voor een revolutie in de theologie — en in 
het spoor daarvan voor een revolutie in kerk en samenleving.

87 Breukelman, ‘Wij moeten weer hóórders van het Woord worden’, Trouw (31 oktober 1980), 9.



Hoofdstuk 5. In gesprek met Breukelman

Tot op dit punt is onze studie vooral analyserend en descriptief geweest. We hebben 
de contouren en hoofdlijnen geschetst van Breukelmans Bijbels–theologische project 
(Hoofdstuk 1) en beschreven hoe Breukelman door dat project respectievelijk de 
dogmatiek een exegetische handreiking doet en de exegese een dogmatische hand-
reiking (Hoofdstuk 2 en 3). In Hoofdstuk 4 hebben we vervolgens gevraagd naar 
het vanwaar en het waartoe van zijn theologische arbeid. De problematisering van 
Breukelmans Bijbels–theologische project hebben we opzettelijk uitgesteld tot op dit 
moment.

In dit hoofdstuk willen we een eerste aanzet geven tot het doordenken en verwerken 
van de onderzoeksresultaten. We nemen enige afstand tot de besproken materie en 
met behulp van secundaire literatuur willen we nu nader reflecteren en doorvragen 
op wat we hebben beschreven. We hopen daardoor (1) zicht te krijgen op de wijze 
waarop Breukelmans Bijbels–theologische project gerecipieerd is en (2) te bepalen 
hoe die receptie beoordeeld kan worden in het licht van de resultaten van ons eigen 
onderzoek.

1. Vraagstelling en methode

In de Inleiding op deze studie stelden we reeds vast dat Breukelmans werk voor de 
nodige beroering heeft gezorgd in het theologisch Nederland van de tweede helft van 
de twintigste eeuw. Sinds het verschijnen van de kritische artikelen over de Nieuwe 
Bijbelvertaling van 1951 in In de Waagschaal van 1952 en 1953 hebben diverse auteurs 
kritische vragen gesteld en hun (positieve en negatieve) waardering geuit. Van een 
constructief gesprek tussen Breukelman en zijn critici is het echter nooit gekomen. 
Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen:

1. De academische attitude van Breukelman was te polemisch en zijn theologische 
opvattingen en standpunten waren te rechtlijnig om werkelijk met hem van gedachten 
te kunnen wisselen.1 Bovendien kon hij kritiek slecht verdragen.

2. Breukelmans gedachtegoed is lange tijd uitsluitend toegankelijk geweest via 
directe mondelinge mededeling of mondelinge overlevering, of via gestencilde 
hand–outs bij lezingen. Die stencils werden door Breukelman echter voortdurend 

1 Zie voor een omschrijving en duiding hiervan Hoofdstuk 4, § 3–4.
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herzien. Dat maakte het moeilijk om zich een consistent en scherp beeld te vormen 
van de hoofdlijnen van Breukelmans Bijbels–theologische project in hun onderlinge 
samenhang.

Hierdoor is er bij vakgenoten gedurende lange tijd sprake geweest van onbegrip 
en onbeantwoorde vragen. Een enkeling haalde onverschillig zijn schouders op: wat 
men ervan hoorde beloofde weinig wetenschappelijk aanvaardbare methodische 
inzichten of exegetische vondsten …

Op grond van onze bevindingen in Hoofdstuk 2 en 3 menen wij dat een construc-
tief gesprek van grote waarde zou zijn, niet alleen met het oog op wederzijds begrip, 
maar ook met het oog op een actuele doordenking van de verhouding tussen de 
verschillende theologische disciplines. In dit hoofdstuk willen wij daarom een eerste 
aanzet geven om alsnog tot een constructief gesprek komen.

We zullen dit gesprek voeren op basis van het materiaal dat wij in de voorgaande 
hoofdstukken hebben verzameld en geanalyseerd, waarbij we telkens te bedenken 
hebben dat het geheel van Breukelmans oeuvre (gepubliceerd en ongepubliceerd), ons 
wel, maar Breukelmans critici destijds niet ter beschikking stond. Wij vermoeden op 
grond van ons onderzoek een goede inhoudelijke afweging te kunnen maken van de 
kritische reacties op Breukelmans Bijbels–theologische project.

1.1 Vraagstelling
We komen tot de volgende drieledige vraagstelling:

Op welke punten concentreert zich de kritiek op Breukelmans Bijbels–theologische 
project, hoe valt deze kritiek in het licht van de resultaten van het door ons verrichte 
onderzoek te waarderen, en wat kunnen we op basis hiervan zeggen over de weten-
schappelijke aanvaardbaarheid van Breukelmans Bijbels–theologische project?

1.2 Materiaalkeuze
Via bibliotheken en online databases hebben wij de afgelopen jaren zo veel moge-
lijk tekstmateriaal verzameld waarin Breukelmans Bijbels–theologische project, of 
bepaalde aspecten daarvan, worden besproken. Het eerste beoordelende stuk troffen 
wij aan in een verwijzing van een tekst van Marquardt en dateert van 1951.2 In de 
jaren ’50 volgen dan nog twee artikelen naar aanleiding van Breukelmans kritiek op 
de Nieuwe Vertaling van 1951. Uit de jaren ’60 zijn ons vier artikelen bekend, waarvan 
er drie over Breukelmans exegese gaan en één over Breukelmans weergave van het 
Bijbelse spreken over God in vergelijking met de wijze waarop J.A.T. Robinson 

2 H. Dzubba, ‘Gott hat seinen Thron im Himmel errichtet. Ein Brief aus Holland’, Unterwegs 5/5 
(1951), 258, geciteerd in F.–W. Marquardt, ‘Horst Dzubba (19.7.1913–9.12–1978). Ein Berliner Nachbar 
von Frans Breukelman’, Texte und Kontexte 90/2 (2001), 4–31. De tekst van Dzubba’s artikel hebben 
we niet kunnen achterhalen.
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daarover schrijft.3 Vanaf begin jaren ’70 zijn er vrijwel elk jaar één of meerdere arti-
kelen verschenen waarin Breukelmans werk besproken wordt.

In totaal bestaat de schriftelijke receptie van (aspecten van) Breukelmans Bijbels–
theologische project tot op heden uit ongeveer 200 teksten van zeer uiteenlopende 
aard en omvang.4 Wij veronderstellen dat dit materiaal als geheel genomen (1) een 
betrouwbaar beeld schetst van de receptiegeschiedenis van Breukelmans oeuvre en 
dat (2) de auteurs ervan, ondanks hun relatief beperkte toegang tot Breukelmans werk 
in gedrukte vorm, in staat zijn geweest de meest wezenlijke vragen op te werpen.

Een moeilijkheid waar we tegenaan liepen bij het selecteren van bruikbaar bron-
nenmateriaal is de wijze waarop het Bijbels–theologische project van Breukelman ter 
sprake wordt gebracht in verhouding tot de theologie van (representanten van) de 
Amsterdamse School.5 Veel kritische artikelen noemen Breukelman en de Amster-
damse School in één adem, maar zijn in feite gericht op de Amsterdamse School 
alleen. We concentreren ons hier op de receptie van Breukelmans Bijbels–theologi-
sche project als zodanig en laten discussies rondom de Amsterdamse School buiten 
beschouwing. Dat doen we om de volgende redenen:

1. De polemiek tussen de Amsterdamse School en andere theologische ‘scholen’ in 
Nederland houdt wel verband met de polemiek tussen Breukelman en zijn vakge-
noten, maar is vanwege haar collectieve karakter van een andere aard en speelt zich 
deels af in een andere tijd en context.

2. Bij sommige van Breukelmans leerlingen die over zijn Bijbels–theologische 
project schrijven, ontbreekt de kritische distantie die wij wenselijk achten voor een 
constructief ‘in gesprek zijn’.

3. Het werk van theologen uit de Amsterdamse School is weliswaar ondenkbaar 
zonder het Bijbels–theologische project van Breukelman, maar getuigt dikwijls van 
een grote mate van originaliteit en verdient het daarom om op zichzelf bestudeerd 
te worden.6

4. Ten slotte noemen we een praktische reden: de hoeveelheid aan te onderzoeken 
materiaal zou verveelvoudigen.
Als we dan de receptiegeschiedenis van Breukelmans Bijbels–theologische project 
overzien, zoals die gedurende vijf à zes decennia gestalte heeft gekregen, kunnen 
we onderscheiden tussen drie vakgebieden van waaruit Breukelman bevraagd is 
geworden. Er zijn vragen gesteld:

3 J.W. Falkenburg, ‘Honest to … God?’, In de Waagschaal 19/3 (2 november 1963), 52–54.
4 Een compleet overzicht is te raadplegen op www.fransbreukelman.nl > Over Breukelman > 
Secundaire literatuur.
5 Over de verhouding tussen Breukelman en de Amsterdamse School, zie uitvoerig Hoofdstuk 3, § 3.
6 Het Genesisonderzoek van K.A. Deurloo (o.a. Genesis, 2002; Schepping van Paulus tot Genesis, 
2008) en de dogmenhistorische studies van R.H. Reeling Brouwer (Grondvormen van theologische 
systematiek, 2009) kunnen als voorbeelden genoemd worden.
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1. vanuit de exegese.7 Verreweg het grootste gedeelte van de waarderende literatuur 
heeft betrekking op Breukelmans exegetische werk. Gezien het feit dat Breukelmans 
Bijbels–theologische project zich voornamelijk op dit vlak beweegt, mag dit ons niet 
verwonderen.

2. vanuit het theologie–historisch onderzoek.8 Vanuit dit vakgebied kwam pas 
substantiële respons na het verschijnen van de Calvijnstudie in bt iv/1 (2003).

3. vanuit de dogmatiek.9 Vanuit de dogmatiek is Breukelmans Bijbels–theologische 
project voornamelijk bevraagd op de wijze waarop exegese, hermeneutiek en dogma-
tische theologie zich tot elkaar verhouden.

Van deze drie vakgebieden kiezen we vervolgens één representant. We hebben niet–
geestverwante wetenschappers gekozen wier teksten ervan getuigen dat ze zich 
grondig verdiept hebben in Breukelmans werk en daarover zorgvuldig en doortastend 
geschreven hebben. Voor de exegese is dat C. Houtman, voor het theologie–historisch 
onderzoek W.J. van Asselt en voor de dogmatische theologie J. Muis.10 Hun kritische 
vragen aan Breukelmans Bijbels–theologische project zullen in dit hoofdstuk leidend 
zijn.11

Hoewel de kritiek van deze drie theologen zich niet beperkt tot één van de drie 
vakgebieden, kiezen we er omwille van de duidelijkheid voor ze op deze plaats toch 
kunstmatig te onderscheiden en ze in drie afzonderlijke paragrafen te bespreken 
(§ 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk). Telkens wordt daardoor één aspect van Breukelmans 
Bijbels–theologische project in gesprek gebracht met één vakgenoot: eerst de exegese, 
dan het theologie–historisch onderzoek, en ten slotte de dogmatiek.12

7 Om misverstanden te voorkomen: onder exegese verstaan we hier het onderzoeken en uitleggen 
van Bijbelteksten aan de hand van wetenschappelijke methoden. De discipline raakt aan, of over-
lapt gedeeltelijk: Bijbelexegese, Bijbelwetenschappen.
8 Onder theologie–historisch onderzoek verstaan we hier de theologische discipline die zich 
bezighoudt met het reconstrueren van de historische ontwikkelingen van de kerkelijke leer. Andere 
benamingen: dogmen– of dogmageschiedenis.
9 Onder dogmatiek verstaan we de geordende doordenking van het christelijk geloof ten dienste 
van het kerkelijk leven. De discipline raakt aan, of overlapt gedeeltelijk: dogmatische theologie of 
systematische theologie.
10 Houtman was tussen 1990 en 2006 hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universi-
teit van de Gereformeerde Kerken te Kampen. Van Asselt was universitair docent kerkgeschiedenis 
aan de Universiteit van Utrecht tussen 1993 en 2006 en hoogleraar historische theologie aan de 
Evangelische Theologische Faculteit Leuven tussen 2008 en 2014. Muis was tussen 1996 en 2003 
respectievelijk hoogleraar dogmatiek en leerstellige dogmatiek aan de Universiteit van Utrecht en 
vervolgens tot 2017 hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging 
Amsterdam. 
11 Van vergelijkbare kwaliteit maar beperkter omvang zijn bijdragen van bijvoorbeeld J. Reiling, 
B. Maarsingh, M. Balabán en J. Trojan, F.–W. Marquardt, U.W.F. Bauer en H.J. de Bie.
12 Bij het bespreken van de kritiek op Breukelman vanuit de dogmatiek hebben we te bedenken 
dat Breukelman de Kirchliche Dogmatik van Barth in zijn eigen werk als adequate vorm van 
dogmatische theologie veronderstelt en die slechts vanuit de exegese tracht te onderbouwen (zie 
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1.3 Methode
In de nu volgende drie paragrafen hanteren we eenzelfde werkwijze. Aan de hand van 
een kerncitaat van Breukelman en een of meer citaten uit de secundaire literatuur 
bespreken we per vakgebied de voornaamste punten van kritiek die geuit zijn op de 
manier waarop Breukelman zich op het desbetreffende vakgebied bewoog.

Vanuit onze bevindingen van de voorgaande hoofdstukken bieden we vervolgens een 
bespreking van deze vragen. De bespreking verloopt telkens via de volgende stappen: 

1. we geven op basis van Hoofdstuk 1 aan of er aanleiding in Breukelmans Bijbels–
theologische project gevonden wordt die de vraagstelling rechtvaardigt; 

2. we werken het ingebrachte bezwaar verder uit; 
3. we proberen op grond van ons onderzoek in Hoofdstuk 2, 3 en 4 inzichtelijk te 

maken waarom Breukelman een bepaalde positie innam; 
4. en ten slotte komen we tot een korte eigen afweging.

Nadat we op deze wijze de drie vakgebieden doorlopen hebben en daarmee het 
eerste en tweede lid van de onderzoeksvraag beantwoord hebben, komen we in onze 
conclusie (§ 5.2) tot een beantwoording van het derde: de vraag naar de wetenschap-
pelijke aanvaardbaarheid van Breukelmans Bijbels–theologische project.

2. Breukelman in gesprek met de exegese

Aan het eind van zijn verklaring van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht 
(Mattheüs 18:23–35) schrijft Breukelman:

Jezus Christus zelf is ‘de waarachtige getuige’. En Hij is dat in het getuigenis van zijn 
apostelen en evangelisten. We kunnen wel religionsgeschichtlich en literairgeschicht-
lich en formgeschichtlich vragen naar al wat achter deze teksten ligt, zowel achter deze 
teksten van het apostolisch kerygma als achter de teksten van Tenakh. Dat is echter 
alleen zinvol, in zoverre als wij daardoor geholpen worden bij de arbeid van het horen 
en verstaan van hetgeen in de teksten gezegd wordt. Wie echter door wil stoten naar 
wat achter deze teksten ligt om de zaak waar het om gaat ergens daarachter te zoeken, 
die gaat aan Jezus Christus zelf voorbij, die nergens anders dan in deze teksten als de 
waarachtige getuige ons tegemoet treedt en aanspreekt.13

In Inleiding in de Pentateuch (1980) verwijst Houtman naar deze passage als hij een 
bespreking biedt van de wijze waarop Breukelman de eerste boeken van de Tenach 
exegetiseert. Hij constateert:

Hoofdstuk 2, § 2 en 3). We concentreren ons daarom op de hermeneutische vragen — die vragen dus, 
die betrekking hebben op de verhouding tussen exegese en dogmatiek.
13 ‘Een verklaring van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht’, Om het levende Woord 
1/1 (december 1966), 38–63: 63. Zie uitvoerig Hoofdstuk 2.
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Gezegd kan worden, dat het in de opvatting van Breukelman in de verhalen van de 
Bijbel er om gaat te vertellen wat geschieden moet. Met het oog hierop valt ook te 
begrijpen, dat naar zijn inzicht historische aandacht voor de teksten slechts relevant 
is voor zover zij tot het verstaan van de teksten leidt. Wie door wil stoten tot achter 
de teksten gaat aan Jezus Christus voorbij, die nergens anders dan in de teksten de 
mens tegemoet treedt, aldus Breukelman. Dit standpunt gaat gepaard met de opvat-
ting, dat chronologische en topografische notities in de tekst niet historisch, maar 
kerygmatisch–theologisch verstaan moeten worden. In het licht van de gememoreerde 
conceptie van de Bijbel wordt ook de voorliefde van Breukelman voor de ‘Leitwortstil’ 
van Buber verklaarbaar. Deze moet de eenheid, de samenhang in de Schrift betuigen, 
duidelijk maken, dat steeds dezelfde thematiek aan de orde is.14

Deze zienswijze van Breukelman wordt vervolgens door Houtman bekritiseerd (hier 
toegespitst op het geheel van Genesis–Koningen en gericht tegen zowel Breukelman 
als K.A. Deurloo):

Naar onze mening presenteert Gen. t/m 2 Kon. 25 zich als historiebeschrijving en moet 
het als zodanig gelezen worden. Bij Breukelman en Deurloo ontbreekt de aandacht 
voor de historische voortgang, die aan het verhaal eigen is. De pars pro toto benadering 
neemt elke dynamiek uit de beschrijving weg.15

We onderscheiden in deze kritiek twee aspecten. Het eerste aspect heeft betrekking 
op de verhouding tussen historie en vertelling: Breukelmans onhistorische tekstbe-
nadering doet geen recht aan het geschiedenisvertellende karakter van de teksten zelf. 
Het tweede heeft betrekking op de wijze waarop Breukelman zowel inhoudelijk als 
formeel een eenheid (‘Einheitlichkeit’) van de Schriften waarneemt en uitwerkt; de 
wijze waarop Breukelman dat doet, onder andere door middel van het pars pro toto–
principe, zou de vertelling ‘alle dynamiek ontnemen’.

We herformuleren deze bezwaren in de vorm van twee vragen die gesteld worden 
aan Breukelmans Bijbels–theologische project. Vervolgens proberen we met behulp 
van onze onderzoeksbevindingen in gesprek te komen met de vraagsteller.

2.1 Breukelmans onhistorische tekstbenadering
Kan men tot een adequaat tekstverstaan komen als men de Bijbelse teksten tracht te 
begrijpen zonder daarbij hun interne en externe historische dimensie methodisch te 
verdisconteren?

14 C. Houtman, Inleiding in de Pentateuch (Kampen: Kok, 1980), 160. Vgl. de Duitse vertaling: Der 
Pentateuch: die Geschichte seiner Erforschung neben einer Auswertung (Contributions to Biblical 
exegesis & theology 9; Kampen: Kok Pharos, 1994), 267. Gezien de verschijningsdatum van het 
Nederlandse origineel heeft Houtman zich bij het vormen van zijn standpunt ten opzichte van 
Breukelman niet kunnen baseren op de banden Bijbelse theologie, waarvan de eerste band ook in 
1980 verscheen.
15 Houtman, Inleiding, 161; vgl. 163 en Der Pentateuch, 270; vgl. 272.
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2.1.1 Aanleiding
Als we het geheel van Breukelmans Bijbels–theologische project in ogenschouw 
nemen (Hoofdstuk 1, § 5.1), zien we dat het een duidelijke historische dimensie heeft, 
namelijk het verband tussen de ‘voorgangers’ en de ‘opvolgers’; de Bijbelschrijvers en 
–lezers staan samen onder het ene verbi divini ministerium (Hoofdstuk 1, § 2.1). Dat 
verband is weliswaar theologisch en niet historisch geformuleerd, maar impliceert 
wel degelijk een chronologische verhouding tussen beide. De dienst aan het goddelijk 
Woord heeft eens een vaste historische gestalte aangenomen in de gecanoniseerde 
Schrift en heeft in de loop van de theologiegeschiedenis vervolgens telkens nieuwe 
historische gestalten aangenomen. Waar de theologiegeschiedenis een sterke histori-
sche dynamiek kent, functioneert de Schrift als een constante gegevenheid, zowel in 
theologische en historische zin.

Breukelman heeft slechts interesse in de externe historische dimensie van de 
Bijbelse teksten — dus voor de tekst als historisch gegeven — in zoverre een recon-
structie van het ontstaan van de teksten, hun vermoedelijke Sitz im Leben of hun 
historische doorwerking behulpzaam schijnt voor het begrijpen van de vorm van de 
tekst. Breukelman maakt dus wel incidenteel gebruik van inzichten vanuit de lite-
raire kritiek, redactiekritiek en vormkritiek (Hoofdstuk 1, § 2.6), maar we vinden in 
zijn geschriften nauwelijks aanzetten tot wetenschappelijke theorievorming omtrent 
bijvoorbeeld het ontstaan van de Bijbelse canon, de compositie van de vijf boeken 
van de Thora of het tot stand komen van de synoptische evangeliën. Het onderzoeken 
en beantwoorden van dergelijke vraagstukken beschouwde hij niet als zijn eigenlijke 
werk. De externe historische dimensie van de Bijbelse teksten wordt dus door Breu-
kelman methodisch slechts incidenteel bevraagd.

Als het gaat om de interne historische dimensie van de Bijbelse teksten, merken 
we dat de in de Bijbel beschreven geschiedenissen door Breukelman zelden worden 
bevraagd op hun historische referenten. Dit is een gevolg van zijn methodiek, die zich 
specifiek richt op het beschrevene zoals het beschreven wordt — dus op de inhoud 
in relatie tot zijn vorm — in de veronderstelling dat betekenis gevonden wordt in 
de tekststructuur. Breukelman veronderstelt immers dat het verhaal in dienst is 
genomen door het verhaalde, en daarachter: de Verhalende. De inhoud van de teksten 
heeft hun vorm bepaald. Op een manier die vergelijkbaar is met Barths unhistorische 
Geschichte beschouwt en behandelt Breukelman de Bijbelse teksteenheden telkens 
als een ‘verhaal van het geschieden van een “dabhar”’ (Hoofdstuk 1, § 2.2). In de 
Bijbelse theologie moet het gaan om de theologie zoals die latent in en niet achter 
de teksten van de Bijbelschrijvers aanwezig is. In die zin is het waar wat Houtman 
schrijft, namelijk dat Breukelman beweert dat men anders ‘aan Jezus Christus voorbij 
gaat, die nergens anders dan in de teksten de mens ontmoet’.
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2.1.2 Nadere uitwerking
Houtman vraagt: wordt de tekst als historisch gegeven wel recht gedaan als er aan 
de historische dimensies van de teksten methodisch zo weinig hermeneutische 
relevantie en waarde wordt toegekend? De teksten van de eerste boeken van het 
Oude Testament, waaronder het boek Genesis waarnaar Breukelman zo uitgebreid 
studie heeft gemaakt, presenteren zichzelf immers als geschiedschrijving. Waar dat 
geschiedschrijvende karakter miskend wordt, acht Houtman het gevaar levensgroot 
dat een vermeende overkoepelende thematiek de eigenheid van de afzonderlijke 
teksten gaat overheersen.

De door Houtman bekritiseerde verhouding tussen tekst en geschiedenis bij Breu-
kelman is niet alleen vanuit de exegese bevraagd. Ook vanuit de dogmatiek werd 
hierin een tekort ervaren bij Breukelman en andere theologen die geassocieerd 
werden met de Amsterdamse School. Bekend in dit verband is de uitspraak van 
Berkhof, dat het bij de methode van grondwoorden en –structuren, zoals we die 
vinden bij Breukelman, Deurloo en anderen, soms wel lijkt ‘of het Woord woord 
geworden is in plaats van vlees’.16 Voor Berkhof was het van groot belang dat open-
baring en geschiedenis niet los van elkaar zouden komen te staan. Hij omschrijft de 
verhouding tussen openbaring en geschiedenis als volgt: ‘de openbaring bestaat in 
een cumulatief proces van gebeurtenissen en hun interpretaties’.17 Hij kiest dus voor 
een heilshistorische benadering. 

Ook vanuit meer behoudende theologische kringen werd doorgevraagd naar de 
implicaties van deze Schriftbenadering voor de theologische betekenis van de grote 
heilsfeiten: als Christus alleen ‘op papier’ is gestorven en opgestaan en niet feitelijk–
lijfelijk in de menselijke geschiedenis, wat blijft er over van het heil van Christuswege? 
Komt ‘het heil niet in de lucht te hangen’ als de tekst als zodanig het één en al is?18

Hoewel deze dogmatische vragen vanuit een andere invalshoek gesteld worden, 
raken ze aan de vragen van Houtman op het punt dat er hier een zeker tekort bij 
Breukelman wordt ervaren. Alle critici geven blijk van een verlangen de integriteit 

16 H. Berkhof, ‘De hermeneutiek van Miskotte en het Oude Testament (ii)’, In de Waagschaal 9/7 
(1980), 147–151: 149. Vgl. G.G. de Kruijf, Heiden, Jood en Christen: Een studie over de theologie van 
K.H. Miskotte (Baarn: Ten Have, 1981), 209: ‘Bij de “amsterdamse school” (F.H. Breukelman, K.A. 
Deurloo en anderen) gaat deze methode [van grondwoorden en structuren] zover, dat het volgens 
Berkhof soms wel lijkt “of het Woord woord geworden is in plaats van vlees”.’ Zie echter ook Y. 
Bekker, D. Hofstra, et al. (red.), Gesprekken met Frans Breukelman (Binnenkant 2; ’s Gravenhage: 
Meinema, 1989), 45.
17 H. Berkhof, Christelijk geloof (Kampen: Kok, 20028 [1973]), 66 (§ 13). De term ‘cumulatief proces’ 
heeft Berkhof ontleend aan J. Barr.
18 Zo R. van den Berg in zijn kritiek op enkele theologen uit de Amsterdamse School. ‘Amster-
damse School heeft het heil onthoofd. Bekendste leerling noemt Bijbel verzameling sprookjes 
en legenden’, Reformatorisch Dagblad (16 februari 2001). Zie uitgebreider G. van Zanden & R.H. 
Reeling Brouwer, ‘De receptie van Breukelman en de Amsterdamse School binnen de gerefor-
meerde gezindte’, Theologia Reformata 60/3 (september 2017), 260–279: 268–271.
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van de tekst als zodanig te bewaken, en allen zijn van mening dat een immanente 
tekstlezing, die slechts betekenis zoekt in de tekstuele compositie, weliswaar buiten-
gewoon veel recht lijkt te doen aan de tekst–als–tekst, maar die teksten in feite tekort 
doet. De teksten zijn niet tijd– en contextloos, en daarom dienen ze ook niet tijd– en 
contextloos benaderd te worden.

2.1.3 Positiebepaling
Het vraagstuk van de verhouding tussen tekst en geschiedenis is in Hoofdstuk 3 
uitgebreid aan de orde geweest. We hebben daar gezien hoe Palache en Beek, als 
grondleggers van de Amsterdamse traditie, de hermeneutische blikrichting hebben 
verplaatst van de voorgeschiedenis en de historische achtergronden van de Bijbelse 
teksten — dus van datgene wat we hier de externe en interne historische dimensie 
noemen — naar de teksten zelf en de zeggingskracht die ze hebben als vertellende of 
verkondigende tekst (Bubers ‘Sprache der Botschaft’). Dit heeft in de jaren ’70 veel 
discussie en zelfs polarisatie teweeg gebracht, gezien het rapport ‘Een geschil over de 
uitleg van het Oude Testament’ (aangehaald in Hoofdstuk 3, § 2.8 en § 3).

In Miskottes hermeneutiek zagen we een soortgelijke beweging als bij Palache 
en Beek, hoewel Miskotte het niet heeft nagelaten Deurloo, als representant van de 
Amsterdamse School, te wijzen op de gevaren van een eenzijdige hermeneutische 
benadering die wel oog heeft voor de tekst als literatuur, maar niet meer afzonderlijk 
vraagt naar de herkomst van die tekst en de wijze waarop die tekst een boodschap 
heeft in het heden van de lezer. Hij pleitte er daarom voor om de drie afzonderlijke 
exegetische momenten ten volle te benutten: het literair–historische en historisch–
kritische ‘kijken’, het fenomenologische ‘zien’, en het theologisch–actuele ‘horen’ 
(Hoofdstuk 3, § 3.2). Door het volgen van deze methode zal gaandeweg de eigenlijke 
referent van de teksten profiel krijgen — al zal die referent niet noodzakelijkerwijs 
samenvallen met de referent waarnaar de historische kritiek op zoek is.

In ons korte vergelijk tussen Breukelman en Deurloo/Bouhuijs zagen we dat 
beiden sterk inzetten op het tweede hermeneutische moment. We concludeerden dat 
bij Breukelman het ‘horen’ van het derde hermeneutische moment daarin meekomt, 
doordat hij impliciet en expliciet dogmatisch–theologische structuren benut bij het 
duiden van literaire structuren. Hoewel Breukelman in zijn hermeneutische theorie 
en exegetische praktijk aan het ‘kijken’ een minder belangrijke rol toekent dan 
Deurloo en Bouhuijs, ontbreken redactiehistorische, tekstkritische en filologische 
overwegingen in zijn werk niet geheel. Daarbij kunnen we denken aan het innemen 
van tekstkritische posities door Breukelman.19

We zijn in ons onderzoek geen zaken tegengekomen die erop wijzen dat het Breu-
kelmans bedoeling is geweest om de Bijbelse geschiedenissen, begrepen als ‘debharim’, 

19 Hiervan hebben we een voorbeeld gezien in Hoofdstuk 2, n. 30, maar zie bijvoorbeeld ook bt i/1, 
55; bt ii/2, ‘Uitleg en verklaring van Jesaja 55:6–11’, 235–248: 244; bt iii/2, 197 n. 332.
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te mythologiseren, dat wil zeggen: ze los te weken uit hun historische context. De 
debharim zijn concrete woorden die plaatsvinden te midden van een concreet wereld-
gebeuren en gericht worden tot concrete mensen. Breukelman onderneemt echter 
ook geen enkele poging om de verhalencyclus van Jozef te voorzien van een histori-
sche achtergrond. De vraag blijft dus: hoe verhouden zich de ‘debharim’ waarvan de 
Bijbelse teksten getuigen zich tot hun historische referenten?

Een aanzet tot een theoretisch–hermeneutische beschrijving hiervan vinden we in 
Breukelmans exegese van Lukas 2:1–10. De ‘dabhar’ van Jezus’ geboorte vindt plaats 
in een specifieke historische context (‘En het geschiedde in diezelve dagen … ’) en 
historische personen (keizer Augustus, stadhouder Cyrenius):

De bijbelse vertellers zijn geen ‘historici’. Als profeten en apostelen zijn zij getuigen van 
de ‘magnalia Dei’, onderwijzers van ‘tora’, boodschappers van het heil, ‘bedienden’ en 
verkondigers van het woord. Zij zijn het zich ten volle bewust, dat zij allerlei dingen 
in een samenhangend verband van ‘geschiedenis’ bijeenbrengen en samenvoegen op 
een wijze, die de haren van alle ‘historici’ te berge doet rijzen. Het is hun echter niet 
enkel als zgn. ‘dichterlijke vrijheid’ veroorloofd om zo te doen; het is hun gebóden 
door de–zaak–waar–het–om–gaat. Op deze ‘on–historische’ wijze vertellen zij precies 
dat–wat–geschiedde, zoals geen ‘historicus’ het vermag. De zaak–waar–het–om–gaat is 
namelijk aan de historicus als historicus noodzakelijkerwijze gans verborgen. Het is 
Gods dabhar, die hier ‘geschiedt’, Gods zaak, die tegelijk Gods woord en Gods daad is.20

De geschiedenis wordt dus in dienst genomen door de vertelling en Breukelman acht 
het niet geoorloofd dat dienstverband te verbreken of om te keren.

Enige malen heeft Breukelman laten blijken dat hij zich in deze kwestie onbegrepen 
voelde. In een interview laat hij optekenen:

[H]ier het eeuwige verwijt dat ik uit orthodoxe kring te horen krijg (…): Breukelman 
zou geen eerbied hebben voor de geschiedenis. Voor hem is de Bijbel te weinig een 
geschiedenisboek. Maar ik vind dat lasterlijke aantijgingen. Natuurlijk geeft de Schrift 
geschiedenis weer. Maar het is geen geschiedenisboek zoals wij die hebben. (…) Achter 
de tekst een zg. ware geschiedenis reconstrueren is ons nauwelijks gegeven.21

Breukelman heeft dus weinig vertrouwen in de toegankelijkheid van de geschiedenis 
achter de teksten. Maar in het reconstrueren van de ‘waargebeurde geschiedenis’ zag 
hij de taak van de exegese ook helemaal niet gelegen. Hij werd daarin, zoals we zagen 
in Hoofdstuk 4, niet alleen gedreven door de Entdeckersfreude die zijn nieuwe, teks-
timmanente wijze van Bijbellezen met zich meebracht, maar ook door zijn vermoeden 
dat dat nieuwe perspectief een theologische revolutie zou kunnen ontketenen die 
heilzaam zou zijn voor kerk en theologie.

20 bt iii/1, 187.
21 ‘Alle woorden beginnen luid te protesteren’, 2.
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2.1.4 Afweging
Naar aanleiding van Houtmans kritiek vroegen we: kan men tot een adequaat 
tekstverstaan komen als men de Bijbelse teksten tracht te begrijpen zonder daarbij 
hun interne en externe historische dimensie methodisch te verdisconteren? Vanuit 
wetenschappelijk–methodisch oogpunt moeten we allereerst de kritiek van Houtman 
billijken: Breukelman had zich als exegeet meer moeite kunnen (en wellicht ook 
moeten) getroosten om te onderzoeken óf — en zo ja: op welke gronden — zijn scepsis 
ten aanzien van de mogelijkheid de ‘ware’ geschiedenis te reconstrueren gerechtvaar-
digd was. Anderzijds hoeft een lage waardering van de historische bedding van de 
teksten niet te betekenen dat het door Ter Linden gepopulariseerde ‘Amsterdamse’ 
adagium ‘wel waar, niet waar gebeurd’ gevolgd wordt. Het methodische gewicht van 
historiciteit is nog iets anders dan het (dogmatisch–)theologische gewicht van de 
historiciteit van de heilsfeiten.

Bij het doordenken van dit vraagstuk is het behulpzaam om te beseffen dat de 
afgelopen decennia de bakens verzet zijn in de exegetische en hermeneutische 
discussies rondom historiciteit.22 In een tijd waarin de ‘feitelijke’, gereconstrueerde 
historie het een en al was, ontdekte Breukelman een wijze van Bijbellezen die recht 
deed aan bepaalde aspecten van de tekst die de historisch–kritische methode veron-
achtzaamde. Breukelmans perspectiefwisseling heeft veel weerklank gevonden in de 
hoogtijdagen van het New Criticism en het structuralisme. In de jaren ’50 tot en met 
’70 werd in progressieve kringen de traditionele historische kritiek beschouwd als 
een doodlopend spoor, een methode waarvan weinig nieuws te verwachten viel. Op 
de kansels bleken in de historische kritiek geschoolde predikanten niet of nauwe-
lijks in staat om vanuit de historische kritiek tot aansprekende verkondiging te 
komen.23 Breukelmans zienswijze, dat de teksten zélf, mits zorgvuldig geanalyseerd 
en begrepen, onmiddellijk de eigenlijke boodschap bevatten die verkondigd moet 
worden, werd als een nieuw en veelbelovend hermeneutisch perspectief ervaren.24

22 Zie hierover de inleidende hoofdstukken van W. Brueggemann, Theology of the Old Testament. 
Testimony, Dispute, Advocacy (Minneapolis: Fortress, 1997), 1–114. Brueggeman ziet rond het jaar 
1970 een omslagpunt in de theologische discipline van oudtestamentische theologie. Hij beschrijft 
het als een nieuwe interpretive situation (61), voorbij het historisch–georiënteerde objectieve posi-
tivisme die een eeuw lang een ‘verstikkende hegemonie over de tekst’ had uitgeoefend (57). Deze 
verschuiving correspondeert met de verschuiving van moderniteit naar postmoderniteit. Zelf 
neemt Brueggemann een hermeneutische positie in die, als het bijvoorbeeld gaat over de verhou-
ding geschiedenis–tekst en het getuigeniskarakter van de Bijbeltekst, vergelijkbaar is met die van 
Breukelman. Zie daarover F.W. Verbaas, ‘De partizaan en de professor. Frans Breukelman verge-
leken met Walter Brueggemann’, Interpretatie 9/2 (maart 2001), 9–14.
23 Over Breukelmans eigen teleurstellende ervaringen met Kittels Die Geschichte des Volkes Israel 
in het verzorgen van catechetisch onderwijs, zie Inleiding, § 3.3.
24 Zie bijvoorbeeld de bijdrage van C.A. Tukker en A.P.J. van Ligten in: N.T. Bakker, C. Mataheru, 
et al. (red.), Eén zo’n mannetje. Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten (Kampen: Kok, 
2004), 203–205 en 206–211.
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Zo nam in de hermeneutiek de Geschichte gaandeweg de plaats in van de Historie. 
De gedachte dat de betekenis van een tekst door de tekst zelf kon worden opgeroepen 
en in mindere mate, of zelfs helemaal niet, in zijn externe en interne historische dimen-
sies gezocht moest worden, raakte breed geaccepteerd. Nog weer later kwam er ruime 
aandacht voor de rol van de lezer in het hermeneutische proces. Op structuralistische 
tekstbenaderingen als die van Breukelman kwam spoedig kritiek vanuit het post-
structuralisme, met name vanwege haar systematiserende karakter (de tekst dreigt in 
een linguïstisch schema geperst te worden), haar bewust onhistorische of zelfs ahis-
torische karakter, en haar zoeken naar één juiste verstaanswijze van de teksten. De 
post–structuralisten kwamen tot het inzicht dat als er meerdere structuren gevonden 
kunnen worden in één tekst, of als er in één tekst zelfs structuren gevonden kunnen 
worden die elkaar tegenspreken, de uitleg van een tekst wellicht meer over de exegeet 
zegt dan over de tekst. Het poststructuralisme leert dat de lezing van een tekst altijd 
óók beïnvloed wordt door de vragen, interesses en gemoedstoestand van de lezer zelf, 
zelfs al probeert die lezer zo onbevangen mogelijk en ‘tekstgetrouw’ te lezen.25

Deze korte schets van de recentere ontwikkelingen binnen de exegese stelt ons in 
de gelegenheid zowel Breukelmans project als Houtmans kritiek in een historisch 
perspectief te plaatsen. Wat Breukelman betreft: in Hoofdstuk 4 hebben we gezien dat 
bij hem, veel meer dan bij de meeste wetenschappers van zijn tijd, zijn eigen bestaan 
en levensloop helemaal meespeelt in zijn tekstlezing; zijn zoektochten in de Schrift 
werden duidelijk gedreven door een gepassioneerd engagement van hem als lezer 
(zie Hoofdstuk 4, § 4.1). In dit opzicht was hij zijn tijd vooruit — zij het zonder zich 
daarover methodisch te verantwoorden. En Houtman? Zonder hem direct onder de 
poststructuralisten te willen scharen, kunnen we wel zeggen dat hij poststructura-
listische inzichten heeft verwerkt in zijn eigen onderzoek, waarbij de nadruk ligt op 
de grote pluriformiteit waarvan de receptiegeschiedenis van de Bijbelse teksten blijk 
geeft.26 De vraag naar de ‘juiste’ interpretatie, die zo centraal staat in Breukelmans 
onderzoek, wordt in Houtmans onderzoek sterk gerelativeerd. De ene uitleg kan bij 
hem naast de andere staan, waarbij de vraag naar de meest adequate uitleg wordt 
uitgesteld of zelfs opgeschort.

Zo merken we dat discussies rondom historiciteit ook zelf een historische bedding 
hebben. In dat licht begrijpen we de door Breukelman en Houtman ingenomen 
posities. Het vernieuwende, experimentele karakter van Breukelmans Bijbels–
theologische project mag gelden als zijn sterke kant, het gebrek aan methodische 
verantwoording als zijn zwakke kant.

25 Vgl. A.C. Thiselton, Hermeneutics. An introduction (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 307. 
Thiselton schetst een historische ontwikkeling van het romanticisme (de betekenis wordt bij de 
auteur gezocht) naar het structuralisme (de betekenis wordt bij de tekst gezocht) naar het post-
structuralisme (de betekenis wordt bij de lezer gezocht).
26 Zie Houtman, De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het 
Oude Testament (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006), i.h.b. 190–193.
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2.2 Breukelmans eenheidzoekende tekstbenadering
Wordt er rechtgedaan aan de Bijbelse teksten als de Bijbel beschouwd wordt als een 
literair complex dat bijeengehouden wordt door één centrale thematiek?

2.2.1 Aanleiding
We hebben in Hoofdstuk 1 beschreven hoe Breukelman stelt dat er twee dingen zijn 
die alle Bijbelteksten gemeenschappelijk hebben: hun formele structuur en hun 
inhoudelijke ‘Zaak’ (Hoofdstuk 1, § 2.2 en 2.3), waarvan de eerste gegrond is in de 
tweede. Door deze formele en inhoudelijke gemeenschappelijkheid worden afzon-
derlijke perikopen, gehele Bijbelboeken en uiteindelijk de Bijbelse canon als geheel 
bijeengehouden volgens het principe van pars pro toto (Hoofdstuk 1, § 2.4). Hierin ligt 
Breukelmans voornaamste reden om strikt concordant te vertalen (Bubers ‘Leitwort-
stil’), zelfs als daarin de formele grenzen van de doeltaal worden opgezocht (Hoofd-
stuk 1, § 2.5).

Bij het doordenken van het vraagstuk van de tekstuele eenheid van de Schriften 
is het van belang te beseffen dat Breukelman zelf niet bijzonder geïnteresseerd was 
in het ontwikkelen van een hermeneutische theorie. Hij zag zich in zijn werkwijze 
afdoende geruggesteund door de hermeneutische theorieën van Barth en Miskotte 
enerzijds en die van Buber en Rosenzweig anderzijds.

Dat het in de veelheid van Bijbelse teksten inhoudelijk om één zaak gaat, is een 
dogmatisch–theologisch inzicht dat Breukelman ontleend heeft aan de dogmatiek 
van Barth en de theologie van Miskotte. Reeds in het voorwoord op de tweede editie 
van de Römerbrief (1922) blijkt hoe voor Barth die Sache het ‘Woord in de woorden’ is27 
en in de Schriftleer van de Kirchliche Dogmatik beweert hij dat er in de Bijbel getuigd 
wordt van iets unieks dat zo krachtig is dat het in het totstandkomingsproces van de 
vorm en inhoud van de Bijbelse teksten bepalend is geweest.28 Miskotte noemt dit éne 
‘de Zaak’ en zegt daarover: ‘Het bindt de meest uiteengelegen delen bijeen en geeft 
over de tegenstellingen een glans van zekerheid, die niet uit de mensen is.’29 Waar 
Barth de Zaak–waar–het–om–gaat expliciteert als de persoon van Jezus Christus, 
werkt Miskotte deze ‘Zaak’ nader uit als ‘de Naam’ (Bijbels abc, hoofdstuk 3). Breu-
kelman neemt dit theologische beginsel over. In hun spoor beschouwt hij het geheel 
en de delen van het Bijbelse tekstcorpus als getuigend van het heilshandelen van de 
drie–enige God jegens de mens, dat zich concentreert in Jezus Christus. De gelijk-
vormigheid van dat heilshandelen is gefundeerd in de eenheid van Gods zijn als een 
onveranderlijk zijn–in–de–daad. In vergelijking met Barth en Miskotte zet hij echter 

27 Zie Hoofdstuk 1, § 2.3.
28 Barth: de Schrift is ‘Zeugnis von Gottes Offenbarung.’ (kd i/2, 506). Aan de adequaatheid van de 
op schrift gestelde getuigenissen van dit heilshandelen ontlenen de Bijbelse geschriften hun abso-
lute autoriteit (kd i/2, 506.596); zij dienen daarom ook gelezen te worden vanuit hun Gegenstand, 
opdat men tot een adequaat ‘horen’, ‘verstaan’ en ‘uitleggen’ komt (kd i/2, 513–523).
29 Zie Hoofdstuk 1, n. 89.
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ook een volgende stap, door te stellen dat deze theologische eenheid een specifieke 
doorwerking heeft gekregen in de structuren van de Bijbelse teksten. In een poging 
die structuur te expliciteren, stelt hij dat alle verschillende tekststructuren binnen de 
Bijbelse canon een gemeenschappelijke ‘grondstructuur’ hebben, een ‘grondpatroon 
van de bijbelse theologie’, dat bestaat uit een aanduiding voor personen, zaken, tijd en 
plaats: מֹות ָבִרים ,-שֵׁ דְּ  Vanuit deze inhoudelijke en formele .ָהָאֶרץ ַתַחת ַהָשַמִים en ָיִמים ,-
gemeenschappelijkheid postuleert Breukelman zijn principe van pars pro toto.

Buber en Rosenzweig postuleren met het hypothetische eindredactiewerk van r 
(Rabbenoe) eveneens een formele eenheid van de Bijbelse geschriften (i.c. het Oude 
Testament; Hoofdstuk 1, § 2.6). Als we het eenheidspostulaat van Barth vergelijken 
met dat van Buber en Rosenzweig, zien we echter dat de denkrichtingen tegenover-
gesteld zijn: Barth postuleert een inhoudelijk of zakelijk eenheidsprincipe en ziet 
dat doorwerken in de Bijbelse teksten; Buber en Rosenzweig postuleren een formeel 
eenheidsprincipe (nl. het redactiewerk van Rabbenoe) dat doorwerkt in de tekstuele 
inhoud.30 Voor Breukelman is dit verschil overigens niet relevant; voor hem was het 
van belang of hij ermee werken kon.

2.2.2 Nadere uitwerking
Houtman vermoedt dat de wijze waarop Breukelman eenheidzoekende exegese 
bedrijft tot gevolg heeft dat de eigenheid van afzonderlijke teksten miskend wordt. 
Dát een dergelijke eenheid gezocht wordt is niet zozeer bezwaarlijk, maar (a) waar 
dat bij Breukelman gebeurt, namelijk niet in een samenhangend stelsel van teks-
treferenten, zoals in de klassieke heilshistorische benadering, maar in de teksten 
zélf; en (b) hoe dat gebeurt, namelijk niet vanuit de praktijk van exegetisch onder-
zoek, maar kennelijk vanuit een dogmatisch a priori: ‘Breukelmans opvatting van 
Genesis is sterk dogmatisch bepaald.’31 Wie exegetiseert vanuit een sterk eenheid-
zoekend hermeneutisch postulaat komt in een epistemische vicieuze cirkel terecht: 
de exegeet kan niet anders dan telkens opnieuw concluderen dat het in de delen ten 
diepste om hetzelfde geheel gaat. Eenvoudiger geformuleerd: als het totum van het 
pars pro toto van tevoren al bekend is, leg je dan niet een (dogmatische) mal over de 
Schrift waarnaar de veelvormigere teksten zich maar hebben te voegen?32 Houtman 
ziet dat Breukelman een verregaande diversiteit van de Schriften in beginsel geen 
geldigheid verleent en stelt in ferme bewoordingen: ‘Voor ons besef wordt de stof door 

30 Vgl. Hoofdstuk 3, § 3.2.
31 Houtman, Inleiding, 161 en Der Pentateuch, 269.
32 In persoonlijke gesprekken met Bijbelwetenschappers als J.P. Fokkelman (25 oktober 2012) en 
C.J. den Heyer (8 november 2012) kwam dit bezwaar sterk naar voren. Vgl. ook N.A. Schuman, Mijn 
jaren van geloven: Voorgoed verleden, blijvend visioen (Zoetermeer: Meinema, 2012), 173–176, die 
het voor de Elohist opneemt: al wordt er door Breukelman en Miskotte in afzonderlijke perikopen 
zorgvuldig omgegaan met het verschil tussen Jahwist en Elohist, in grotere verbanden moet de 
Elohist het afleggen tegen de Jahwist.
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Breukelman meermalen in een keurslijf gewrongen. (…) Breukelmans benadering is 
van een rigoreuze consequentie, kent geen enkele nuance en is zo dodelijk voor de 
veelstemmigheid en de veelkleurigheid van het O.T.’33

2.2.3 Positiebepaling
We moeten Houtman gelijk geven als hij stelt dat Breukelman het totum van het pars 
pro toto enkele malen sterk vanuit de dogmatische theologie formuleert.34 In Breu-
kelmans hermeneutiek staat de theoretische bewering dat dit totum (‘de dabhar in 
alle debharim’) inhoudelijk reeds op formule is gebracht (namelijk als de door Barth 
en Miskotte dogmatisch–theologisch uitgewerkte ‘Zaak–waar–het–om–gaat’, zie met 
name Hoofdstuk 3, § 2.7) inderdaad op gespannen voet met de methodische stelregel 
dat het totum van het pars pro toto gewonnen dient te worden uit de detailexegese 
(Hoofdstuk 1, § 2.1) en dus niet bij voorbaat kan vaststaan. Als de juistheid van het 
dogmatisch–theologisch uitgewerkte totum in de exegetische arbeid verondersteld 
wordt, zou de ‘hermeneutische horizon’ van het totum veeleer als een statisch gegeven 
functioneren dan als de dynamische factor die het bedoelt te zijn in Breukelmans 
hermeneutische model.

In onze analyse van de twee exegeses in Hoofdstuk 2 en 3 hebben we ontdekt dat 
de aangeduide spanning vooral een spanning is tussen hermeneutische theorie en 
exegetische praktijk. We zagen dat Breukelman in zijn exegetische praktijk in eerste 
instantie altijd werkt vanuit de tekstuele signalen die opgevangen worden vanuit het 
nauwkeurig bestuderen van de vorm van een bepaalde perikoop (Hoofdstuk 2, § 2.3; 
Hoofdstuk 3, § 2.3). Op het moment dat hij deze tekstuele signalen gaat interpreteren, 
komt ook het geheel in beeld (Hoofdstuk 2, § 2.4, 2.5; Hoofdstuk 3, § 2.4, 2.5). Dat 
geheel bestaat in de eerste plaats uit het geheel van de tekst (het boek Genesis of 
het boek Mattheüs), en dan bij uitbreiding uit een lezing van de Bijbel als geheel 
van getuigenissen van Gods heilshandelen. In elk specifiek geval moet blijken dat de 
geëxegetiseerde perikoop hiervan op een bepaalde zinvolle manier deel uitmaakt.

Breukelman is doorgaans vrij terughoudend in het doen van uitspraken over de 
strekking van een geheel Bijbelboek35 en is nog voorzichtiger in het spreken over 
bepaalde Bijbels–theologische lijnen die gevonden zouden kunnen worden in heel de 
Bijbelse canon.36 Waar bijvoorbeeld Christus’ plaatsvervanging in de gelijkenis van 
de onbarmhartige dienstknecht een Bijbels–theologische notie is die bij Mattheüs 
voorkomt, is het een volgende vraag hoe zich dat verhoudt tot hoe er in de andere 

33 Houtman, Inleiding, 161 n. 156 en Der Pentateuch, 269 n. 166.
34 In Hoofdstuk 1 hoorden we Breukelman massief beweren: ‘Onomstotelijk vast staat de–Zaak–
waar–het–om–gaat (de dabar in alle debarim) die met een Sjem identiek is Immanuel! Tetragram-
maton Jezus Christus.’ (bt iv/2, ‘Theologische exegese’, 76–82: 79).
35 Uitzonderingen daarop zijn het boek Genesis als ‘het eerstelingschap van Israël temidden van 
de volkeren op de aarde’ en het Mattheüsevangelie als ‘die Heilsbotschaft vom Königtum’.
36 Vgl. Hoofdstuk 1, n. 42.
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evangeliën wordt gesproken over Christus’ lijden en sterven. Dergelijke grote vragen 
beschouwde Breukelman als niet behorend tot zijn eigenlijke werkveld.

Op grond van ons onderzoek moeten we daarom de kritiek van Houtman op dit 
punt nuanceren: Breukelmans exegetische methodiek richt zich in eerste instantie 
op het ontdekken van de eigenheid van de partes, en pas in tweede instantie op hoe 
die zich verhouden tot het totum. Wellicht is de onduidelijkheid of dubbelzinnig-
heid bij Breukelman in deze kwestie eraan te wijten dat Breukelman zich in theore-
tisch opzicht eerder lijkt te oriënteren op het zakelijke eenheidsprincipe van Barth en 
Miskotte, terwijl hij in praktisch opzicht juist meer leunt op het formele eenheids-
principe van Buber en Rosenzweig.

2.2.4 Afweging
We vroegen: wordt er rechtgedaan aan teksten van de Bijbel als de Bijbel beschouwd 
wordt als een literair complex dat bijeengehouden wordt door één centrale gedachte?

Met één been in de traditie van Barth en Miskotte en één in die van Buber en Rosen-
zweig stelt Breukelman zich ten doel in de gegeven verscheidenheid van de Bijbelse 
geschriften de eenheid op het spoor te komen. Houtman stelt zich echter ten doel 
de verscheidenheid (‘Vielstimmigkeit’) binnen de gegeven eenheid van het Bijbelse 
corpus zoveel mogelijk te respecteren. De benaderingswijzen staan dus diametraal 
tegenover elkaar. Welk perspectief is adequater? Zouden ze elkaar wellicht kunnen 
aanvullen en corrigeren? Om in deze kwestie een zorgvuldige afweging te maken, 
helpt het allereerst om historisch te contextualiseren. Breukelmans Bijbels–theologi-
sche project kent een gelijktijdigheid met de inspanningen die B.S. Childs37 en later R. 
Rendtorff38 hebben verricht om tot een Bijbelse theologie te komen die ten volle cano-
niek genoemd kon worden (doorgaans aangeduid met canonical criticism of canonical 
approach). Deze inspanningen kwamen voort uit onvrede met de sterke versplinte-
ring van exegetische resultaten. Men koos ervoor de Bijbelse canon te accepteren 
als een afgerond geheel en te vragen naar wat deze specifieke Schriften bijeenhoudt. 

37 In Introduction to the Old Testament as Scripture (1979) stelt Childs voor de Bijbel te lezen als 
Heilige Schrift (Scripture). Hij acht het niet zozeer literair, maar theologisch onbevredigend om de 
Bijbelse geschriften te benaderen als een verzameling oude teksten. Childs ziet raakvlakken van 
zijn benadering met de structuuranalyse en retorische analyse (74), maar merkt daarbij op dat het 
niet alleen van belang is te vragen wat een tekst betekende, maar ook naar wat die tekst betekent 
voor de huidige geloofsgemeenschap rond deze teksten. Zie R. Zuurmond, ‘Bijbelse theologie. Een 
stand van zaken’, in: A. Tan & L. van de Wetering (red.), Zijn de dagen van God geteld? Godgeleerde 
bespiegelingen aan de rand van het millennium (Baarn: Ten Have, 1995), 103–131: 113–115; Brueg-
gemann, Old Testament Theology, 89–93 en recentelijk K. Spronk, ‘Hoe “Amsterdams” is Brevard 
Childs? De canonieke benadering van de Bijbelse Theologie’, acebt 30 (2015), 65–72.
38 Rendtorff bouwt voort op de inzichten van Von Rad en Childs. In de eerste band van zijn 
Theologie des Alten Testaments. Ein kanonischer Entwurf (twee banden, 1999–2001) maakt hij 
onderscheid tussen Gods handelen (Pentateuch), Gods spreken (Profeten) en Israëls antwoord 
(Geschriften) en leest het Oude Testament als een boek met een doorlopend verhaal — dus met een 
begin, midden en einde. Zie Brueggemann, Old Testament Theology, 97–98.
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Houtman zelf staat in een latere traditie, die op de canonical approach reageert. Hij 
vraagt juist weer naar de diversiteit in de gegeven eenheid van de canon.

De Bijbel als geheel is een buitengewoon complexe tekstuele gegevenheid. Het 
behoeft geen betoog dat Breukelman, door zich vrijwel volledig te concentreren op 
slechts twee Bijbelboeken (Genesis en Mattheüs), zich van deze complexiteit onvol-
doende rekenschap heeft gegeven in zijn hermeneutische theorievorming. Enerzijds 
werkte hij zeer geconcentreerd en gaf hij aan dat hij alleen op grond van die ene 
bepaalde tekst een uitspraak kon doen over de contouren van het totum — wellicht 
zouden die uitspraken nog weer bijgesteld moeten worden door wat er aan het licht 
zou komen door het bestuderen van andere tekstverbanden. Anderzijds beschouwde 
hij Genesis en Mattheüs als theologisch toonaangevende ouvertures op het Oude 
en Nieuwe Testament en schuwde hij stellige, massieve uitspraken over ‘de’ Bijbelse 
theologie niet.

We hebben geconstateerd dat Breukelman, bij het veronderstellen van zowel een 
inhoudelijke als formele gelijkvormigheid van de teksten, op bepaalde punten toch 
een formele tekstuele diversiteit respecteert en uitwerkt. In zijn bespreking van de 
synoptische evangelieën bijvoorbeeld spreekt hij van dezelfde dingen die op heel 
verschillende wijzen worden gecommuniceerd: non alia, sed aliter. Het grondpa-
troon van de Bijbelse theologieën wordt weliswaar overal verondersteld structureel 
hetzelfde te zijn, maar toch geeft elke Bijbelschrijver er op een heel eigen wijze gestalte 
aan. Het is juist die eigenheid die een belangrijke sleutel biedt tot het verstaan van de 
Bijbelse boodschap. Verschillende vormen communiceren op vergelijkbare wijze een 
gelijke inhoud.

Bij het postuleren van deze aan de Schriftteksten zelf ontleende onderlig-
gende formele eenheid van het gehele tekstcorpus van de Bijbel (de structuur van 
מֹות ָבִרים ,-שֵׁ דְּ ַהָשַמִים en ָיִמים ,- ַתַחת  -Hoofdstuk 1, § 2.2) kunnen echter funda ,ָהָאֶרץ 
mentele vragen gesteld worden waarop we bij Breukelman geen antwoord vinden. 
Bijvoorbeeld:

(a) Hoe verhouden de vier grondwoorden zich volgordelijk tot elkaar? In de exegese 
van Mattheüs 1 – 2 schrijft Breukelman: ‘In het evangelie moet aan het verhaal over 
de volbrenging van het messiaanse werk voorafgaan het verhaal over de wording 
van de persoon die dit werk heeft te volbrengen’.39 De persoon wordt beschreven in 
Mattheüs 1 en zijn werk in Mattheüs 3 – 28. In Mattheüs 2 komen tijd en plaats aan de 
orde.40 Dat geeft de volgorde naam > tijd > plaats > daden. Uit de exegese van Lukas 
2:1–10 blijken in de ouverture van het Lukasevangelie juist de ָבִרים  ,centraal te staan דְּ
volgend op mededelingen omtrent tijd en plaats. Hier verhouden zich de vier grond-
woorden duidelijk anders tot elkaar dan in Mattheüs. Maar hoe precies? En welke 
hermeneutisch–theoretische implicaties heeft dit volgordelijke verschil?

39 bt iii/1, 18, maar vergelijk Hoofdstuk 2, § 2.2.
40 bt iii/1, 25.
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(b) Hoe Bijbels is het spreken over de Bijbelse vertellingen als een ‘drama’? Vermoe-
delijk heeft Breukelman het gebruik van de term ‘drama’ ontleend aan Calvijn, die 
in zowel in zijn Genesiscommentaar als in zijn Institutie spreekt over de zichtbare 
wereld als het theater (Lat. theatrum of Fr. theatre) waarin de werken van God (opera 
Dei of oeuvres de Dieu) plaatsvinden en aanschouwd kunnen worden.41 Calvijn blijkt 
de term echter niet uit de Bijbel zelf verkregen te hebben, maar uit het renaissancisti-
sche milieu van zijn tijd. De term theatrum mundi was onder invloed van de bestude-
ring van de Griekse klassieken in zwang geraakt in de renaissance en vroege barok.42 
Het is dan ook opvallend te noemen dat Breukelman in het theoretische midden van 
zijn Bijbelse theologie, die zo nadrukkelijk inzet op het Bijbelse denken als een niet–
Grieks denken, terminologie hanteert die uiteindelijk toch te herleiden is tot het klas-
sieke Griekse denken. Dit neemt niet weg dat bij Breukelman de vier grondwoorden 
die dit ‘drama’ constitueren wel degelijk een heel specifieke Bijbelse invulling krijgen, 
omdat het Breukelmans intentie is ze op louter Bijbelse gegevens te construeren.43

(c) Geeft deze veronderstelde formele structuur op het niveau van de tekstuele struc-
tuur werkelijk iets unieks weer? Het grondpatroon wordt door Breukelman beschreven 
als een ‘drama’ dat bestaat uit vier constitutieve elementen. Dat een verhaal of drama 
bestaat uit juist deze vier elementen mag ons echter niet verwonderen; de algemene 
dramatologische elementen van personen, gebeurtenissen, tijd en plaats vormen 
immers het raamwerk van vrijwel elk narratief.44 Vanuit datgene wat we hebben 

41 ‘Ergo quaecunque commemorat, ad ornamentum illius theatri spectant quod nobis ante oculos 
ponit.’ Calvijn, Commentarii in quinque libros Mosis (1554) (cr 51/co 23; Braunzweig: Schwetschke, 
1882), 18; geciteerd en besproken in bt i/3, 58–59. Ook in de Institutie gebruikt Calvijn de uitdruk-
king: Institutie 1559 i.iv.2: ‘splendidissimum theatrum’; i.xiv.20, ‘pulcherrimum theatrum’ (1660: 
‘excellent theatre’); ii.vi.1 ‘magnificum theatrum coeli et terrae’ (1660: ce theatre du ciel et de la terre 
tant riche et excellent) en in zijn commentaar op Romeinen 1:21: ‘Verum est enim, hunc mundum 
theatri instar esse, in quo nobis Dominus conspicuam gloriae suae figuram exhibet’.
42 De term wordt reeds gevonden bij Epictetus (50–125/130), die het maatschappelijk bestaan 
omschreef als een rollenspel in een theater. Ook in William Shakespeares oeuvre komt de uitdruk-
king veelvuldig voor, bijvoorbeeld in The merchant of Venice (1596) en de herdersdicht As you like 
it (1599/1600). Zie W.J. Bouwsma, John Calvin. A sixteenth–century portrait (New York [etc.]: oup, 
1988), hoofdstuk 11: ‘Drama’. In navolging van Calvijn blijft de protestantse orthodoxie in de zeven--
tiende eeuw spreken van de wereld als theatrum [Dei] gloriae (Coccejus bijvoorbeeld in zijn Summa 
theologiae ex sacris scripturis repetita [1662], geciteerd in kd iii/1, 58). Barth gebruikt regelmatig de 
term Schauplatz in de scheppingsleer (kd iii/1, 45.47.68.110.112) maar ook daarbuiten; vgl. kd ii/2, 
101 (‘[der] Schauplatz der Geschichte Gottes mit dem Menschen und des Menschen Geschichte mit 
Gott’), 188–189 (‘[die] zum Schauplatz der göttlichen Herrlichkeit bestimmten Welt’) en kd iv/3, 
444.
43 Breukelman merkt retorisch op: ‘Wenn Einheit der Zeit, Einheit des Raumes und Einheit der 
Handlung die Bedingungen für ein klassisches Drama sind, ist dieses biblische Drama in eminen-
tester Weise klassisch zu nennen.’ bt ii/2, 4.
44 We wijzen hier op de gelijktijdig tot stand gekomen dogmatisch–theologische vijfdelige reeks 
Theodramatik (1973–1983) van H.U. von Balthasar, waarin de metaforiek van het toneel expliciet als 
structurerend principe gehanteerd wordt.
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beschreven in Hoofdstuk 1, § 2.2 begrijpen we wel waarom Breukelman voor juist 
deze terminologie kiest: hij stelt haar in directe oppositie met respectievelijk φύσις, 
ἱστορία, χρόνος en κόσμος, vier begrippen uit de klassieke Griekse filosofie die door-
gaans gebruikt worden om vertellingen uit te leggen. Maar verandert de tekstuele 
structuur werkelijk door het opnieuw inhoudelijk invullen van de vier constituerende 
begrippen?

(d) In hoeverre is het narratologisch verstaanskader van Breukelman behulpzaam 
bij het analyseren van niet–narratieve teksten, gesteld dat ook die getuigen van een 
‘Bijbelse theologie’? Te denken valt aan de wetgeving in Leviticus, de dialogen in Job, 
de spreuken van Agur, het Hooglied of de ‘last’ van Habakuk.

We concluderen dat het, gezien zijn exegetische werkwijze, Breukelman had gepast 
theoretisch terughoudender te zijn in uitspraken over de strekking van het geheel van 
de Tenach of het geheel van de Bijbelse geschriften. Het totum waarnaar de partes 
verwijzen kan wel op noemer gebracht worden (‘de Zaak’, ‘de Naam’, ‘Jezus Christus’), 
maar wat dit totum precies behelst en welke reikwijdte het heeft, zal telkens opnieuw 
aan het voetlicht gebracht moeten worden door de exegese.45

3. Breukelman in gesprek met het theologie–historisch onderzoek

We wenden ons nu tot het theologie–historisch onderzoek en bespreken de geuite 
kritiek op Breukelmans reconstructie van de theologiegeschiedenis. Na een doorden-
king van deze geschiedenis vanaf de Altprotestantismus tot aan Barth concludeert 
Breukelman:

Wij begrijpen nu wel waar het vanaf de tweede eeuw immer wieder in de dogmen-
geschiedenis om gaat: winnen de filosofieën, ontologieën en mythologieën van de 
volkeren het van de Tenach, of wint krachtens de opwekking van de gekruisigde Jezus 
uit de doden de Tenach het van de filosofieën en mythologieën van de volkeren om — in 
de fides quaerens intellectum van de ecclesia — deze aan zich te onderwerpen en aan 
zich dienstbaar te maken.46

In een bespreking van Breukelmans Calvijnstudie (bt iv/1) uit Van Asselt op een 
aantal punten kritiek op Breukelmans reconstructie van de theologiegeschiedenis:

Men [i.c. Breukelman] postuleert als het ware een ‘gouden tijdperk’ van de protes-
tantse theologie, waarbij al wat volgt in termen van verval wordt uitgelegd. In feite 
creëert men zo een eigen paradijsverhaal, te weten: de oertheologie van de reformatie, 
om vervolgens de geschiedenis van de zondeval van de post–reformatorische theologie 
te kunnen schrijven, tot het moment van een dialectisch–theologische openbaring als 

45 Het is te verwachten dat het onderzoek naar het pars pro toto bij Breukelman dat momenteel 
wordt uitgevoerd door Marco Visser ons op dit punt verder zal helpen.
46 bt iv/2, ‘Drie fragmenten’, 230–260: 253.
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moment waarop de hermeneutische cirkel weer rond is. Vanuit het gezichtspunt van 
een theologiehistoricus is dit echter een absurde onderneming. Een historicus zal theo-
logen van eind zestiende en de zeventiende eeuw niet bekritiseren vanwege het feit dat 
zij niet trouw aan Calvijn bleven. Immers, Calvijn was niet hun enige voorganger en de 
context van hun tijd vroeg om een andere formulering van de sacra doctrina.47

Van Asselts kritiek is gericht op de methodiek die Breukelman hanteert bij het 
verrichten van zijn dogmenhistorisch onderzoek. Het heeft hoofdzakelijk betrekking 
op de wijze waarop Breukelman, in navolging van Barth, de post–reformatorische 
theologie beschouwt als een onzuivere voortzetting van theologie van de Reformatie. 
We herformuleren Van Asselts bezwaar in de vorm van twee vragen in de richting 
van Breukelman, en bespreken die vervolgens met behulp van onze bevindingen in 
de voorgaande hoofdstukken.

3.1 Breukelmans weergave van de post–reformatorische theologie
Doet Breukelman in zijn structuurvergelijk tussen de theologie van de reformatie ener-
zijds en de post–reformatorische theologieën anderzijds wel recht aan de laatste?

3.1.1 Aanleiding
Volgens Breukelman zijn de gereformeerde orthodoxie en de neoprotestantse theo-
logie niet zorgvuldig genoeg omgesprongen met het theologische erfgoed van de 
Reformatie. Zijn reconstructie van de dogmengeschiedenis wijst op een bepaalde 
tendens die in de loop der eeuwen steeds duidelijker zichtbaar wordt: waar aanvanke-
lijk de Reformatie het bijzondere van Gods zelfopenbaring ontdekte, wordt die zelf-
openbaring gaandeweg uit het middelpunt van de dogmatiek verdrongen door ‘iets 
algemeens’, iets wat ook buiten de zelfopenbaring van God om kenbaar is. Dat veron-
derstelt dat men tot Godskennis kan komen buiten God zelf om (Hoofdstuk 1, § 3.2). 
Deze tendens zou er dan uiteindelijk in uitmonden dat de orthodoxie het reforma-
torische sola gratia verruilde tegen een on–Bijbels, modernistisch sola natura: Gods 
zelfopenbaring maakte plaats voor natuur, geschiedenis en religie.

47 W.J. van Asselt, ‘Wees maar goed orthodox, dan word je vanzelf vrijzinnig’: Enkele opmer-
kingen bij Frans Breukelmans reconstructie van het theologisch dualisme in de gereformeerde 
traditie’, Kerk en Theologie 55 (2004), 93–108: 94. Van Asselt beperkt zich in zijn bespreking van bt 
iv/1 tot hoofdstuk v, ‘De traditie van het theologisch dualisme en de structuur van de heilige leer’, 
421–468. Het ‘men’ waarmee dit citaat opent, doet vermoeden dat Van Asselt niet uitsluitend de 
studie van Breukelman voor ogen heeft. Op de achtergrond zullen ook andere vertegenwoordigers 
van de Amsterdamse School voor hem hebben meegeklonken. Daarbij valt vooral te denken aan 
Miskende gratie (1991), waarin N.T. Bakker enkele loci van de Institutie vergelijkt met hoe Witsius 
erover schrijft in De oeconomia foederum Dei. Hij constateert dat in de gereformeerde scholastiek 
de terminologie hetzelfde is gebleven en toch ‘zo goed als geen steen op de ander gelaten werd.’ 
N.T. Bakker, Miskende gratie. Van Calvijn tot Witsius, een vergelijkende lezing. Balans van 150 jaar 
gereformeerde orthodoxie (Kampen: Kok, 1991), 13. Bakker droeg zijn boek op aan Breukelman (15) 
en heeft hem in voorbereiding op publicatie ook laten meelezen.
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3.1.2 Nadere uitwerking
In Van Asselts kritiek op deze voorstelling van zaken kunnen we een viertal bezwaren 
onderscheiden.

(a) Continuïteit en discontinuïteit. Van Asselt stelt dat de zaken historisch subtieler 
liggen dan ze door Breukelman worden gepresenteerd. Van harde grenzen tussen 
bepaalde dogmenhistorische tijdvakken is geen sprake. De theologiegeschiedenis 
bestaat uit een meerduidig complex van veranderingen en ontwikkelingen, continu-
ïteiten en discontinuïteiten (R.A. Muller). Daarom is het raadzaam behoedzamer en 
minder stellig te werk te gaan dan Breukelman doet.48

(b) Veranderde contexten. Van Asselt verwijt Breukelman dat hij bij zijn theolo-
giehistorische bronnenonderzoek te weinig oog heeft voor de historische en contex-
tuele factoren die een rol hebben gespeeld bij de vervaardiging van die bronnen. 
Theologiebeoefening vindt niet plaats in isolement. De gereformeerde theologen 
van de zeventiende eeuw bijvoorbeeld moesten vanwege het veranderde intel-
lectuele klimaat waarin ze leefden de christelijke leer anders formuleren dan hun 
voorgangers.49 Dat betekent noodzakelijkerwijs dat hun theologie anders gerefor-
meerd is, niet dat hun theologie minder gereformeerd is. Niet elke verandering is 
een vertroebeling.

(c) ‘Noodzakelijke’ verbanden. Het is tendentieus om in een reconstructie van de 
dogmageschiedenis te spreken van ‘noodzakelijkheid’, zoals Breukelman dat doet. 
Het is niet te verifiëren dat de ene ontwikkeling noodzakelijkerwijs volgt op een 
andere daaraan voorafgaande ontwikkeling. De dogmahistoricus kan slechts consta-
teren dát de ene op de andere volgt.50

(d) Natuurlijke theologie. Van Asselt wijst erop dat het belangrijk is om binnen de 
afzonderlijke theologische systemen te vragen welke functie en inhoud er precies aan 
het begrip ‘natuurlijke theologie’ wordt gegeven, vóórdat het gecontrasteerd wordt 
met openbaringstheologie.51 Het ligt dikwijls genuanceerder dan Breukelman, in de 
voetsporen van Barth, zijn lezers doet vermoeden.

3.1.3 Positiebepaling
Deze punten van kritiek hebben alle betrekking op de door Breukelman gehanteerde 
methode waarin contrasten, tegenstellingen en overgangen een voorname rol spelen. 
Van Asselt waarschuwt tegen het toekennen van teveel methodisch gewicht aan 

48 Van Asselt wijst erop dat bijvoorbeeld Barths bezwaar tegen de natuurlijke theologie werd 
gedeeld door zijn neoprotestantse opponent Von Harnack. ‘[H]et [is] inaccuraat en onzorgvuldig 
te beweren dat het gehele liberale neoprotestantisme regelrecht uit de orthodoxe doctrina is voort-
gekomen.’ Van Asselt, ‘Wees maar goed orthodox’, 98.
49 Van Asselt, ‘Wees maar goed orthodox’, 94.107.
50 Van Asselt, ‘Wees maar goed orthodox’, 98.
51 Van Asselt beschrijft de nuances aan de hand van onder andere het begrippenpaar archetypi-
sche en ectypische theologie. Van Asselt, ‘Wees maar goed orthodox’, 103–106.
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discontinuïteiten en pleit ervoor grotere waarde te hechten aan de grote mate van 
continuïteit die toch óók waarneembaar is in de gereformeerde leertraditie.

We zouden de theologie–historische methode van Breukelman diagnostisch 
kunnen noemen. Zoals een arts op basis van medisch onderzoek een diagnose stelt 
van de oorzaak van de klacht van de patiënt, zo tracht Breukelman te reconstrueren 
hoe een ooit ‘gezonde’ gereformeerde theologie ongezond is geworden. Waar precies 
is welke theologische wissel omgegaan? In Hoofdstuk 4 hebben we beschreven hoe 
Breukelman deze diagnostische methode heeft gehanteerd en uitkwam bij een theo-
logisch dualisme in de schoot van de Reformatie.

Deze diagnostische doelstelling verschilt sterk met die van Van Asselt. Voor Van 
Asselt is er geen sprake van een ongezonde theologie die weer gezond moet worden. 
Dit verschil in doelstelling leidt tot zowel een verschil in geprefereerde methodiek als 
een verschil in onderzoeksresultaten.

3.1.4 Afweging
We vroegen: doet Breukelman in zijn structuurvergelijk tussen de theologie van de 
reformatie enerzijds en de post–reformatorische theologieën anderzijds wel recht aan 
de laatste?

We kunnen in de eerste plaats concluderen dat Breukelman, door de post–refor-
matorische theologieën slechts in vergelijking met de theologie van de Reformatie te 
bestuderen, weinig welwillendheid aan de dag heeft gelegd om de post–reformatori-
sche theologieën te waarderen op hun eigen merites. Voor wie verder wil denken in 
het spoor van Breukelman, verdient het daarom aanbeveling om de vier genoemde 
bezwaren van Van Asselt zorgvuldig in overweging te nemen. Inderdaad worden 
in Breukelmans reconstructie van de dogmageschiedenis de zaken soms bijzonder 
scherp voorgesteld en eenzijdig gepresenteerd. Ook heeft hij weinig oog voor de 
historische context waarbinnen de dogmatische modellen gestalte hebben gekregen, 
terwijl hij het belang daarvan wel aanwijst in zijn hermeneutische theorie zoals gefor-
muleerd in het eerste hoofdstuk van bt i/1: elke nieuwe tijd vraagt om een hernieuwde 
ontvouwing van de geloofsleer.52 Per definitie zal die ontvouwing een andere gestalte 
aannemen dan voorgaande ontvouwingen.

In de tweede plaats herkennen we in Van Asselts kritiek op Breukelmans wijze van 
omgaan met de theologische systemen van de protestantse theologie de kritiek die 
Houtman leverde op Breukelmans wijze van omgaan met de Schriften: door een tekst-
immanente lezing worden de documenten losgeweekt uit hun historische bedding, 
waardoor de teksten tekort wordt gedaan. Daartegenover staat dat een tekstimma-
nente lezing, met haar zorgvuldige onderzoek naar tekstuele structuur en de wijze 
waarop zich deze formele structuur verhoudt tot de tekstuele inhoud, tot inzichten 
kan leiden die door een louter historische zienswijze aan het gezichtsveld onttrokken 

52 Zie in het bijzonder bt i/1, 14–15.
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zouden worden. Het is goed denkbaar dat deze verschillende gezichtspunten metho-
disch zó ingeschakeld worden, dat ze elkaar aanvullen in plaats van bestrijden, ook 
binnen de discipline van theologie–historisch onderzoek.

3.2 Calvijn door de bril van Barth
Is het in theologie–historisch onderzoek geoorloofd een bepaald normatief ijkpunt te 
hanteren en vandaaruit andere theologieën te beoordelen?

3.2.1 Aanleiding
Deze tweede vraag hangt samen met de vorige vraag. We concentreren ons nu niet 
op de specifieke waardering die wordt toegekend aan post–reformatorische theolo-
gieën, maar op het normatieve voorteken waaronder de theologie–historische arbeid 
als geheel verricht wordt.

Zojuist beschreven we hoe Breukelman de post–reformatorische theologie voort-
durend onder kritiek stelt van de theologie van de Reformatie. Daarmee sluit hij aan 
bij de wijze waarop Barth de dogmageschiedenis reconstrueert. Maar ook de theo-
logie van de Reformatie (specifieker: de theologie van Calvijn) ontkomt bij hem niet 
aan de kritiek van Barth. Zij mist immers de nodige consequente doorvoering van 
christologische concentratie en is daardoor te onduidelijk geweest over de mogelijk-
heid van tweevoudige Godskennis (Hoofdstuk 1, § 3.2).

3.2.2 Nadere uitwerking
Van Asselt merkt op dat Breukelman Barth ‘als leessleutel voor Calvijn gebruikt’ en 
dus anachronistisch te werk gaat.53 Wie Calvijn wil begrijpen, moet dat niet vanuit 
een barthiaans perspectief doen, maar vanuit een studie naar de historische achter-
gronden waartegen Calvijn zijn theologie ontwikkelde. Door Calvijn te lezen ‘door 
de bril van Barth’54 overschrijdt Breukelman de grenzen van wat methodisch toelaat-
baar is in het theologie–historisch onderzoek. Theologie–historisch onderzoek dient 
een dogmatisch document immers in de eerste plaats te waarderen vanuit zijn eigen 
historische context. Zo dringt zich de vraag op: in hoeverre is er bij Breukelman 
eigenlijk sprake van historisch onderzoek?

3.2.3 Positiebepaling
Allereerst constateren we dat Breukelman een andere definitie van dogmatiek 
hanteert dan Van Asselt. Van Asselt lijkt de dogmatiek te beschouwen als de theo-
logische discipline die, tegen een bepaalde historische achtergrond en binnen 
een bepaalde context, beschrijvend–systematisch gestalte geeft aan de christelijke 
leer. Breukelman beschouwt dogmatiek vooral als een bij uitstek genormeerde 

53 Van Asselt, ‘Wees maar goed orthodox’, 94.107.
54 Vgl. M.A. van den Berg, ‘Calvijn lezen door de bril van Barth overtuigt niet’, Reformatorisch 
Dagblad (10 september 2003), 21.
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aangelegenheid: dogmatiek is de theologiebeoefening van de ‘opvolgers’ in norma-
tieve gebondenheid aan de ‘voorgangers’, de Bijbelse getuigen. Ook functioneert de 
dogmatiek de facto als norm voor de kerkelijke verkondiging (Hoofdstuk 1, § 3.1). 
Met dit takenpakket voor de dogmatiek in gedachten kijkt het theologie–historisch 
onderzoek vervolgens naar hoe de dogmatiek in dit opzicht de eeuwen door feitelijk 
gefunctioneerd heeft.

Van een neutrale beoefening van theologie–historisch onderzoek kan dan geen 
sprake zijn: een systematisering van de christelijke leer is in meer of mindere mate 
adequaat. Elke dogmatiek die in de loop der eeuwen gestalte heeft gekregen als 
reflectie op het kerkelijke spreken over God, moet daarom worden bevraagd op haar 
conformiteit met het spreken over God van het Bijbelse getuigenis. De norm voor de 
dogmatische theologie wordt namelijk niet gesteld door de theologie van Barth als 
zodanig, maar door de Bijbelse theologie. In Hoofdstuk 4 hebben we gezien dat het 
reformatorische sola gratia en sola fide bij dit onderzoek door Breukelman daarom 
niet slechts beschouwd worden als theologische noties die in een zekere fase van 
het christelijke denken op de voorgrond werden geplaatst en later weer verdrongen 
werden door andere (Hoofdstuk 4, § 3.2), maar als de enige noties die als theologisch 
adequaat moeten worden aangemerkt omdat ze overeenkomen met de soteriologi-
sche denkrichting–van–God–uit waarvan de Bijbel getuigt (Hoofdstuk 4, § 3.3). Als 
Calvijn op een zeker punt het Bijbelse getuigenis in mindere mate naspreekt dan 
Barth, moet Barth dus gevolgd worden. Niet omdat Barth het laatste woord heeft 
gesproken, maar omdat Barth een bepaalde Bijbelse structuur heeft uitgewerkt in zijn 
dogmatiek die bij Calvijn (en de gereformeerde orthodoxie na hem) minder helder uit 
de verf blijkt te komen (vgl. Hoofdstuk 4, § 3.3).

Dit maakt theologie–historisch onderzoek voor Breukelman enerzijds tot een 
descriptieve aangelegenheid: het is zaak zo precies mogelijk de verschillende leer-
systemen in hun onderlinge verband te beschrijven. Zij staat echter onder een sterk 
normatief teken: de waarheid van het gereformeerd belijden is in het geding. Daarom 
krijgt de dogmageschiedschrijving bij Breukelman dikwijls een polemische spits. In 
een uiterst geval krijgt zijn vergelijk tussen theologische leersystemen het karakter 
van een strijdperk.

3.2.4 Afweging
We vroegen: is het in de theologiegeschiedschrijving geoorloofd een bepaald norma-
tief ijkpunt te hanteren en vandaaruit andere theologieën te beoordelen?

In deze kwestie blijkt sprake van een zekere spraakverwarring. De vraag naar wat 
de taak is van de dogmatiek, van een dogmatisch systeem, van theologiegeschied-
schrijving, wordt verschillend beantwoord. Waar gaan de wegen uiteen?

Het al dan niet accepteren van Barths hermeneutische blikwisseling, waarbij in 
het hermeneutische proces niet de lezer als subject wordt beschouwd maar de tekst 
en daarachter Gods zelfopenbaring, lijkt hier de onderliggende vraag. Wie treedt wie 
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tegemoet? Is het denkbaar dat de tekst de lezer tegemoet komt in plaats van de lezer 
de tekst?55 Het blijft omstreden in hoeverre deze ‘theologie van het Woord Gods’ epis-
temologisch houdbaar is; een doordenking van dit vraagstuk valt buiten het bestek 
van deze studie.

Onzes inziens ligt het al dan niet meemaken van deze subjectwisseling ten grond-
slag aan de moeite die Van Asselt heeft met de normatieve aard van Breukelmans 
dogmenhistorische analyses. Wie immers de subjectwisseling als epistemologisch 
geldig beschouwt, erkent dat er met het Bijbels getuigenis een theologische norm 
wordt gegeven aan het kerkelijk spreken over God en de dogmatiek als reflectie 
daarop. Dan wordt niet alleen dogmatiek, maar ook dogmageschiedschrijving een 
normatieve aangelegenheid. Wie echter de subjectwisseling niet als epistemologisch 
geldig beschouwt, zal daartoe de noodzaak niet ervaren en een descriptieve benade-
ring van de dogmageschiedenis prefereren.

Alleen vanuit het kader waarbinnen Breukelman zijn reconstructie van de theolo-
giegeschiedenis heeft ontwikkeld, kan haar polemische karakter begrepen en (posi-
tief) gewaardeerd worden. Wie er rekening mee houdt dat zij een allesbehalve neutrale 
onderneming is, maar samenhangt met een Bijbels–theologisch project waarvan 
Breukelman vermoedde dat het een revolutionair potentieel had, zal wellicht meer 
begrip kunnen opbrengen voor gebrek aan conformiteit aan de door de geschiedwe-
tenschap gewenste objectiviteit en neutraliteit. Breukelman meende te strijden voor 
een zeer verdedigenswaardige zaak.

4. Breukelman in gesprek met de dogmatiek

De derde theologische discipline waarbinnen we het gesprek tussen Breukelman 
en zijn vakgenoten op gang willen brengen, is de dogmatiek. Dogmatiek werd door 
Breukelman, zoals we zagen in Hoofdstuk 1, gedefinieerd als reflectie op het kerkelijke 
spreken over God in navolging van het Bijbels getuigenis. Hoe meer de dogmatische 
theologie in eigen woorden de Bijbelse theologie weet na te spreken, des te adequater 
de dogmatiek. Aan het begin van de Bijbelse theologie beschrijft hij in welk opzicht de 
dogmatische theologie de Bijbelse theologie te volgen heeft:

Wanneer we nu spreken over de hermeneutische horizon, waarbinnen de arbeid der 
exegese moet worden verricht, dan bedoelen we daarmee te zeggen, dat geen wijze 
waarop het geheel der werkelijkheid wordt ervaren en gekend, die niet die van het geloof 
van Israël is, het raam mag zijn, waarbinnen de bijbelse teksten worden uitgelegd, of posi-
tief uitgedrukt: alleen de wijze waarop profeten en apostelen als de primaire getuigen 

55 Deze blikwisseling wordt in de secundaire literatuur wel aangeduid als ‘hermeneutische 
subjectwisseling’. G. Bergner, Um der Sache willen. Karl Barths Schriftauslegung in der Kirchlichen 
Dogmatik (FSÖTh 148; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015), 66–76.
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der openbaring het geheel der werkelijkheid hebben ervaren en gekend als een gebeuren 
van debharim, mag het raam zijn, waarbinnen wij de bijbelse teksten uitleggen.56

J. Muis gaat in het afsluitende excurs van zijn Openbaring en interpretatie (1989) 
vragenderwijs in op deze sleutelpassage uit bt i/1.57 In de samenvatting luidt zijn 
derde en laatste ‘vraagcomplex’:

Breukelman analyseert de structuur aan de hand van formele stijlkenmerken. Colome-
trie, concordantie en etymologie zijn daarbij analytische instrumenten, geen absolute 
beginselen. De structuur van het ‘pars pro toto’ echter geldt zowel exegetisch, herme-
neutisch als theologisch. Wat is het onderscheid tussen tekst, interpretatie en handelen 
Gods? Of vormen die drie één gebeuren?58

Het verband tussen drie verschillende zaken wordt hier bevraagd: tekst, interpretatie 
en het handelen Gods. Muis vermoedt dat Breukelman ze zó nauw op elkaar betrekt, 
dat er sprake is van metabasis eis allo genos: taalkundige observaties worden, zonder 
methodische verantwoording, onmiddellijk gekoppeld aan theologische proposities.59

We zullen in het spoor van Muis eerst doorvragen op Breukelmans opvattingen 
over de hermeneutische rol van dogmatiek: wat betekent de zinsnede ‘dogmatiek 
als hermeneutiek’ nu precies? Vervolgens vragen we ernaar hoe de Bijbeltekst en de 
uitleg daarvan zich verhouden tot, wat Muis noemt, ‘het handelen Gods’: wat bete-
kent het als Breukelman zegt dat het Woord geschiedt in de tekst?

4.1 Dogmatiek als hermeneutiek
‘Wat betekent precies de formule “Barths Kirchliche Dogmatik als hermeneutiek”? 
Dat Barths theologie interpreterende theologie is? Dat de structuur van Barths theo-
logie overeenstemt met de structuur van de bijbelse theologie? Dat Barths dogmatische 
begrippen kunnen helpen de Schrift te verstaan; dat zijn dogmatiek dus dienst kan 
doen als “Vorverständnis”? Bedoelt Breukelman eigenlijk te zeggen dat Barths theo-
logie hermeneutische theologie is?’ 60

56 bt i/1, 10.
57 Muis, Openbaring en interpretatie, 505–511. Dit excurs werd eerder besproken door R.H. Reeling 
Brouwer, ‘Hermeneutiek bij F.H. Breukelman: Enige antwoorden op de vragen van J. Muis’, In de 
Waagschaal 19/3 en 4 (1990), 89–95.106–110; en door W. van der Spek, De messias in de Hebreeuwse 
Bijbel. Over het eerste Samuëlboek (Gorinchem: Narratio, 1992), 148–149.
58 Muis, Openbaring en interpretatie, 511. De laatste vervolgvraag van het vraagcomplex (‘Is deze 
visie mogelijk in het raam van Barths openbaringstheologie?’) is voor ons onderzoek van minder 
belang.
59 Vanuit de exegese vinden we vergelijkbare kritiek op Breukelman bij J. Reiling, ‘En het 
geschiedde. Een hoofdstukje uit de nieuwtestamentische stilistiek (ii)’, Homiletica en Biblica 25 
(1966), 203–206.
60 Muis, Openbaring en interpretatie, 507. De eerste vraag is de eigenlijke vraag, de vier daarop 
volgende zijn vragenderwijs geformuleerde antwoorden van Muis zelf.
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4.1.1 Aanleiding
De formule ‘dogmatiek als hermeneutiek’ is een uitlegkundige stelregel van Breu-
kelman die zegt: een actueel geformuleerde geloofsleer functioneert als kader waar-
binnen de Bijbelse teksten worden uitgelegd.

Enerzijds geldt voor Breukelmans exegetische methodiek dat hij alles in het werk 
stelt om de tekst van binnenuit te begrijpen. Als de teksten immers binnen een 
verstaanskader worden gelezen en uitgelegd dat vreemd is aan de teksten, wordt die 
teksten geweld aangedaan en hun boodschap slechts gedeeltelijk, minder goed of 
zelfs in het geheel niet begrepen. Breukelman gebruikt daarom een tekstimmanente 
methodiek: hij analyseert hoofdzakelijk formele tekstkenmerken (stijl, taal, zegswijze, 
woordkeus, woordvolgorde, rijm, zinswendingen, stijlfiguren, hebraïsmen, vormen 
van zinsbouw, kernbegrippen) en bevraagt hun relatie tot de tekstuele inhoud, ervan 
uitgaande dat vorm en inhoud een onverbrekelijke eenheid vormen (Hoofdstuk 1, 
§ 2.1; 2.6). Door zorgvuldige bestudering van de teksten kan men tot een goed begrip 
van hun betekenis komen, inclusief de theologische dimensie daarvan. Het is die 
dimensie waarmee de Bijbelse theologie zich bezig houdt. Ze zoekt een antwoord op 
de vraag: hoe wordt er in de Bijbel gesproken over Gods handelen in de richting van 
de mens?

Anderzijds spreekt Breukelman van een wisselwerking tussen hoe men de Schrift 
leest en hoe men actueel over God spreekt. De Schrift komt het hermeneutische 
primaat toe en dient daarom de norm te stellen voor het kerkelijke spreken over God: 
‘zoals wij dan plegen te lezen zo leren wij’.61 Tegelijkertijd heeft de dogmatiek (dat is: 
‘reflectie op het spreken over God van de kerkelijke verkondiging’) een regulatieve 
functie bij het interpreteren van de Schrift. Hier geldt omgekeerd: ‘zoals men leert, 
leest men’ (Hoofdstuk 1, § 3.1). ‘Dogmatiek als hermeneutiek’ is dus in feite een zake-
lijke hermeneutische constatering. Breukelman ziet hierin zowel een groot gevaar als 
een belangrijke mogelijkheid.

Het gevaar schuilt in de regulatieve functie van de dogmatiek. Een adequaat actueel 
vertolken van de Schriften hangt ervan af in hoeverre een dogmatiek een passend (dat 
wil zeggen: een met de Schriften structureel overeenstemmend) interpretatiekader 
aanreikt voor het begrijpen en vertolken van de Schriften (Hoofdstuk 1, § 3.2). Breu-
kelman stelt dat de normatieve functie van de exegese in de loop der eeuwen dikwijls 
ten koste is gegaan van de regulatieve functie van de dogmatiek.62

61 bt iv/2, ‘Miskotte’s inspiratie: Tenach en dogmatiek’, 219–229: 222.
62 Dat Breukelman ‘dogmatiek als hermeneutiek’ niet alleen in positieve zin waardeerde maar 
er ook het gevaar in zag dat de dogmatiek de exegese zou gaan beheersen, kan opgemaakt worden 
uit een passage uit bt iii/2, waar Breukelman Heppe bekritiseert. ‘Waar deze “fatale Parallelität” 
[scil. van verkiezing en verwerping] de ontvouwing van de heilige leer gaat beheersen en vanuit 
deze “Dogmatik als Hermeneutik” ook de exegese, daar zal de parallelismus membrorum van Mat. 
25:31–46 onvermijdelijk niet meer als εὐαγγέλιον gehoord δυσαγγέλιον kunnen wordem [sic] en in 
grote ontsteltenis als worden misverstaan.’ (166)
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De mogelijkheid dient zich aan op het moment dat de dogmatiek zich laat normeren 
door wat de Schriften aan theologische inzichten aanreiken. Breukelman beschouwt 
Barths Kirchliche Dogmatik als de dogmatiek die de vereiste normatieve functie van 
de Schrift eindelijk heeft gerehabiliteerd (Hoofdstuk 1, § 3.3).

4.1.2 Nadere uitwerking
Dit spanningsveld tussen normativiteit en regulativiteit roept de vraag op, in hoeverre 
gewaarborgd kan worden dat de dogmatiek in de praktijk van de exegese toch niet 
sturend of leidend wordt. Kan de normativiteit van de Schrift wel gewaarborgd 
worden als we spreken van ‘dogmatiek als hermeneutiek’? Of heft deze hermeneuti-
sche stelregel alle mogelijkheid tot objectiviteit op?

Muis vraagt daarom om een precisering. Hij stelt in een verklarende voetnoot bij 
zijn vraag: ‘Breukelman maakt geen scherp onderscheid tussen taal en denken, woord 
en gedachte (…), tussen de bijbelwoorden (die verwijzen naar de openbaringsgeschie-
denis) en de dogmatische begrippen (hulpmiddelen in het theologische denken). Hij 
heeft de neiging dogmatische inzichten (vrucht van reflectie) in de woorden van de 
tekst zelf uitgedrukt te vinden. (Dit hangt samen met zijn these dat die tekst ook 
vrucht van theologische reflectie is.) Barths begrip ‘Sein–in–der Tat’ staat te lezen in 
de bijbelwoorden ‘sjem’ en dabhar’. Barths these dat openbaring een daad Gods is 
in onze geschiedenis wordt geïmpliceerd door de zinswending “En het geschiedde” 
(…).’63

Eerder in deze studie hebben we soortgelijke voorbeelden besproken van exege-
tische passages waarin dogmatische begrippen methodisch worden ingeschakeld 
bij de exegetische tekstanalyse (Hoofdstuk 3, § 2.6 en 2.7). Betekent dit niet dat in 
de exegetische praktijk van Breukelman Barths dogmatiek toch functioneert als 
‘Vorverständnis’ en de tekst dus niet zelfstandig tot spreken komt?

4.1.3 Positiebepaling
Om in deze kwestie Breukelman goed te kunnen begrijpen, is het nodig om het 
onderscheid tussen de twee theologische disciplines Bijbelse theologie en dogma-
tische theologie scherp voor ogen te houden. De Bijbelse theologie onderzoekt het 
spreken over God van het Bijbelse getuigenis; de dogmatische theologie onderzoekt 
het spreken over God van de kerkelijke verkondiging (Hoofdstuk 1, § 3.1). Die twee 
dienen weliswaar structureel (formeel en inhoudelijk) te corresponderen, maar zijn 
ten principale niet uitwisselbaar, omdat hun onderwerp van studie niet overeen-
komt. De Bijbelse theologie onderzoekt de structuur van de Bijbelse verkondiging, 
de dogmatische theologie houdt zich bezig met een actueel structureren van de chris-
telijke leer (en het reflecteren daarop) op een manier die in het verlengde ligt van de 
structuur van de Bijbelse verkondiging.

63 Muis, Openbaring en interpretatie, 507 n. 20.
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In Hoofdstuk 2 hebben we een duidelijk voorbeeld gezien van de manier waarop 
Breukelman aanwijst hoe literaire en theologische structuren met elkaar corres-
ponderen (Hoofdstuk 2, § 2.4): de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht 
zou bestaan moeten hebben uit twee scènes, waarin het zijn–en–handelen van de 
mens (scène 2) volledig correspondeert met het zijn–en–handelen van God (scène 
1). Dat blijkt echter niet het geval, waardoor er een derde scène komt waarin de 
mens ten onder gaat aan zijn weerwil om de werkelijkheid van het Koninkrijk te 
accepteren en zijn handelen daarop af te stemmen. In Breukelmans uitleg van de 
gelijkenis is het de Heer zelf die in de tweede scène het menselijk–al–te–menselijke 
handelen van de dienstknecht opheft door zelf een mededienstknecht te worden 
en de weg te gaan die de dienstknecht had moeten gaan. Zo wordt in de literaire 
sequens van de gelijkenis de theologische sequens van het heilshandelen van God 
zichtbaar (Hoofdstuk 2, § 3.2).

Breukelman wijst er vervolgens op, dat de wijze waarop Mattheüs gestalte heeft 
gegeven aan zijn gelijkenis structureel correspondeert met de wijze waarop Barth 
de plaatsvervangingsleer heeft beschreven (‘der Herr als Knecht’ en ‘der Knecht als 
Herr’). Zo staan de Bijbelse theologie en de dogmatische theologische in de juiste 
verhouding tot elkaar. Als de ‘voorgangers’ en ‘opvolgers’ staan ze beide in de dienst 
van het goddelijk Woord en hebben ze een vergelijkbare structuur. Vanaf Bijbels–
theologische zijde kunnen vragen gesteld worden aan een dogmatische theologie 
en vice versa, maar uitwisselbaar zijn ze niet. De ‘voorgangers’ hebben altijd een 
corrigerende, preciserende of aanscherpende rol ten opzichte van de ‘opvolgers’. 
Breukelman acht daarom de wijze waarop het samenspel van vorm en inhoud van 
de gelijkenis van Mattheüs plaatsvervanging en vergeving demonstreert normatief 
voor de wijze waarop er in de kerk over plaatsvervanging en vergeving gesproken 
zou moeten worden (Hoofdstuk 2, § 4.2). Elk dogmatisch–theologisch systeem dient 
zich daarvoor sterk te maken, zoals Barth dat gedaan heeft.

De resultaten van ons onderzoek laten dus zien dat niet alleen in Breukelmans 
hermeneutische theorie (Hoofdstuk 1), maar ook in de praktijk van de exegese 
(Hoofdstuk 2) een beweging zichtbaar wordt waarin de dogmatische theologie zich 
conformeert aan de Bijbelse theologie. In principe is het uitgesloten dat een Bijbels–
theologisch inzicht onder kritiek zou kunnen komen te staan van een dogmatisch–
theologisch inzicht; het Bijbelse spreken over God blijft norm en ijkpunt van het 
kerkelijke spreken over God. Tegelijkertijd kan een hernieuwe rangschikking van 
de dogmatische orde, waarvan de dogmatisch theoloog vermoedt dat die overeen-
stemt met de structuur van de Bijbelse verkondiging, op haar beurt inspireren tot 
nader Bijbels–theologisch onderzoek.

Toen Miskotte Breukelmans Bijbels–theologische project beschreef als een 
mogelijkheid om aan de ‘doem van het dualisme’ tussen exegese en dogmatiek te 
ontkomen, wees hij daarmee op een van de kenmerken die het Bijbels–theologische 
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project van Breukelman uniek maken: juist aan het sterk op elkaar betrekken van 
exegese en dogmatiek had het voordien ontbroken. Tegelijkertijd stelden we: de kerke-
lijke verkondiging spreekt haar eigen taal ten opzichte van de Bijbelse verkondiging 
(Hoofdstuk 1, § 4.1). De Bijbelse Zaak–waar–het–om–gaat vraagt van de successores 
immers niet dat ze dezelfde taal gaan spreken, maar dat ze in hun eigen woorden 
dezelfde dingen als de Bijbel uitspreken. Vanouds spreken ook de twee reflecterende 
disciplines, Bijbelse theologie en dogmatische theologie, twee verschillende talen. Dat 
Breukelman dogmatische vaktaal de exegese binnenbrengt en exegetische passages 
opneemt in dogmatische vertogen, mogen we beschouwen als de voor Breukelman 
kenmerkende manier om aan te tonen dat de spreekwijze van de kerkelijke verkondi-
ging idealiter in het verlengde ligt van de spreekwijze van het Bijbels getuigenis. Van 
belang is echter niet zozeer dat de terminologie, maar de structuur van Bijbelse en 
dogmatische theologie overeenkomt.

4.1.4 Afweging
Met Muis vroegen we: wat betekent precies de formule ‘Barths Kirchliche Dogmatik 
als hermeneutiek’? Op grond van ons onderzoek kunnen we de vraag als volgt beant-
woorden: het betekent dat Barths dogmatisch–theologische spreken door Breukelman 
wordt geacht structureel overeen te komen met het Bijbelse spreken over God. In 
bredere zin betekent ‘dogmatiek als hermeneutiek’: zoals men feitelijk leert, zo is men 
ook geneigd te lezen. Breukelman maakt zich sterk voor de omgekeerde beweging: 
zoals men leest, dient men ook te leren. Op deze wijze staan exegese en dogmatiek 
met elkaar in verband.64

Is de manier waarop Breukelman exegese en dogmatiek op elkaar betrekt de meest 
geëigende? We hebben in Hoofdstuk 2 en 3 voorbeelden gezien van de wijze waarop 
bepaalde dogmatische structuren behulpzaam kunnen zijn bij het ontdekken van 
literaire structuren. In zijn inleiding op bt ii/1 duidt en waardeert R. Zuurmond dit, 
ondanks alle mogelijke misverstanden, positief:

Breukelmans Werk ist schwierig, einem der ‘Fächern’ der akademischen Wissenschaft 
zuzuordnen. Sein Interesse lag in der Tat bei der ‘Dogmatik als Hermeneutik’, aber 
diese lapidare Andeutung kann leicht zu Mißverständnissen führen. Dogmatik ist für 
Breukelman kein System von ‘Glaubenswahrheiten’, sondern vielmehr ein wohlorgani-
siertes Ganzes mit an der Schrift selbst orientierten Richtlinien für die Auslegung der 
Schrift, eine — sowie er es ausdrückte — Anzahl von Verkehrsschildern, die das Gebiet 

64 ‘Is het in een openbaringstheologie mogelijk een hermeneutische horizon te formuleren die het 
verstaan reguleert en normeert?’ vraagt Muis in Openbaring en interpretatie, 507. Hier is sprake van 
begripsverwisseling of spraakverwarring. In de eerste plaats is Breukelmans gebruik van de term 
‘hermeneutische horizon’ voorbehouden aan de Bijbelse theologie als zodanig. In de tweede plaats 
is het, zoals we afdoende hebben aangetoond, beter te spreken van ‘reguleren’ dan van ‘reguleren 
en normeren’. De Schrift blijft de norm.
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der Exegese bestimmen, begrenzen und ordnen. Es muß deshalb kein Erstaunen 
wecken, daß sich im Nachlaß neben biblisch–theologischen und exegetischen Studien 
ein ausführlicher Essay über Calvins Institutio befindet, in seinen verschiedenen 
Entwicklungsphasen am Prinzip von ‘Dogmatik als Hermeneutik’ gemessen. Breu-
kelman fand die dialektische Beziehung von Dogmatik und Hermeneutik exempla-
risch in Barths Kirchlicher Dogmatik, nicht nur qua Form und Inhalt, sondern auch 
qua Struktur. Hermeneutik ist bei Breukelman darum keine auf einen bestimmten Typ 
der Philosophie gegründete Theorie über die Interpretation von Texten, sondern eine 
konzeptionelle Struktur, die durch biblische ‘Grundworte’ bestimmt, aus biblischen 
Texten abgeleitet und auf sie angewandt wird.65

Zuurmond legt de uitdrukking ‘dogmatiek als hermeneutiek’ dus uit als een 
omschrijving waarmee Breukelman heeft willen aangeven dat de dogmatiek de 
exegeet bepaalde uitlegregels aanreikt (‘eine Anzahl von Verkehrsschildern, die 
das Gebiet der Exegese bestimmen, begrenzen und ordnen’). Dit komt overeen met 
het vermoeden van Muis, dat voor Breukelman ‘de structuur van Barths theologie 
overeenstemt met de structuur van de bijbelse theologie’, en dat ‘Barths dogmatische 
begrippen kunnen helpen de Schrift te verstaan; dat zijn dogmatiek dus dienst kan 
doen als “Vorverständnis”.’66

De kanttekening die hierbij geplaatst moet worden, is dat men zorgvuldig en 
methodisch verantwoord moet omgaan met het overdragen van het jargon van het 
ene vakgebied naar het andere. Metabasis eis allos genos heeft dikwijls spraakverwar-
ring en een mogelijk gebrek aan conceptuele helderheid tot gevolg.

4.2 Debharim, een werkelijkheidsbegrip van woorden en daden
‘Wat betekent de zegswijze “het Woord geschiedt in de tekst” (dus: niet aan en door de 
tekstwoorden zoals bij Barth, maar in en door de structuur van de tekst)? Komen Woord 
Gods en Schrift zo niet vlak bij elkaar te liggen en bijgevolg ook horen en verstaan? 
Hoor ik het Woord wanneer ik de structuur van de tekst zie?’ 67

65 R. Zuurmond, ‘Zur Einleitung’, bt ii/1, ix–xii: ix–x.
66 In dit kader wijzen we op een interessante gelijkenis tussen Breukelmans opvattingen over de 
functie van dogmatiek en die van de postliberale theologie of Yale school–theologie van G. Lind-
beck en H.W. Frei. In The nature of doctrine. Religion and theology in a postliberal age (Londen: 
spck, 1984) wijst Lindbeck een ‘derde weg’ naast orthodoxie en liberalisme: hij stelt voor het dogma 
niet als propositionele waarheid (orthodoxie) of als uitdrukking van religieuze ervaring (libera-
lisme) te begrijpen, maar als kerkelijke spreekregel: wat grammaticale regels zijn voor een taal, dat 
zijn dogma’s voor het christelijk geloof. Vanwege zijn Wittgensteiniaanse hermeneutiek viel Lind-
beck overigens soortgelijke kritiek ten deel als Breukelman en de Amsterdamse School: de herme-
neutische status van de externe referent is onduidelijk, zowel in historisch als theologisch opzicht. 
Vgl. hierboven, § 2.1 en de zorgen van Miskotte over de koers van de Amsterdamse School zoals 
beschreven in Hoofdstuk 3, § 3.4.
67 Muis, Openbaring en interpretatie, 510.
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4.2.1 Aanleiding
Hoewel Breukelmans exegetische arbeid zich in praktische zin voornamelijk heeft 
gericht op kleine tekstuele details van woorden en structuren, schatte hij de implica-
ties van zijn exegetische vondsten hoog in. Op een wijze die vergelijkbaar is met de 
strekking van Miskottes uitdrukking ‘de kern ziet wijd’ beschouwde Breukelman de 
structuur van de Bijbelse verkondiging en de centraliteit van de Zaak als theologi-
sche zaken die de lezer aangaan, in feite méér dan wat ook. In het particuliere van de 
Bijbelse teksten ligt een universele Zaak besloten. Dat dat zo is, komt openbaar op het 
moment dat de tekst zich onmiddellijk voor de lezer opent.

In Hoofdstuk 1 hebben we kennis gemaakt met Breukelmans beschrijvingen van 
een ‘Bijbels werkelijkheidsbegrip’. Het betreft, zo hoorden we Breukelman zeggen 
in het openingscitaat van deze paragraaf, een ‘wijze waarop het geheel der werke-
lijkheid wordt ervaren en gekend’ als een gebeuren van ‘debharim’. Als primaire 
subjecten van dit ‘dabhar–denken’, deze Bijbelse werkelijkheidsbeleving, wijst Breu-
kelman de oudtestamentische profeten en de nieuwtestamentische apostelen aan. De 
exegeet wordt dit werkelijkheidsbegrip en deze werkelijkheidservaring in de Bijbel 
gewaar en dient ze te verdisconteren in de manier waarop hij de Bijbelse teksten 
uitlegt. Kenmerkend voor het Bijbelse werkelijkheidsbegrip is het samenvallen van 
zijn en handelen: het ‘zijn–in–de–daad’ (Hoofdstuk 1, § 2.3). Dit zijn–in–de–daad is 
allereerst aan de orde bij Gods zijn en handelen, maar bij uitbreiding geldt hetzelfde 
voor de Bijbelse mens aan wie zo’n ‘Wortereignis’ of ‘Worttat’ geschiedt.

Hoewel Breukelman er nergens een nadere uitwerking of filosofische verantwoor-
ding van biedt, is ons in de loop van deze studie duidelijk geworden dat hij veron-
derstelt dat dit Bijbelse werkelijkheidsbegrip zich eigen gemaakt kan worden door de 
lezer of hoorder van de Bijbelteksten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop hij 
het ‘woest–en–ledig’ van Genesis 1:2 op zichzelf betrekt: ‘God wendt het af, Hij laat het 
achter zich, en wij met God mede mogen alle tohoe wabohoe achter ons laten’ (Inlei-
ding, § 3.5). Dit illustreert de veronderstelde ‘vrije werking van woorden’ van de Bijbel 
in de richting van de lezer/hoorder, waardoor de tekst–als–tekst de lezer/hoorder 
uitnodigt zichzelf op Bijbelse wijze te beschouwen (Hoofdstuk 1, § 2.1). Die Bijbelse 
wijze bestaat eruit, dat hij het afleert te denken in vormen die de Bijbel vreemd zijn: 
geen χρόνος, maar ָיִמים, geen κόσμος, maar ָהָאֶרץ ַהָשַמִים   Geen φύσις, maar .ַתַחת 
מֹות ָבִרים geen ἱστορία, maar ,שֵׁ  In die zin is het ‘radicale Bijbelse .(Hoofdstuk 1, § 2.2) דְּ
particularisme de kracht en het geheim van het Bijbelse universalisme’ en ligt in de 
Bijbelse teksten het heil besloten voor de mensen tot wie de teksten spreken (Hoofd-
stuk 1, § 2.4).

4.2.2 Nadere uitwerking
Muis vraagt Breukelman echter om nauwkeuriger te zijn. Hoe staat dit alles in relatie 
tot het ‘geheel der werkelijkheid’, waarin blijkbaar de werkelijkheid van de tekst over-
stegen wordt en waarvan ook de lezer zelf deel uitmaakt? Muis constateert terecht: 
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‘Met het “pars pro toto” maakt Breukelman duidelijk dat ik als hoorder reeds begrepen 
ben in het gebeuren, dat de tekst vertelt, present stelt, en door zijn structuur onthult.’68 
Maar wat gebeurt er precies in zo’n ‘Wortereignis’ of ‘Worttat’? Moeten we het zó 
begrijpen, dat er in de Bijbel een norm gesteld wordt voor waarachtig menszijn? Of 
kan de tekst middels (het ontdekken van) zijn structuur ook een dergelijke transfor-
merende werking hebben op de lezer? In de woorden van Muis: ‘Komen Woord Gods 
en Schrift zo niet vlak bij elkaar te liggen en bijgevolg ook horen en verstaan? Hoor 
ik het Woord wanneer ik de structuur van de tekst zie?’ In dat geval zijn openbaring, 
tekst en interpretatie inderdaad één geworden, zoals Muis vermoedt.69

Muis wijst erop, dat als dit waar is, de hermeneutische wegen van Barth en Breu-
kelman hier uiteengaan. Bij Barth wordt namelijk ook de taal van de Schrift en het 
interpretatieproces benaderd vanuit de rechtvaardigingsleer. De Bijbel is een boek dat 
geschreven is door mensen en geïnterpreteerd wordt door mensen. De telkens gebruikte 
menselijke taal is op zichzelf niet geschikt voor de verkondiging, maar wordt niettemin 
door het goddelijk Woord in dienst genomen. Door zoveel vertrouwen te betonen aan 
de Bijbelse tekst–als–tekst lijkt Breukelman dit anders te zien. Maar hoe dan precies?

4.2.3 Positiebepaling
Toen we in Hoofdstuk 3 het ontstaan van de Amsterdamse School beschreven, zagen 
we dat Miskotte Bubers overtuiging beaamde dat het Woord ‘dat in de Bijbel Schrift 
geworden is, elke tijd, de onze zo goed als een bepaalde verleden tijd, vreemd, ver en 
vijandig tegenoverstaat. Dat echter dit woord in elke tijd de kracht in zich heeft om 
degenen die hem horen, te grijpen. De tijd is passief, het woord is actief.’ (Hoofdstuk 
3, § 3.2) Het gaat om de Bijbelse woordwereld die na exegetische arbeid uiterst actueel, 
ter zake en toepasbaar blijkt te zijn. Miskotte: het is ‘dit souverein gebeuren, waarin 
feit en zin één zijn. Het is de dáád, die spreekt en het wóórd, dat ingrijpt, (…) steeds 
vol “tendenz” om mensch en volk te verzetten uit hun zelfverkozen posities.’ En Breu-
kelman: het is ‘die heerlijke ervaring, dat verwachtingen worden gewekt, woord en 
wederwoord ontspringen direct vanuit de teksten in de wereld van nu.’

In Hoofdstuk 4 hebben we vervolgens beschreven hoe Breukelmans Bijbels–theo-
logische project tot stand is gekomen tegen een heel specifieke achtergrond, namelijk 
het proces binnen en buiten de kerk dat door Breukelman werd gezien als herleving 
van het heidendom. Breukelman: ‘Heidendom is: dat je de werkelijkheid, zoals die 
zich aan je voordoet, neemt zoals hij is, je wiegt je erin, je doet eraan mee. Dat is soms 
verrukkelijk en meestal heel griezelig, maar “het is niet anders”. Dus: je moet erin 
berusten. Dan hoor je vanuit de Tenach: nee, er is een geschiedenis die haar vervul-

68 Muis, Openbaring en interpretatie, 509. Ten opzichte van het vraagstuk dat we bespraken in 
§ 2.2 wordt de reikwijdte van het pars pro toto hier dus nog verder uitgebreid: niet tot het totum van 
het tekstcorpus, maar het totum van de gemeenschap der gelovigen.
69 Muis, Openbaring en interpretatie, 509.



234 Hoofdstuk 5. In gesprek met Breukelman

ling tegemoet gaat, we mogen leven in de verwachting!’70 De ene aardse werkelijkheid, 
die ‘voorgangers’ en ‘opvolgers’ in de dienst van het goddelijk Woord gemeenschap-
pelijk hebben, wordt door hen toch verschillend ervaren. De werkelijkheidservaring 
van de Schrift conflicteert met die van de moderne mens. De eerste is de werkelijk-
heid van Gods heilsdaden, de tweede is ‘verbijsterend, verwarrend’,71 of ‘spookachtig 
en demonisch’.72 Het conflict bestaat eruit, dat het onzeker is of er in de ‘heidense’ 
werkelijkheidsbeleving73 genoeg ruimte zal zijn voor de in de Schrift ontdekte werke-
lijkheid van God, bij wie zijn en handelen volstrekt samenvallen.74

Tegen deze achtergrond heeft Breukelman het ‘Bijbels werkelijkheidsbegrip van het 
zijn–in–de–daad’ geformuleerd (Hoofdstuk 1, § 2.2), waardoor tekstuitleg méér dan 
tekstuitleg wordt: omdat de Bijbelse voorgangers (antecessores) en de contemporaine 
opvolgers (successores) in dienst van hetzelfde goddelijke Woord staan, hangt Bijbelse 
hermeneutiek inderdaad, zoals Muis vermoedt, structureel samen met ontologische 
hermeneutiek. Er is een directe verbinding tussen de ‘woordwereld’ van de Bijbel 
en het ‘levensgevoel’ van de Bijbelschrijvers enerzijds en de belevingswereld van de 
(moderne) lezer anderzijds.75 Deze verbinding is niet neutraal, maar appellerend en 
confronterend. Miskotte spreekt in dit verband dan ook van de ‘werkelijke ontologi-
sche status van Gods Woord’, waarmee hij bedoelt dat de Bijbel niet als een in zichzelf 
rustend kunstwerk bestudeerd dient te worden, maar benaderd moet worden als een 
‘levend Woord’: een werkzame realiteit in het heden.

De mate van discrepantie tussen het Bijbelse werkelijkheidsbegrip en het actuele 
werkelijkheidsbegrip hangt ervan af in hoeverre de hoorder of lezer daadwerkelijk in 

70 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 146–147.
71 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 16.
72 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 47.
73 Bekker, Hofstra, et al. (red.), Gesprekken, 139.
74 bt iv/2, ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, 5–75: 67–68.
75 Een bespreking van de invloed die J. Pedersen’s Israel, its life and culture op deze zienswijze 
heeft gehad, moet hier achterwege blijven; Marco Visser besteedt er de nodige aandacht in zijn 
promotieonderzoek (vgl. n. 45). Ook de vraag in hoeverre Breukelman de talrijke waarschuwingen 
van J. Barr in diens The semantics of biblical language (1961) in de richting van de zogenaamde 
biblical theology movement (± 1940–1960) ter harte heeft genomen, kunnen we in deze studie niet 
ingaan; we hopen er binnenkort een publicatie aan te wijden. In het kort: Barr wees er onder andere 
op dat taaleigenschappen van het Bijbels Hebreeuws niet zomaar kunnen worden gekoppeld aan 
een veronderstelde ‘Hebrew mind’. Taalstructuren en denkstructuren zouden in elkaars verlengde 
kunnen liggen, maar vallen niet samen. Ook ontmaskert hij wat hij noemt de ‘root fallacy’, dat wil 
zeggen: het onrechtmatig herleiden van de betekenis van een woord tot de Hebreeuwse wortel ervan, 
onjuist gebruik van etymologie, en een te enge focus op afzonderlijke woorden, daarbij de directe 
context uit het oog verliezend. In Breukelmans werk zien we door de jaren heen een verschuiving 
van een aanvankelijke sympathie voor het werken vanuit een sterke dichotomie van Hebreeuws en 
Grieks denken (zie Hoofdstuk 1, § 2.2 waar vier Hebreeuwse grondwoorden tegenover vier Griekse 
woorden staan en vgl. bijv. bt ii/1, 13–18) naar een hermeneutiek die zich sterker oriënteert op het 
taaldenken van Buber en Rosenzweig, die meer hermeneutische waarde aan tekststructuren dan 
aan afzonderlijke (wortelgerelateerde) woorden toekent.
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staat blijkt om zichzelf en zijn leefwereld te beschouwen als in het licht staand van 
Gods heilswerk. In § 4 van Hoofdstuk 4 hebben we dit besproken onder het opschrift 
van ‘Breukelmans bevindelijkheid’. We zagen daar hoe Breukelman zelf zich juist op 
dit punt sterk aangevochten wist. Ter Linden schrijft daarover:

Nu ben ik aan het psychologiseren. Zo’n hang naar de Schrift: het staat er en het moet 
ook precies zoals het er staat … het was niet vrij van angst, maar ik moest daar maar 
niet aanzitten. Coping mechanisme, heet dat in de psychologie. Hoe red je het, hoe blijf 
je staande? Breukelman gooide het woord ertegenaan, tegen de depressie, en daar moet 
je dan ook niet aan gaan twijfelen. Ja, een soort bezweren. (…) Zijn strijd waar hij zich 
misschien niet zo van bewust was heeft prachtige inzichten opgeleverd. Maar het had 
zoals gezegd ook iets onvrijs.76

Ter Linden suggereert dat er sprake kan zijn van wensdenken: hij tekent een Breu-
kelman uit die, wellicht tegen beter weten in, een hoopvolle werkelijkheidsbeleving 
postuleert vanuit de Schrift. Op basis van ons onderzoek in Hoofdstuk 4 kunnen we 
echter stellen dat het onvrije waarover Ter Linden spreekt evengoed — en misschien 
wel beter — begrepen kan worden als de subjectieve gebondenheid aan het objectieve 
Woord, een gebondenheid die eigen is aan het geloof. De keerzijde daarvan is het 
ongeloof dat alle mensen van alle tijden en plaatsen van nature eigen is. In een inter-
view uit 1980 stelt een interviewer: ‘Voor veel mensen in deze tijd is het moeilijk te 
geloven dat God het voor ze opneemt’. Breukelman reageert:

Jij zegt: in deze tijd. Hoe weet jij dat zo precies?
Je bedoelt: het zal in alle tijden wel moeilijk zijn geweest dat te geloven. 
Precies. De moeilijkheden zullen niet altijd dezelfde zijn, maar of het nou in de ene tijd 
moeilijker zal zijn dan in de andere, dat waag ik te betwijfelen.77

We zien hier de spanning tussen heilstoezegging van Gods zijde en de dikwijls 
gebrekkige toeëigening van ’s mensen zijde. De teksten vragen om geloof. En als er 
geloof is, wérken de teksten en breekt de werkelijkheid van de debharim door in de 
werkelijkheid van de lezer. De vraag die onbeantwoord blijft bij Breukelman: wie of 
wat werkt dit geloof? Waaraan ontspringt het? Aan de Bijbelse narratieven? Aan de 
structuur van de teksten? Aan het werk van de Heilige Geest?

4.2.4 Afweging
De vraag van Muis luidde als volgt: wat betekent de zegswijze ‘het Woord geschiedt 
in de tekst’? Het is een vraag naar de verhouding tussen het Woord van de Schrift en 
de woorden van de Schrift. Als de twee zo nauw op elkaar betrokken worden als bij 

76 B. Vijfwinkel, ‘Verhalen. Gesprek met Nico ter Linden’, Ophef 20/1 (2017), 38–42: 41.
77 Breukelman, ‘Wat dat betreft zou ik graag rooms worden, dan heb je tenminste maar één paus’, 
De Tijd (24 oktober 1980), 46–51: 48.
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Breukelman, zodat het Woord en de woorden lijken samen te vallen: welke ruimte 
is er dan nog voor het werk van de Heilige Geest? Moeten de woorden niet telkens 
opnieuw Woord worden?

Uit ons literatuuronderzoek maken we op dat Breukelman zich hierover geen 
uitgewerkte ideeën of theorieën gevormd heeft. ‘Aan hermeneutische theorieën heb 
ik een beetje een hekel’, zo stelt hij in zijn laatste interview. ‘De inzichten waar ik het 
mee doe, zijn, simpelweg gezegd, het dabhar–karakter van het Woord.’78 Zo blijft een 
verantwoording of explicatie van hoe het Woord van de Schrift zich verhoudt tot de 
woorden van de Schrift uit. Voor Breukelman gaat de ervaring die zich voordoet in de 
omgang met de tekst aan een eventuele verantwoording van die ervaring vooraf.

Daarom blijft de vraag staan: gesteld dát de debharim inwerken op het heden van 
de lezer, hoe werkt dat precies? Dat werkingsvermogen kan niet aan de teksten zelf 
ontspringen; dat zou magie zijn, en daar wil Breukelman niets van weten. Anderzijds 
suggereert Breukelman tóch dat de taal van de Schriften zelf iets heeft en zelf iets 
doet. Dát er vanuit de Schriften iets gezegd wil worden, is voor Breukelman echter 
evident. Er is iets heel specifieks, één Zaak, één Woord. Als dat Woord zich in de 
woorden richt tot de lezer, de exegeet, de hoorder, worden tekst en lezer in een directe, 
persoonlijke en existentiële betrekking gezet.

Het gaat in heel het bijbels getuigenis om die Ene die God–met–ons heeft willen worden 
in het verbond der genade. De Heidelbergse Katechismus zegt het zo verrukkelijk: Wat 
gelooft een christen dan allemaal? Antwoord: al wat God in het H. Evangelie ons heeft 
beloofd. En dan krijg je vervolgens wel een meervoud van geloofsartikelen, maar het 
gaat in wezen om die ene toezegging: Ik ben met u, ik sta voor jullie in, ik neem het 
voor jullie op, ik zal het waarmaken wat ik begonnen ben te doen, dat zal ik niet laten 
varen, dit werk mijner handen.79

Dit éne te ontdekken stelt de exegeet zich ten doel, in de veronderstelling dat de Stem 
die toen en daar gesproken heeft, ook in het heden wil spreken. ‘Er wil iets gezegd 
worden!’

Er wil wel iets, nu, zondag gezegd worden!! En dat staat jou te doen. En wat jij dan toch 
te zeggen hebt, dat is niet iets wat jou ten diepste beweegt, — er is in de situatie van nu 
iets dat gezegd wíl worden. Maar het is je wel eens en voorgoed al voorgezegd. En jij 
hebt dit nu, in de situatie van nu na te zeggen, wat eens en voorgoed door profeten en 
apostelen je is voorgezegd. Daar ben je theoloog voor, je bent geen filosoof, je staat dus 
in de “successio prophetorum et apostolorum”, in rij en gelid.80

78 ‘Hou nou toch eens op met die Amsterdamse School: gesprek met Frans Breukelman’, Interpre-
tatie 1/6 (september 1993), 4–9: 8.
79 ‘Wat dat betreft zou ik graag rooms worden’, 48.
80 ‘Er wil iets gezegd worden! Frans Breukelman ter zake’, in: Bakker, Mataheru, et al. (red.), Eén 
zo’n mannetje, 152–164: 153.
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De plaats dus waar God spreekt, waar de woorden van de Schrift tot levend Woord 
worden, blijkt voor Breukelman dus toch niet in de eerste plaats de studeerkamer, 
maar de preekstoel. Als wij naar de kerk gaan, zo schrijft Breukelman,

dan verwachten we dus, dat niemand minder dan God Zélf Zich ons zal toewenden, 
ons zal willen aanspreken, ons zal willen vermanen en troosten en de weg wijzen. 
Kortom: dat dát gaat gebeuren! Laten we zeggen, wat voor een rooms–katholiek de 
transsubstantiatie is, het moment suprème, de realis presentia, dat is in de protestantse 
godsdienstoefening dat in het menselijke spreken niemand minder dan God Zélf het 
is die ons hier, nu, hier en nu aanspreekt, roept en de weg wijst! Een soort transsub-
stantiatie, — dat is de protestantse, dat in dit mensenwoord en het blijft een armzalig 
mensenwoord in al zijn betrekkelijkheid, God het Zelf is die spreekt. Maar je moet eerst 
wel weten wát ons is voorgezegd, nu ja, nou, dat gebeurt in de exegese. Maar het komt er 
nu op aan dat je de profeten en de apostelen met je eigen woorden, hic et nunc nazegt.81

Dat Breukelman hier de metafoor van transsubstantiatie gebruikt, wijst er nadruk-
kelijk op dat hij meent dat de Schriften alleen van binnenuit geopend kunnen worden, 
en dat dat toe te schrijven is aan een actuele werkzaamheid van God Zelf. In die zin 
treedt niet de lezer de tekst tegemoet, maar de tekst de lezer. Niet zonder reden heeft 
Breukelman het opschrift van bt iii/1 genomen uit Calvijns Institutie van 1559:

Dit is dus de ware kennis van Christus, dat wij Hem aannemen zoals Hij door de Vader 
wordt aangeboden, namelijk met Zijn evangelie bekleed.82

Hoewel Breukelman soms de neiging heeft zó enthousiast te zijn over de aanwezig-
heid van de dabhar in de debharim dat het erop lijkt dat het Woord als vanzelf uit de 
woorden tevoorschijn komt, worden volgens Breukelman de woorden pas Woord als 
Gods Geest werkzaam wordt. De woorden van de Schrift faciliteren dan het Woord 
Gods in actu als Gods zelfgetuigenis.83

81 ‘Er wil iets gezegd worden’, 154.
82 Inst. 1559, ii.ii.6: ‘Haec igitur vera est Christi cognitio, si cum qualis offertur a Patre suscipimus, 
nempe Evangelio suo vestitum.’ Vgl. Inst. 1559, i.vii.4 over het zelfgetuigenis Gods in Zijn Woord: 
‘Nam sicuti Deus solus de se idoneus est testis in suo sermone, ita etiam non ante fidem reperiet 
sermo in hominum cordibus quam interiore spiritus testimonio obsignetur.’ (‘Evenals God alleen 
een voldoende getuige is aangaande Zichzelf in zijn Woord, zo zal ook dat Woord niet eerder geloof 
vinden in de harten van de mensen, dan wanneer het door het inwendige getuigenis des Geestes 
bezegeld wordt’).
83 Vgl. Miskotte, Om het levende Woord, 78–79: ‘Over het testimonium is veel gedacht en 
geschreven op een wijze die a) de vrijheid van het onderzoek uitschakelt of steriel maakt, b) de 
kracht van het getuigenis versubjectiveert. Reeds in de bijstelling ‘internum’ schuilt een gevaar; zij 
suggereert immers dat de Schrift–zelf een ‘principium externum’ zou zijn. Nu kan men weliswaar 
dit ‘externum’ in een goeden zin verstaan, n.l. zoo, dat men daarmee bedoelt veilig te stellen de 
objectiviteit van het getuigenis en de vrijmacht Gods; maar zóó verstaan roept dit externe niet om 
een aanvullende interne instantie; wanneer dit dan blijkbaar wel noodzakelijk wordt geacht, staat 
te vreezen, dat men een òn–theologische tegenstelling van ‘buiten’ en ‘binnen’ wil aanwijzen; en 



238 Hoofdstuk 5. In gesprek met Breukelman

Zo geschiedt het Woord dus in de tekst: niet op het commando van de exegeet — zelfs 
niet naar de opvatting van Breukelman, die ongekend veel waarde hechtte aan de 
tekst–als–tekst! — maar op Zijn tijd en wijze spreekt God tot de hoorder. En als Hij 
spreekt, spreekt Hij de woorden van de Schrift. Daarom moet het Woord telkens 
opnieuw verkondigd worden. Het gaat om een spreken over God van de kerkelijke 
verkondiging in het verlengde van het spreken over God van het Bijbelse getuigenis. 
Waar beiden zich dienstbaar weten aan het éne goddelijke Woord, daar is ruimte voor 
de werkzaamheid van de Geest.

Het goddelijk initiatief, het goddelijk besluit, de predestinatie, de wijze waarop God 
krachtens zijn eeuwig besluit zich aan de mens heeft willen openbaren en nu ook tot 
ons wil spreken in het medium van de Schrift, in de teksten zoals ze krachtens godde-
lijke inblazing luiden, heel dit ‘Gefälle’, dát alles is het, wat bij de gereformeerden de 
overhand had. Waar de Geest stormt, daar geschiedt het Woord, en waar het Woord 
geschiedt, daar stormt de Geest.84

5. Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk hebben we enkele van de voornaamste vragen besproken die er 
gesteld zijn in de richting van Breukelmans Bijbels–theologische project.

5.1 Samenvatting
§ 1 — Aan het begin van het hoofdstuk formuleerden we een drieledige onderzoeks-
vraag: Op welke punten concentreert zich de kritiek op Breukelmans Bijbels–theolo-
gische project, hoe valt deze kritiek in het licht van de resultaten van het door ons 
verrichte onderzoek te waarderen, en kunnen we op basis hiervan iets zeggen over de 
wetenschappelijke aanvaardbaarheid van Breukelmans Bijbels–theologische project?
§ 2 — De exegeet Houtman stelde exegetische vragen over de methodische waarde 
van de historische dimensie bij het uitleggen van de Bijbelse teksten en over de wijze 
waarop Breukelman een inhoudelijke eenheid zocht binnen de Bijbelse canon.

dit ten gevolge van een platvloersche opvatting van objectiviteit n.l. als die van een codex juris 
canonici; en dáár zit ongetwijfeld een opzatting [sic] van ‘woord’ achter, die ver afwijkt van de 
bijbelsche notie, n.l. woord als gegeven formule, als rechtsgeldige regel, als gestolde waarheid; naar 
bijbelsch besef is “dabar” niet geschreven, maar gespròken woord, niet de waarheid, onttrokken 
aan het verkeer van geest en Geest, maar juist het gebeuren zelf van dit verkeer. Naar ons inzicht 
geeft een zuiver benutten van den zin van “dabar” een onmiddellijke correctie aan de leer van het 
testimonium Spiritus Sancti. Deze leer is slechts inzooverre heilzaam als zij verstaan wordt in over-
eenstemming met de werkzaamheid van den Geest in het algemeen, die (…) extern moet heeten. 
Dit kan alleen dor en koud en ver–af lijken, zoolang men de Schrift ziet als een rustend ding buiten 
ons, waaraan in onze ziel een ervaring, minstens een grond–ervaring, een mystiek oer–inzicht zou 
moeten beantwoorden. De ‘these’, die wij bespreken, gaat echter juist aan dit schema voorbij.’
84 bt ii/2, ‘De Latijnse bijbelvertalingen van de 16e eeuw als achtergrond van de Statenvertaling’, 
361–362.
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§ 3 — Theologiehistoricus Van Asselt vroeg naar de wetenschappelijke houdbaarheid 
van Breukelmans reconstructie van de post–reformatorische theologiegeschiedenis.
§ 4 — Dogmaticus Muis stelde vragen bij de wijze waarop exegese, hermeneutiek en 
dogmatiek bij Breukelman in elkaars verlengde liggen.

Zo hebben we Breukelman met behulp van zes vragen in gesprek gebracht met zijn 
vakgenoten. Een tweetal factoren bleek met name van belang voor een opbouwend 
gesprek: (1) we probeerden Breukelmans project te begrijpen als voortbouwend op de 
inzichten van enerzijds Barth en Breukelman en anderzijds Buber en Rosenzweig; en 
(2) we contextualiseerden zowel Breukelmans Bijbels–theologische project als degene 
met wie we Breukelman in gesprek brachten.

5.2 Conclusie
In de Inleiding en in Hoofdstuk 1 van deze studie zagen we dat Breukelmans werk van 
‘onwetenschappelijkheid’ werd beticht. Eerst hebben we Labuschagne horen zeggen 
in de richting van de Amsterdamse traditie van Bijbeluitleg als geheel: ‘Wij hebben 
hier te maken met een gemoderniseerd, geraffineerd fundamentalistisch bijbelge-
loof, dat des te gevaarlijker is, omdat het pretendeert wetenschappelijk te zijn.’ Hij 
betichtte de Amsterdamse methode ervan dat er voor hun benadering van de Bijbel 
als eenheid geen deugdelijke grond bestond en dat de teksten een verlengstuk werden 
van de opvattingen van de uitlegger.

We hebben vervolgens gezien, dat toen Breukelman grondige kritiek uitte op de 
vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951) waaraan vrijwel het gehele 
Nederlandse Bijbelwetenschappelijke establishment als vertaler of adviseur had 
meegewerkt, hij velen tegen zich in het harnas joeg. Begrijpelijkerwijs heeft dat een 
inhoudelijke discussie met vakgenoten bemoeilijkt. Ook in later jaren bleef hij binnen 
het wetenschappelijk bedrijf een vreemdeling en bijwoner. Men wist van Breukel-
mans Bijbels–theologische project, maar slechts een enkeling nam de moeite zich erin 
te verdiepen voordat het oordeel van ‘onwetenschappelijk’ geveld werd.

Gedurende heel zijn theologische loopbaan heeft Breukelman moeten strijden 
tegen deze kwade reuk van onwetenschappelijkheid.

Wij nemen echter het odium van onwetenschappelijkheid gaarne op ons, indien we 
maar niet als exegeet gedwongen worden om te werken op een wijze, waardoor aan de 
teksten geen recht wordt gedaan, en waardoor de zaak waar het in die teksten om gaat, 
verhinderd wordt om zich zelf aan de orde te stellen.85

Nu we in de voorgaande drie hoofdstukken Breukelmans oeuvre geanalyseerd en 
historisch gesitueerd hebben en in dit hoofdstuk een begin hebben gemaakt aan een 
inhoudelijk gesprek tussen Breukelman en zijn vakgenoten, zien we ons in staat om te 
beoordelen of het ‘odium van onwetenschappelijkheid’ gegrond is of niet.

85 bt i/3, 339. Dat Breukelman de aanhoudende kritiek ook persoonlijk als krenkend heeft ervaren, 
valt op te maken uit bt i/1, 171.
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Of iets al dan niet wetenschappelijk verantwoord is, hangt in grote mate af van de 
gehanteerde definitie van wetenschappelijkheid. In plaats van objectiviteit en subjec-
tiviteit tegen elkaar uit te spelen, lijkt het ons raadzaam om Zuurmond te volgen in 
zijn pleidooi de Bijbelse theologie als wetenschappelijk aanvaardbare discipline te 
onderkennen, mits voldaan wordt aan de eis van (1) heldere definiëring en consistente 
toepassing van de gehanteerde begrippen; (2) toepassing van de principes van verifi-
catie en falsificatie; (3) een kritisch doorlichten van de eigen vooronderstellingen.86

De ontwikkelingen in de theologische disciplines van Bijbelse theologie en dogma-
tiek van de laatste decennia hebben laten zien dat de wetenschappelijke consensus 
van wat methodisch aanvaardbaar is, voortdurend in beweging is. Ook in de exegese 
ziet het wetenschappelijke landschap er onvergelijkbaar anders uit dan in de jaren 
’50 van de vorige eeuw: de immanente tekstbenadering is volledig geaccepteerd en is 
onderdeel geworden van een breed scala van methodische mogelijkheden.

Op grond van ons onderzoek in de voorgaande hoofdstukken hebben we in de 
‘gesprekken’ van dit hoofdstuk vanuit alle drie de door Zuurmond aangedragen 
criteria vraagtekens geplaatst bij Breukelmans Bijbels–theologische project en ook 
bepaalde tekorten aangewezen. Breukelmans gebruik van begrippen is niet altijd 
even helder en consistent; verificatie en falsificatie zijn weliswaar mogelijk, maar 
veronderstellen meer interactie met niet–gelijkgestemde vakgenoten dan feitelijk 
heeft plaatsgevonden; en het doorlichten van de eigen vooronderstellingen zou met 
name Breukelmans hermeneutische theorievorming ten goede zijn gekomen.

Toch kunnen we vaststellen dat het geen recht zou doen aan Breukelmans exege-
tische en Bijbels–theologische pionierswerk om het als ‘onwetenschappelijk’ af te 
schrijven. In de eerste plaats: hoewel we ons in Hoofdstuk 1 genoodzaakt hebben 
gezien enkele begrippen helderder te definiëren en consistenter toe te passen dan 
Breukelman dat zelf heeft gedaan, is er sprake van een buitengewoon grote consis-
tentie in zijn oeuvre — een oeuvre dat tot stand is gekomen gedurende vier à vijf 
decennia. In de tweede plaats: het in dit hoofdstuk gevoerde ‘gesprek’ met vakge-
noten bleek een verhelderd en scherper beeld van Breukelmans werk op te leveren.

Het is te betreuren dat dergelijke gesprekken tijdens het werkzame leven van 
Breukelman niet hebben plaatsgevonden. Voor verificatie, falsificatie en kritische 
doorlichting van eigen vooronderstellingen is het vruchtbaar en misschien zelfs 
noodzakelijk om in gesprek te zijn met niet–gelijkgestemde vakgenoten. Juist wie 
zich begeeft op multidisciplinair gebied en vermoedt een manier gevonden te hebben 
om aan de ‘doem van het dualisme’ tussen exegese en dogmatiek te ontkomen, had 
wellicht meer rekenschap kunnen afleggen van de premissen waarmee hij werkt. En 
wie een theologische revolutie in het oog krijgt, kan zijn vakgenoten wellicht beter 
inwinnen door argumentatie en discussie dan ze van zich vervreemden door al te 
stevige polemieken en ferme stellingnames.

86 Zie hierover uitgebreid Zuurmond, ‘Bijbelse theologie’, 116–120.
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Door middel van de vijf deelstudies van de vorige hoofdstukken hebben we zicht 
gekregen op de contouren en hoofdlijnen van Breukelmans Bijbels–theologische 
project (Hoofdstuk 1) en werd inzichtelijk hoe hij exegese en dogmatiek elkaar een 
handreiking laat doen (Hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens onderzochten we het waarom 
en waartoe van Breukelmans project (Hoofdstuk 4) en brachten we hem in gesprek 
met vakgenoten uit de exegese, het theologie–historisch onderzoek en de dogmatiek 
(Hoofdstuk 5). Hiermee hebben we de drievoudige doelstelling behaald die we ons 
stelden aan het begin van de studie: we wilden een analyse, een contextualisering en 
een waardering geven van Breukelmans Bijbels–theologische project.1 We hopen dat 
anderen in onze onderzoekingen en bevindingen een bruikbare bouwsteen vinden 
voor verder theologisch en theologie–historisch onderzoek.

Elk van de hoofdstukken hebben we afgesloten met een samenvatting en conclusie. 
Het lijkt ons weinig zinvol onze bevindingen op deze plaats opnieuw weer te geven. 
We besluiten het geheel van onze studie daarom met een evaluatie en vooruitblik. 
Eerst maken we de balans op: wat heeft Breukelmans Bijbels–theologische project de 
kerk en theologie vooralsnog gebracht? Daarna blikken we voorzichtig vooruit: ligt 
er wellicht een blijvend ‘tegoed’ in zijn werk voor de kerk en theologie van vandaag 
en morgen?2

1. Een onvervulde profetie

Breukelman zelf zag, net als zijn meest toegewijde leerlingen, in zijn theologische 
arbeid een revolutionair potentieel gelegen. De hoop en verwachting van de leer-
lingen waren dikwijls zelfs nog groter dan die van de leermeester. N.T. Bakker schreef 
in 1977 nog met een zekere euforie:

Miskotte had het voorzegd. Het zou beginnen onderop. Het zou opbloeien op het 
veld van de bijbelse grondwoorden. Het zou met eigen evidentie opstaan uit de taal 

1 Zie Inleiding, § 2.1.
2 De term ‘tegoed’ is ontleend aan de Miskottereceptie in Nederland. W. Dekker, G.C. den 
Hertog & Tj. de Reus (red.), Het tegoed van K.H. Miskotte. De actuele betekenis van zijn denken 
voor de gereformeerde theologie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006). Miskotte zelf sprak van het 
‘tegoed’ van het Oude Testament.



242 Conclusie. ‘Er wil iets gezegd worden!’

der Schrift. Dat is uitgekomen. Dank zij het ontzaggelijke werk van Frans Breukelman 
is het uitgekomen. (…) Daar, in die duizenden gestencilde en onder velen verspreide 
folio’s van Frans Breukelman ligt een schat aan bijbels–theologisch materiaal opgetast, 
dat, eenmaal uitgegeven, in staat zal zijn een orkaan te weeg te brengen.3

Om verschillende redenen kwam er van het uitgeven van Breukelmans Bijbelse theo-
logie echter veel minder terecht dan gehoopt. De bewonderde charismatische spreker 
Breukelman kon als schrijver op minder waardering rekenen. Zijn teksten werden (en 
worden) door velen als ingewikkeld en ontoegankelijk ervaren, zelfs door hen die de 
klassieke talen machtig zijn. 

Ook de aangekondigde ‘orkaan’ die op de publicatie van de delen Bijbelse Theo-
logie had moeten volgen, bleef uit. Onder academische theologiebeoefenaars werd 
Breukelmans ‘nieuwe manier van Bijbellezen’ met weinig enthousiasme ontvangen. 
Deels is dat te wijten aan de lange reeks uiterst kritische artikelen over de Nieuwe 
Bijbelvertaling van 1951 die Breukelman publiceerde in In de Waagschaal, waardoor 
hij al vroeg in zijn wetenschappelijke loopbaan in een kwade reuk kwam te staan 
bij vrijwel alle gerespecteerde Bijbelwetenschappers in Nederland, die immers bijna 
allemaal hadden meegewerkt aan de nieuwe vertaling. Maar, zoals we opmaakten 
uit ons onderzoek in Hoofdstuk 5: ook in later jaren heeft Breukelmans polemi-
sche stijl van spreken en schrijven niet in positieve zin bijgedragen aan een weder-
zijdse dialoog. Ook toen er enkele decennia later methodische verschuivingen in de 
wetenschappelijke exegese plaatsvonden en de historisch–kritische benaderingen 
grotendeels plaatsmaakten voor tekstimmanente en lezergeoriënteerde benade-
ringen, bleef waardering voor het werk van Breukelman, dat in veel opzichten toch 
pionierswerk was gebleken, grotendeels uit.

Nu we ruim 25 jaar na Breukelmans overlijden de balans opmaken, lijkt de door-
werking van Breukelmans gedachtegoed in Bijbelse theologie en exegese eerder af 
dan toe te nemen. Dat er doorgaans veel meer aandacht is voor de Bijbeltekst in zijn 
uiteindelijke vorm (en de laatste jaren ook voor zijn interpretatiegeschiedenis en zijn 
huidige lezers) dan voor zijn historische totstandkoming kan de indruk wekken dat 
Breukelman met het verstrijken van de tijd uiteindelijk toch nog het gelijk aan zijn 
kant heeft gekregen, maar die schijn bedriegt. In deze studie hebben we namelijk 
voortdurend geconstateerd dat Breukelmans tekstbenadering primair theologisch 
en niet literair van aard is, zoals dat bij sommige voorlieden van de Amsterdamse 
School wel het geval was.4 Het lijkt erop dat een exegetische werkwijze die zo expli-

3 N.T. Bakker, ‘De ene naam: over de theologie van F.H. Breukelman’, Wending 32/4 (1977), 
220–226: 220–221. Meer dan een decennium later liet A.G.L. van Nieuwpoort, kort na het over-
lijden van Breukelman, nog optekenen: ‘Zij [nl. de theologie van Breukelman] zal de theologie op 
de grondvesten doen wankelen.’ Anon., ‘Volgelingen Breukelman wijzen op theologische aardver-
schuiving’, Reformatorisch Dagblad (2 december 1993), 2.
4 Zie Hoofdstuk 3, § 2.7, 3.1, 3.4 en 3.5. Voor Breukelman is de literaire (structuur)analyse 



2431. Een onvervulde profetie

ciet theologisch is als die van Breukelman er in de hoofdstroom van de huidige 
wetenschappelijke exegese nog altijd niet op mag rekenen om voor ‘wetenschap-
pelijk’ door te gaan, al zouden we ons, op grond van het in deze studie beschrevene, 
toch sterk kunnen maken voor zo’n onomwonden confessorische tekstbenadering 
als die van Breukelman, juist omdat de te bestuderen teksten zelf belijdend van aard 
zijn. Hoewel Breukelman er zijn levenswerk van maakte om Miskottes ‘doem van 
het dualisme’ te doorbreken, wordt theologische exegese, dat wil zeggen: exegese die 
primair vraagt naar het heilshandelen van God waarvan de tekst getuigt, vanuit de 
overtuiging dat er van datzelfde handelen ook vandaag getuigd moet worden, nog 
altijd veelal als onwetenschappelijk ervaren en beoordeeld.5

Ook de sporen van de bredere ‘Amsterdamse’ traditie vervagen. Zij die zich door 
Breukelman geïnspireerd wisten, maakten plaats voor een nieuwe generatie weten-
schappers die zich niet meer ‘schools’ opstellen in het academisch bedrijf. De Amster-
damse Cahiers, vanouds de spreekbuis van de Amsterdamse School, hebben een 
veel ruimere opzet gekregen dan voorheen,6 en de leerstoel Bijbelse Theologie aan 
de Universiteit van Amsterdam, die decennialang bekleed werd door K.A. Deurloo 
en bedoeld was als spreekbuis van het ‘Amsterdamse’ theologiseren, verdween toen 
in 2001 de Amsterdamse kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk 
werd gesloten. In plaats daarvan werd er aan de Vrije Universiteit Amsterdam een 
bijzondere leerstoel Bijbelse Theologie gevestigd en bekostigd door de stichting Dirk 
Monshouwer voor Eredienst en Leerhuis, die eerst door Deurloo werd bezet (2003–
2007) en thans bekleed wordt door J. Dubbink, die in 1997 bij hem promoveerde 
met een echte ‘Amsterdamse’ studie naar de theologie van het Bijbelboek Jeremia. 
Samen met deze leerstoel kan de bijzondere leerstoel ‘Miskotte/Breukelman voor de 
theologische hermeneutiek van de bijbel’ aan de Protestantse Theologische Universi-
teit, momenteel bezet door R.H. Reeling Brouwer, worden beschouwd als generieke 
voortzetting van de eerdere leerstoelen.7 Het is de vraag of het in het huidige, sterk 

weliswaar het voornaamste methodische instrument van Bijbels–theologisch onderzoek, maar dan 
toch niet meer dan een instrument.
5 In het Angelsaksische taalgebied schijnt hier toch enige openheid voor te ontstaan. In een 
tijdschrift als Journal of Theological Interpretation (sinds 2006) en op websites als Hermeneutica 
(‘exploring the content, nature, and purpose of the Biblical Writings, and how to read them as 
Christian Scripture’; hermeneutica.wordpress.com, laatst bezocht 24 augustus 2018) worden 
verbindingen gelegd tussen Bijbelse theologie en actuele theologie. In een artikel uit 2010 schrijft 
R.L. Plummer: ‘At the November 2008 [Society of Biblical Literature] meeting in Boston, some of 
the liveliest sessions focused on the “theological interpretation of Scripture” (tis)’. R.L. Plummer, 
‘What is the “theological interpretation of Scripture”?’, in: Plummer, 40 questions about interpreting 
the Bible (Grand Rapids: Kregel, 2010), 313–320: 313.
6 Zie hierover R.H. Reeling Brouwer, ‘Een Amsterdamse leerstoel Bijbelse Theologie (1991–2001)’, 
acebt 30 (2015), 53–64.
7 Laatstgenoemde leerstoel gaat uit van De Nieuwe Bijbelschool, een gezamenlijke voortzetting 
van de Miskottestichting en de Breukelmanstichting.
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veranderde academische landschap nog zinvol is om van een ‘Amsterdamse School’ 
te blijven spreken.8

Terwijl de Amsterdamse traditie nieuwe wegen zoekt in het veranderde en veran-
derende theologische klimaat, staat Breukelmans revolutie nog altijd uit. Is Breukel-
mans theologische arbeid daarmee tot het verleden gaan behoren, als een weliswaar 
bijzonder interessant, origineel en lezenswaardig, maar toch afgesloten hoofdstuk in 
de vaderlandse theologiegeschiedenis?

In veel opzichten is Breukelman inderdaad een stem uit het verleden geworden. 
Dat hoeft ons ook niet te verbazen: met het veranderen van de tijden verschuiven ook 
theologische interesses en zwaartepunten. Desniettegenstaande durven we op basis 
van ons onderzoek te stellen dat het juist in onze tijd voor kerk en theologie raadzaam 
is kennis te nemen van Breukelmans Bijbels–theologische project. Daarmee doelen 
we niet zozeer op het voor kennisgeving aannemen van de vele interessante exegeti-
sche en dogmatische vondsten, maar om het verwerven van een bepaalde attitude.

2. Een actuele boodschap voor de theologie

Breukelman heeft zich ingespannen om de door Miskotte beschreven ‘doem van het 
dualisme’, de vermeende onverzoenbaarheid van exegese en dogmatiek zoals we die 
beschreven hebben in de inleiding op Hoofdstuk 1, te doorbreken. Hij begon aan een 
project — nu zouden we zeggen: hij ontwierp een onderzoeksprogramma — om de twee 
uit elkaar gegroeide theologische disciplines opnieuw met elkaar te verbinden. Hij deed 
dat door ze onder één noemer te brengen: de ‘dienst aan het goddelijk Woord’. Exegese 
en dogmatiek zijn er niet om elkaar te bestrijden, zelfs niet slechts om elkaar te corri-
geren en bij te sturen, maar om elkaar, in nauwe betrokkenheid op elkaar en voortdu-
rende wisselwerking met elkaar, een dienst te bewijzen. Op grond van ons onderzoek 
van Hoofdstuk 2 en 3 concludeerden we dat Breukelman de dogmatiek wil laten functi-
oneren als ‘leeswijzer’ en de exegese als ‘leerwijzer’. In de voortdurende wisselwerking 
tussen exegese en dogmatiek heeft datgene wat de exegese aanreikt als leerwijzer meer 
gezag dan datgene wat de dogmatiek aanreikt als leeswijzer. In de evaluatie van Hoofd-
stuk 1 noemden we daarom de functie van de dogmatische theologie regulerend en 
de functie van de Bijbelse theologie normerend: de dogmatiek wordt gevraagd zich te 
laten leiden door de structuur van de theologieën waarvan Breukelman veronderstelde 
dat ze ‘latent’ in de Schrift aanwezig zijn. Van de exegese wordt gevraagd zich bewust 
te zijn van de invloed die bepaalde leersystemen hebben op de wijze van uitleg en de 
resultaten van exegetisch onderzoek. Immers: zoals men leert, zo leest men.

Op deze wijze heeft Breukelman dus geprobeerd om exegese en dogmatiek met 
elkaar te verzoenen: in plaats van een verondersteld dualisme van twee onafhankelijk 

8 In een recent themanummer van In de Waagschaal (47/9, 8 september 2018) wordt deze vraag 
verschillend beantwoord door respectievelijk A.G.L. van Nieuwpoort, K. Spronk, M. Poorthuis, 
R.H. Reeling Brouwer, P.B.A. Smit, J. Dubbink en M. Elbers.
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naast elkaar bestaande disciplines kan nu de één zonder de ander niet goed functi-
oneren. Behalve een kritische vraag die we in het vorige hoofdstuk in verschillende 
gedaantes telkens aan Breukelman moesten stellen (namelijk: verkeert uw bestrijding 
van het dualisme nu niet in het tegendeel, een theologisch monisme?),9 liggen hierin 
ook actuele vragen besloten voor zowel de exegese als de dogmatiek. Die vragen 
zullen we nu kort noemen.

2.1 Vragen aan de exegese
Voor wat betreft de exegese concentreren we ons een ogenblik exemplarisch op de 
inaugurele rede uit 2016 van P.B.A. Smit, die een beeld schetst van hoe er heden ten 
dage gedacht wordt over de verhouding tussen canon en context:

Canonieke teksten zijn teksten die vanuit een bepaalde leesgemeenschap geacht 
worden voor steeds nieuwe lezers betekenis te hebben, boven hun oorspronkelijke 
communicatieve context uit. Dit leidt tot een (…) paradox: het is veel meer een eigen-
schap van canonieke teksten om steeds verschuivende betekenissen te hebben, dan om 
één vaste betekenis te bieden. Receptiehistorisch onderzoek laat dit zonder meer zien. 
Dit is gegeven met steeds nieuwe lezers die de teksten op een voor hen betekenisvolle 
manier proberen te verstaan. Het betekent ook dat de relatie tussen tekst, context, en 
lezer wezenlijk is voor het blijven functioneren van canonieke teksten als canonieke 
teksten — zodra deze niet meer gedragen worden door steeds nieuwe generaties van 
lezers die vanuit steeds nieuwe contexten de teksten herlezen, valt hun bestaan als 
levende, richting wijzende teksten ook weg. De zich steeds vernieuwende context van 
een leesgemeenschap hoort daarom bij het functioneren van teksten als canoniek, want 
canoniek is altijd canoniek voor een bepaalde gemeenschap in een bepaalde context. 
Kort gezegd: zonder context geen canon.10

Breukelman zal niet, zoals Smit, van een fluïde tekstbetekenis spreken. Hij is ervan 
overtuigd dat niet in de eerste plaats de lezer, maar de tekst betekenis draagt en 
aanreikt. In de wijsgerige hermeneutiek is dit een weliswaar omstreden (stelt Breu-
kelman dit immers niet als lezer onder de lezers?) maar toch verdedigbaar standpunt. 
Als de Bijbelse teksten inderdaad intrinsiek verkondigend zijn, dan heeft niet alleen de 
lezer de tekst wat te zeggen (‘zoals men leert, zo leest men’), maar door het aandachtig 
luisteren naar de teksten zal blijken dat ook de tekst de lezer iets te zeggen heeft 
(‘zoals men leest, zo leert men’).11 Breukelman stelt zich ten doel die zeggingskracht 

9 Een gevaar waarvan hij zich ook terdege bewust was; zie Hoofdstuk 1, § 3.3.
10 P.B.A. Smit, Wat de Bijbel echt betekent? Over exegese, contextualiteit, echtscheiding, en manne-
lijkheid naar aanleiding van het Evangelie volgens Markus 10,1–9 (Amsterdam: PThU, 2016), 9–10.
11 ‘Als de bijbelse teksten, op grond van de hun inhaerente kracht (die men ‘inspiratie’ of ‘theop-
neustie’ kan noemen) niet in staat zouden zijn zichzelf toegang tot onze hoofden en harten te 
verschaffen, (…), dan kunnen we inderdaad beter met de exegese ophouden.’ R. Zuurmond, ‘Een 
kritische hermeneutiek’, in: K.A. Deurloo & R. Zuurmond (red.), De bijbel maakt school. Een 
Amsterdamse weg in de exegese (Baarn: Ten Have, 1984), 15–29: 19.



246 Conclusie. ‘Er wil iets gezegd worden!’

optimaal tot zijn recht te laten komen. Inderdaad geldt ook voor hem in descriptieve 
zin: ‘zonder context geen canon’. In eigen woorden formuleert Breukelman als volgt:

De gemeente legt de Schrift uit, omdat de Schrift zelf haar daartoe oproept, want het 
getuigenis van profeten en apostelen is op heel de mensheid gericht en voor heel de 
mensheid bestemd. Vragen we echter, hoe het mogelijk is en waaraan het te danken is, 
dat de gemeente de Schrift uitleggen kán, dan moet het antwoord luiden: de gemeente 
kan de Schrift uitleggen, omdat in het medium van haar uitleggende arbeid de Schrift 
bij machte is zichzelf uit te leggen.12

Als we vervolgens echter in normatieve zin vragen: mag de context de canon bepalen, 
of andersom: de canon de context — dan lijkt het er sterk op, dat op dat punt de wegen 
van Smit en Breukelman uiteengaan.

Ondanks dit grote verschil zien we toch een opvallende gelijkvormigheid tussen 
de actuele hermeneutiek van Smit en het hermeneutische voorstel van Breukelmans 
Bijbels–theologische project: de tekst functioneert als een hermeneutische constante, 
terwijl de context van de leesgemeenschap (dat is: de kerk) voortdurend in veran-
dering is. Wat het receptiehistorisch onderzoek betreft veronderstelt Breukelman, 
wellicht nog sterker dan Smit, een historische continuïteit van leesgemeenschappen. 
Die continuïteit bestaat bij Breukelman uit de dienst van het goddelijk Woord waarin 
(de reflectie op) het kerkelijke spreken over God zich gesteld weet. Voor beiden geldt: 
het is telkens opnieuw de kerk die de Bijbelse teksten interpreteert met het oog op 
het actuele belijden in de wereld, hoe verschillend de gestalten soms ook zijn die het 
aanneemt.

Vanuit de dogmatiek vraagt Breukelman aan de exegeet:
Weet u zich, net als de schrijvers van de teksten die u bestudeert, gebonden aan de  »
dienst van het goddelijk Woord?
Respecteert uw uitleg de aard en functie van deze teksten, dat wil zeggen: behan- »
delt u ze als verkondigende teksten die getuigen van Gods heilshandelen in het 
verleden met het oog op het heden en de toekomst, dus als getuigend van de éne 
dabhar in de debharim?
Mogen de resultaten van receptiehistorisch onderzoek een hulpmiddel zijn bij het  »
opnieuw doordenken van de theologische hoofdlijnen die de Schrift aandraagt? Of 
nog iets breder gesteld: mogen dogmatische inzichten uw exegese verrijken?

2.2 Vragen aan de dogmatiek
In het Nederlandse taalgebied werd in de loop van de vorige eeuw steeds sterker de 
noodzaak gevoeld van een herijking van dogmatische systemen op datgene wat exege-
tisch en Bijbels–theologisch onderzoek aan inzichten heeft opgeleverd. Met name in 

12 bt i/1, 17, mijn cursieven.
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Hoofdstuk 2 en 4 hebben we gezien dat ook Breukelman daarbij de dogmatiek een 
dienst heeft willen bewijzen.

Wordt die noodzaak nog steeds gevoeld? Het meest recente handboek dogmatiek 
met een brede werking in het Nederlandse taalgebied, Christelijke dogmatiek van G. 
van den Brink en C. van der Kooi,13 doet vermoeden van wel. Een dogmaticus heeft 
in het beoefenen van zijn theologische onderzoek natuurlijk een specifieke focus: 
waar een bijbelwetenschapper zijn doelstelling doorgaans beperkt tot het zo adequaat 
mogelijk verstaan van de Bijbelse teksten, daar poogt een dogmaticus, in de woorden 
van Van den Brink en Van der Kooi, ‘fatsoenlijk na te denken over God, mens en 
wereld’,14 waarbij hij zich voortdurend oriënteert op Bijbelse gegevens.

J. Dubbink heeft in kaart gebracht op welke wijze exegese en Bijbelse theologie 
theoretisch en feitelijk functioneren in Christelijke dogmatiek.15 We geven zijn obser-
vaties beknopt weer.16

1. Een dogmatische herschikking. Waar de Bijbel vanouds besproken wordt in de 
prolegomena of in de openbaringsleer (Heppe, Barth), wordt in Christelijke dogmatiek 
de locus De sacra scriptura bewaard voor het dertiende hoofdstuk (‘De Bijbel — het 
boek van God en mensen’) van hun in totaal zestien hoofdstukken tellende dogma-
tiek. Daarmee komt hij te staan tussen ‘De Heilige Geest die levend maakt’ (hoofdstuk 
12) en ‘Kerk — Sacrament — Ambt’ (14), op de plaats dus waar vanouds de ‘middelen 
der genade’ (bijv. Bavinck) besproken worden. Door deze herschikking hebben de 
auteurs het gereformeerde epistemologische primaat van de Schrift niet afgeschaft, 
maar toch sterk afgezwakt, en ervoor gekozen de Bijbel te betrekken op het werk van 
de Heilige Geest (pneumatologie, heiligmaking en ecclesiologie).

2. De Bijbel als openbaringsmiddel en toetssteen. Als besproken wordt hoe de 
dogmatiek zich verhoudt tot de andere theologische vakken, zet de Christelijke 
dogmatiek in bij de Bijbelse theologie als eerste gesprekspartner van de dogma-
tiek. De dogmatiek moet het zich afleren gebruik te maken van dicta probantia om 
het eigen vertoog te onderbouwen, en zichzelf ten doel stellen recht te doen aan de 
‘uiteenlopende genres, aan de eigensoortige strekking van de diverse “verteleenheden” 

13 G. van den Brink & C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek. Een inleiding (Zoetermeer: Boeken-
centrum, 2012). Deze dogmatiek kan beschouwd worden als de opvolger van Berkhofs Christelijk 
geloof uit 1973, hoewel de auteurs niet, zoals Berkhof, met een eigen dogmatisch ontwerp komen. 
Het boek houdt het midden tussen handboek en inleiding. De omslag spreekt van een ‘eigentijdse 
geloofsverantwoording’.
14 Van den Brink & Van der Kooi, Christelijke dogmatiek, 11.
15 J. Dubbink, ‘Dogmatisch, christelijk of gelovig Bijbellezen? De Bijbel in de Christelijke dogma-
tiek van Van den Brink en Van der Kooi’, acebt 30 (2015), 123–132.
16 Vgl. ook K. Spronk, ‘Lezen vanuit de boodschap’, Woord & Dienst 62/1 (januari 2013), 18–19, die 
Van den Brink en Van der Kooi enerzijds prijst om hun ‘eerbied voor de Bijbel’ en hun welwillend-
heid om exegetische en Bijbels–theologische inzichten te verwerken, maar anderzijds vraagt of zij 
bepaalde Bijbels–theologische oneffenheden niet al te eenvoudig gladstrijken door zich te beroepen 
op Ricoeurs tweede naïveteit.
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en aan de typerende Bijbels–theologische grondlijnen van (delen of verzamelingen 
van) Bijbelboeken’.17

3. Hermeneutiek. In hoofdstuk 13 wordt gesproken over het adequate verstaan 
van de Bijbel. Er wordt gekozen voor een ‘theologische uitleg’, waarmee de auteurs 
bedoelen bij tekstverklaring niet slechts rekening te houden met God als daadwer-
kelijk handelend en sprekend persoon, maar ook expliciet te vragen naar diens 
handelen en spreken met het oog op de leefwereld en het geloofsleven van de 
contemporaine lezer. Enerzijds staan ze de zoektocht naar een Bijbels–theologische 
synthese van heel de Schrift voor; anderzijds willen ze ruimte bieden voor een 
bepaalde diversiteit.

4. De feitelijke rol van de exegese in de dogmatiek. De hierboven beschreven drie 
aspecten zijn theoretisch van aard. Dubbink heeft ook exemplarisch geanaly-
seerd hoe de auteurs binnen de locus De deo feitelijk met de Bijbelse gegevens zijn 
omgegaan:

In het beschrijven van Gods identiteit spelen de Bijbelse gegevens een doorslagge- »
vende inhoudelijke en structurerende rol: de Godsnaam jhwh staat aan het hoofd 
en in de nadere uitwerking wordt ervoor gekozen de narratieve context van Exodus 
te verdisconteren en te bevragen op zijn theologische implicaties (Gods vrijheid en 
condescentie). De auteurs laten zich regelmatig ‘storen’ door het concrete Bijbelse 
spreken18 en weerstaan de verleiding om een al te radicaal onderscheid te maken 
tussen een Hebreeuws–bijbels en een Grieks–filosofisch denken.
De toorn Gods wordt vanuit Gods gerechtigheid geduid aan de hand van het  »
Bijbelse ָדָקה  Er wordt geen canon binnen de canon geopteerd; geweldsteksten .צְּ
worden bijvoorbeeld niet als onwenselijk terzijde geschoven, maar geïntegreerd in 
het dogmatisch vertoog. Daaruit wordt duidelijk dat de auteurs in hun beschrij-
ving van Gods eigenschappen eventuele moderne morele bezwaren minder zwaar 
laten wegen dan de Bijbelse gegevens, die volgens de auteurs uiteindelijk toch van 
een eenduidig Godsbeeld getuigen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Gods berouw en het menselijke ‘spijt hebben  »
van’. Dubbink meent dat het hier gaat om een ‘semantisch verschil’, waarmee hij 
bedoelt dat de auteurs twee aspecten van dezelfde emotie ten onrechte een zelfstan-
dige betekenis toekennen. Dubbink besluit: ‘De Bijbel heeft een onbevangenheid in 
het spreken over God die zich niet laat inkaderen’ en moedigt de dogmaticus aan 
‘niet terug te schrikken waar het bijbelse spreken rafeliger is en uit de dogmatische 
categorieën breekt.’19

17 Van den Brink & Van der Kooi, Christelijke dogmatiek, 33. Dubbink wijst er direct op dat 
ook Van den Brink en Van der Kooi er zelf niet geheel aan ontkomen bewijsteksten te gebruiken: 
‘Dogmatisch, christelijk of gelovig Bijbellezen?’, 125.
18 Dubbink, ‘Dogmatisch, christelijk of gelovig Bijbellezen?’, 129.
19 Dubbink, ‘Dogmatisch, christelijk of gelovig Bijbellezen?’, 131.
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Op dit laatste punt, waarbij het gaat om dogmatische kaders, structuren en catego-
rieën, is de Bijbels–theoloog Dubbink dus kritisch: soms kan de dogmaticus op basis 
van de Schrift wellicht niet tot de helderheid en eenduidigheid komen die hij wense-
lijk acht voor zijn vertoog, omdat een structuur al snel een keurslijf wordt en Bijbelse 
gegevens buiten beschouwing blijven of geweld worden aangedaan. Juist dan zou de 
weerbarstigheid van de Bijbelse teksten gerespecteerd moeten worden. Hoewel dus 
in theorie het traditionele epistemologische primaat van de Schrift wat afgezwakt 
wordt, is het toch opvallend hoe sterk Van de Kooi en Van den Brink zich in hun 
dogmatiek genoodzaakt zien zich te baseren op de resultaten van Bijbels–theologisch 
onderzoek. Ze zijn zich ervan bewust dat de dogmaticus voortdurend blootstaat aan 
de verleiding het eigen vertoog leidend te maken en Bijbels–theologische lijnen te 
manipuleren of te verlaten.

Vanuit Breukelman zijn deze ontwikkelingen positief te waarderen, al blijven er 
enkele vragen van de exegeet aan de dogmaticus staan:

Wat is het structurerende principe van uw dogmatische systeem? Laat u de struc- »
tuur bepalen door datgene wat Bijbels–theologisch onderzoek u aanreikt, en bent 
u daarbij eventueel bereid traditionele structuren los te laten?
In hoeverre laat u zich bevragen, nuanceren, aanscherpen en inhoudelijk verbreden  »
door de resultaten van exegetisch onderzoek?
Weet u zich als dogmaticus, dat wil zeggen: als iemand die reflecteert op het kerke- »
lijke spreken over God, normatief gebonden aan de wijze waarop er in Oude en 
Nieuwe Testament over God gesproken wordt?

3. Een actuele boodschap voor de kerk

Door nieuwe wegen in te slaan in de exegese en de dogmatiek in een ander daglicht 
te stellen, heeft Breukelman velen — meest Nederlandse studenten en jonge predi-
kanten — geïnspireerd en de moed gegeven om de theologische studie vast te houden. 
Hoewel de meesten van hen later weer eigen wegen kozen, is Breukelman voor hen 
een belangrijke bron van inspiratie gebleven. Dat geldt zeker, maar niet uitsluitend,20 
voor de theologen die later gerekend zouden worden tot de Amsterdamse School. 
Zowel rechtzinnige als vrijzinnige studenten van protestantsen huize, maar ook 
rooms–katholieke theologen als B.P.M. Hemelsoet en T.J.M. Naastepad wisten zich 
geïnspireerd door Breukelman en bezochten zijn pastorie in Simonshaven of later de 
bijeenkomsten in Amsterdam of Krommenie. Zelfs over kerk– en landsgrenzen heen 

20 Zo is het opvallend dat er in de literatuurlijsten van de proefschriften van gereformeerd–
synodale theologen als C.J. den Heyer (Exegetische methoden in discussie, 1978) en H.M. Kuitert 
(De mensvormigheid Gods, 1962) titels prijken uit Breukelmans oeuvre. Van laatstgenoemde is De 
spelers en het spel (1964) onmiskenbaar geïnspireerd door Breukelman.



250 Conclusie. ‘Er wil iets gezegd worden!’

riep Breukelmans manier van Bijbellezen enthousiasme op. In Duitsland waren het 
kerkelijk geëngageerde theologen als H. Dzubba en later F.–W. Marquardt die op een 
heel eigen wijze Breukelmans gedachtegoed verwerkten.

Heeft Breukelmans Bijbels–theologische project ook een boodschap voor de huidige 
kerkelijke praktijk? Wij menen van wel, en bespreken nu de twee voornaamste.

3.1 Het oecumenisch potentieel van Breukelmans Bijbels–theologische project
Hoewel Breukelman zich welbewust binnen een specifieke stroming binnen de 
bredere protestantse traditie van theologiebeoefening bewoog, namelijk de gerefor-
meerde, was zijn Bijbels–theologische project niet slechts gericht op een bepaalde 
denominatie. Hij had er de gehele breedte van de christelijke oecumene mee op het 
oog.21 In die zin willen we spreken van een oecumenisch potentieel.

Allereerst kwam in Hoofdstuk 4 dus aan het licht dat Breukelman zich sterk maakte 
voor een ‘gereformeerde’ vorm van theologiebeoefening. Dat wil zeggen: hij wenste, 
net als zijn theologische leermeesters Miskotte en Barth, verder te theologiseren in 
het spoor dat de eerste generatie reformatoren (Luther, Calvijn, Zwingli en anderen) 
hebben gewezen. Met name drie zaken pleiten ervoor om Breukelman als gerefor-
meerd theoloog te beschouwen:

1. Breukelman plaatst typisch gereformeerde accenten. Men denke aan het absolute 
primaat van de Schrift boven de traditie (sola scriptura), het heil dat besloten ligt in 
de éne Naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid (solo Christo), de gezochte 
harmonisering van het kerkelijk belijden met de Schrift (‘dogmatiek als hermeneu-
tiek’). Daarnaast bestudeerde hij Calvijn en de gereformeerde orthodoxie met het 
oog op de huidige status confessionis.

2. Zoals we reeds zagen in § 2.1, plaatst Breukelman de praktijk van de exegese in een 
kerkelijke bedding: het lezen van de Schrift veronderstelt een lezende gemeenschap. 
De keuze tussen een zichzelf uitleggende Schrift óf een kerk die de Schrift uitlegt is 
een vals dilemma. Hij stelt: ‘kerkelijk traditionalisme en antikerkelijk biblicisme zijn 
twee doodlopende wegen’, want — en dat is een derde, wél begaanbare weg — in het 
uitleggen der gemeente legt de Schrift zichzelf uit. Van Breukelman leren we, dat elke 
lees– en leertraditie, ook de eigen (gereformeerde), voortdurend tegen het licht van 
die Schriften gehouden moet worden. Dat geldt niet alleen voor de gereformeerde 
orthodoxie, zoals we hebben gezien in Hoofdstuk 4, maar ook voor de vernieuwende 
dogmatische voorstellen van de gereformeerde theoloog Barth, zoals besproken in 
Hoofdstuk 2. Bij uitbreiding geldt het ook voor Miskotte en, als vorm van zelfkritiek, 
voor Breukelman zelf. Telkens geldt het adagium ecclesia reformata semper refor-
manda, maar dan altijd met de specifieke toevoeging secundum verbum Dei.22

21 Vgl. Barths argumentatie over de geëigende ‘konfessionelle Haltung der Dogmatik’ in kd i/2, 
919–943.
22 Vgl. bt iv/2, ‘Brief aan Miskotte’, 423–430: 429.



2513. Een actuele boodschap voor de kerk

3. In de derde plaats noemen we Breukelmans theologische attitude. Een opval-
lend aspect van Breukelmans theologiebeoefening is het existentiële of bevindelijke 
karakter ervan. Het bestuderen van de Schrift is zoveel méér dan een zo nauwkeurig 
mogelijk willen vaststellen van wat de teksten betekenen: het is een zaak van wachten 
en verwachten, van luisteren en horen, van zoeken en vinden, van kloppen en open-
gedaan worden. Het moet van binnenuit komen, maar het laat zich niet afdwingen. Bij 
tijd en wijle is men er geschud en bewogen onder. Soms is er grote Entdeckungsfreunde, 
soms is er lange tijd niets. Bij Breukelman hebben we gezien hoe het subjectieve geheel 
in het teken komt te staan van het objectieve heil dat van Godswege vanuit de Schriften 
tot ons komt. Er is geen reden om Breukelman hierin te beschouwen als een soort 
rolmodel voor gelovigen. Het gaat er namelijk niet om op welke manier het objectieve 
heilswerk van Godswege gestalte krijgt bij Breukelman als subject. Daar zou, juist 
vanwege de vermenging van de bevinding met allerlei menselijke factoren, van alles 
op aan te merken zijn. Het gaat er echter wel om dat het een uitwerking krijgt. Wie 
zich als theoloog dienstbaar wil opstellen ten opzichte van de Zaak waar het om gaat, 
ontkomt er niet aan dat heel zijn of haar subject daarop betrokken raakt en daarin 
meekomt. In die zin leert Breukelman ons dat theologische arbeid een heilsbevinde-
lijke onderneming is, waarbij het theologisch onderzoekend subject dat zich gecon-
fronteerd weet met het heil van Godswege niet onbewogen en op afstand kan blijven.

Vanuit de gereformeerde gezindte kon Breukelman, net als Miskotte, niet op 
onverdeelde waardering rekenen.23 Wat dat betreft laat ons onderzoek zien dat enig 
eerherstel wel op zijn plaats zou zijn: een hernieuwde kennismaking met de (vroege) 
Amsterdamse traditie van theologiebeoefening zal ongetwijfeld tot een positievere 
waardering leiden.24

Het bijzondere bij Breukelman nu is echter, dat juist dit ‘gereformeerde’ karakter 
van zijn theologiebeoefening indertijd zo’n brede weerklank heeft gevonden. Niet 

23 Over het algemeen werden vanuit de gereformeerde gezindte de theologische ontwikkelingen 
in Amsterdam met grote terughoudendheid gadegeslagen. In Hoofdstuk 3 en 4 hebben we gezien 
dat er voor die terughoudendheid ook wel redenen zijn aan te voeren: Breukelmans hermeneuti-
sche relativering van historiciteit, zijn kritiek op de gereformeerde leergeschiedenis en zijn politiek 
linkse oriëntatie deed menig gereformeerde wenkbrauw fronsen. Zie hierover G. van Zanden & 
R.H. Reeling Brouwer, ‘De receptie van Breukelman en de Amsterdamse School binnen de gerefor-
meerde gezindte’, Theologia Reformata 60/3 (september 2017), 260–279, waarin de zes voornaamste 
aspecten van de receptiegeschiedenis van Breukelman en de Amsterdamse School binnen de gere-
formeerde gezindte worden besproken en gewaardeerd.
24 Zie Van Zanden & Reeling Brouwer, ‘De receptie van Breukelman’, 279 n. 63: ‘Sommigen 
rekenen de Amsterdamse School in brede zin zelfs tot de gereformeerde theologie. Recentelijk nog 
nam Smit de these van U.W.F. Bauer uit 1991 over dat ook de exegese en hermeneutiek van de 
Amsterdamse School als geheel “im Kern typisch reformatorisch mit einem deutlich reformierten 
Akzent” is, vanwege het verbondstheologische denken, het primaat van het Oude Testament en de 
vertaalopvattingen.’ Onder verwijzing naar P.B.A. Smit, From Canonical Criticism to Ecumenical 
Exegesis? A Study in Biblical Hermeneutics (Studies in Reformed Theology 30; Leiden: Brill, 2015), 
90. Vgl. Hoofdstuk 3, § 4.2. 
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alleen vond hij leerlingen in hervormde en gereformeerde mannen en vrouwen die 
zich voorbereidden op het predikantschap, maar over de hele breedte van kerkelijke 
denominaties, van rooms–katholiek tot bevindelijk gereformeerd en van vrijzinnig 
tot rechtzinnig, waren er theologen en leken die zich sterk aangesproken wisten tot 
Breukelmans wijze van theologiebeoefening, in het bijzonder tot zijn vernieuwende 
wijze van Bijbellezen. Ze hebben gezusterlijk en gebroederlijk aan zijn voeten gezeten, 
elk met een bijbel op schoot. Ook in letterlijke zin.

Hoe kunnen we dit begrijpen? We zouden Breukelman tekort doen, als we alles 
op het conto van zijn persoonlijkheid en charisma zouden schrijven, al zal dat zeker 
een rol hebben gespeeld. We vermoeden dat het beste van de verschillende kerkelijke 
‘werelden’ in het Bijbels–theologisch project van Breukelman worden samengebracht, 
en wel zó, dat als vanzelf duidelijk wordt dat ze ook daadwerkelijk samenhoren. Gene-
raliserend gezegd: een rechtzinnige gereformeerde kon Breukelmans strenge christo-
centrisme herkennen en waarderen, een rooms–katholiek theoloog zijn nadruk op 
het belang van een kerkelijke inbedding van het Schrift–lezen, een vrijzinnige zijn 
gevoel voor humor en zijn cabareteske optreden, en een bevindelijk–gereformeerde 
zijn doorleefdheid van het heilsgebeuren van Godswege.

In die zin vermoeden we een oecumenisch potentieel in Breukelmans werkwijze. 
Waar de Bijbel wordt geopend in het besef dat een hernieuwd en vernieuwend horen 
van Gods Woord in de geschiedenis van de kerk eigenlijk altijd dáármee is begonnen, 
daar wordt tegelijkertijd ook de blik geopend voor het mooie en goede van geloofs-
tradities die anders zijn dan het eigen kerkelijk ‘thuis’. Breukelman leert ons dus om 
de kerk niet alleen te beschouwen als een leesgemeenschap (Smit), maar ook als luis-
tergemeenschap. Kerkelijke oecumene begint ten diepste met het hooghouden van 
het sola scriptura — een leus die weliswaar specifiek gereformeerd klinkt, maar in 
feite in de meest brede zin kerkelijk oecumenisch is.

Het blijft een spannende vraag hoe inclusief dit oecumenisch potentieel van Breu-
kelmans Bijbels–theologische project is. Het is denkbaar dat het inclusiever kan dan 
bij Breukelman zelf, die door zijn denken en spreken in scherpe contrasten en dicho-
tomieën sommige collega’s en studenten niet alleen van zich vervreemdde, maar ook 
gekwetst en tekortgedaan heeft. In dat opzicht valt er veel winst te behalen.

3.2 Een begaanbare weg voor de kerk in de 21e eeuw
In Hoofdstuk 4 hebben we beschreven hoe Breukelman zijn Bijbels–theologische 
project in het teken stelde van de ongewisse toekomst van de kerk. ‘[H]et is de grote 
vraag, en daar ben ik m’n leven lang mee bezig geweest: is er nog wel een weg?’25 

Nu, enkele decennia later, constateren we dat de tijd van afbraak en ontmanteling 
van het eens zo indrukwekkende bolwerk van het protestantisme in een vergevorderd 
stadium verkeert. En het is nog niet ten einde. Telkens opnieuw dringt zich de vraag 

25 Breukelman, ‘Is er nog wel een weg?’, HN Magazine 49/26 (3 juli 1993), 24–26. Zie Hoofdstuk 4, § 3.4.
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op: welke koers zou er gevaren moeten worden? Daaronder ligt die nog grotere vraag 
van Breukelman: is er nog wel een weg?

Het lijkt erop dat we ook in onze dagen in een spagaat staan van assimilatie en 
dissimilatie die niet wezenlijk anders is dan die van Berkhof en Boer in de jaren ’50 
en die van de ‘linkse’ en ‘rechtse’ theologen van de jaren ’70. Zou het lonen om, in het 
voetspoor van Breukelman, ook vandaag te proberen niet een grijs midden te zoeken 
tussen zwart en wit, maar een derde weg te zoeken en te bewandelen? De afgelopen 
decennia hebben in ieder geval bewezen dat (1) een strak conservatisme het levens-
gevoel van de laatmoderne mens niet kan veranderen of er afdoende weerstand tegen 
kan bieden, en dat (2) een kerk die dit levensgevoel juist omarmt zonder dat kritisch 
te doen vanuit een diepgaande heroriëntatie op haar zelfverstaan, zichzelf praktisch 
opheft. Men denke dan aan de zich sinds halverwege de jaren ’60 moderniserende 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de vrijzinnigheid die nauwelijks overdraag-
baar blijkt op een volgende generatie.26

De laatste jaren ziet de Protestantse Kerk in Nederland zich genoodzaakt om zich 
fundamenteel te heroriënteren. De titel van haar laatste visienota luidt: ‘Kerk 2025: 
Waar een Woord is, is een weg’ en dateert van 2015. In zijn inleiding schrijft A.J. Plai-
sier in zijn toenmalige hoedanigheid van scriba van de generale synode:

De titel van deze nota luidt: Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg. Vaak genoeg 
wordt de vraag gesteld naar de toekomst van de kerk. Gezien de actualiteit is het begrij-
pelijk dat er vaak een zorgelijke toon in deze vraag zit. Het is niet fair over deze zorg 
heen te walsen. Het is wel zaak om moed en vertrouwen te putten. Dat kan in de weten-
schap dat er een levend Woord is, Christus de Heer. Waar dit Woord is, is een weg om 
te gaan.27

Opmerkelijk is het om te zien hoe deze zinnen bijna naadloos aansluiten bij wat we 
hebben omschreven als Breukelmans zoektocht naar een ‘derde weg’ of ‘de laatste 
linie die het houdt’. In de bewoordingen schemert zelfs, bedoeld of onbedoeld, het 
Miskottiaanse ‘levende Woord’ door, dat betrekking heeft op zowel de heilige Schrift 
als de ‘Christus der Schriften’ (Handelingen 18:18). Toch valt het op dat er in het 
verdere van de visienota van een Bijbelse of exegetische oriëntatie nauwelijks sprake 
is. Het gaat in de nota veelvuldig over hoe men beleidsmatig vorm kan geven aan het 
‘back to basics’ gaan,28 maar wat precies die basics zijn en waarom het van waarde 
is om daarnaar terug te gaan, krijgen we niet te horen. Juist op dit punt zouden er 

26 Zo E.P. Meijering in een recensie van het boek ‘Wat doe ik hier in godsnaam?’ van C.A. ter 
Linden, geciteerd door J. van der Graaf in het Reformatorisch Dagblad (22 oktober 2013), 11: ‘De vrij-
zinnigheid is over het algemeen iets wat tot één generatie beperkt blijft. Een volgende generatie heeft 
aan dit alternatief geen behoefte meer. Vandaar dat er zo weinig jeugd in de vrijzinnige kerken zit.’
27 A.J. Plaisier, Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg (s.l: s.n., [2015]), 3.
28 ‘Hoe kan de kern van de kerk (steeds weer) oplichten? (…) Hoe kunnen we zo met elkaar kerk 
zijn dat de kern van kerkzijn de ruimte krijgt en (weer) oplicht?’ Plaisier, Kerk 2025, 4.
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vanuit Breukelmans Bijbels–theologische project verrijkende inzichten aangedragen 
kunnen worden. Welke handreikingen doet Breukelman aan de kerk van vandaag? 
We noemen er vijf.

1. Blijf luisteren naar het Woord. De huidige verlegenheid van de kerk brengt ons bij 
misschien wel de meest fundamentele theologische vragen: spreekt God eigenlijk wel? 
Is het wel waar wat Miskotte stelde, dat de hemel een geheimenis en een belofte voor 
de aarde in zich omdraagt? Kan er überhaupt nog iets van gene zijde komen, of zit 
de hemel dicht? Het zwijgen van God, zoals dat door velen ervaren wordt, maakt de 
kerk sprakeloos. ‘Er wil iets gezegd worden!’, dat is eenvoudig gezegd. Maar hoe dan, 
en wat dan? M. Wisse merkte naar aanleiding van zijn inauguratie bij de PThU op, 
dat hij eens naar een kerkdienst geweest was waar de voorganger had gebeden: ‘Lieve 
God, leer ons te geloven in onszelf.’29 Een geloof dat niet verder komt dan ‘onszelf ’ is 
echter juist niet het geloof waarin de Schrift de kerk onderwijst. Breukelman leert ons 
daarom om te blijven luisteren, juist onder die gesloten hemel.

Ik meen: geconfronteerd met de realiteit van de wereld waarin wij leven worden wij 
teruggeworpen op de Tenach. Als wij het aan zullen kunnen en er niet onderdoor zullen 
gaan in de wanhoop, in de chaos (tohoe wabohoe), dan door de Tenach, die precies slaat 
op alles wat ons beweegt en bedreigt. Dat is de ‘moderniteit’ van dit getuigenis, waar-
over Miskotte op verschillende plaatsen spreekt. Hij heeft voortdurend gedemonstreerd, 
gesuggereerd, aangeboden, laten ervaren, dat je in de verwarringen van het huidige 
leven en de huidige wereld direct vanuit de teksten zelf oriëntatie krijgt; die heerlijke 
ervaring, dat verwachtingen worden gewekt, woord en wederwoord ontspringen direct 
vanuit de teksten in de wereld van nu.30

2. Eerbiedig de eigen taal van de Schrift. Als het waar is wat Breukelman in navol-
ging van Barth stelt, namelijk dat het goddelijk Woord de mensenwoorden van Schrift 
en verkondiging in dienst neemt en zo zijn eigen (heils)werkelijkheid verwerkelijkt, 
zal het voor de theoloog en predikant aankomen op een passende theologische oriën-
tatie. Hij of zij heeft zich dan te concentreren op de werkelijkheid van het Woord in 
haar eigenheid. De laatste jaren is er een sterke tendens waarneembaar in kerkelijk 
Nederland om de Schriftwoorden in een begrijpelijk en toegankelijk taalkleed aan 
te bieden. Op veel Nederlandse kansels ligt de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), een 
‘literaire’ en geen theologische Bijbelvertaling die sinds 2010 binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland aanvaard is als officiële kanselbijbel. In sommige gevallen wordt 
ze officieus geflankeerd door de parafraserende Bijbel in Gewone Taal. Vanuit Breu-
kelman dringen zich vragen op die het waard zijn te overdenken, ook met het oog 
op de ophanden zijnde revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (gepland voor 2021): 
in hoeverre mag de talige eigenheid van de Bijbel leidend zijn bij het vervaardigen 

29 M. Wisse, ‘Eigenlijk is iedereen een ketter’, PThUnie 12/2 (juli 2018), 17–19: 17.
30 ‘Miskottes inspiratie: Tenach en dogmatiek’, bt iv/2, 219–229: 228–229. Vgl. Hoofdstuk 4, § 3.4.
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van een vertaling die ook geschikt is voor kerkelijk gebruik? Daarachter ligt een 
theologische vraag: kan de openbaring overgedragen worden zonder de eigen taal 
van de Schrift, waarin die openbaring gekleed gaat? Maar er liggen ook ecclesiolo-
gische vragen in besloten: is het zaak dat de heilige Schrift de taal van de mensen 
gaat spreken, of mogen de mensen opnieuw kennismaken met de ‘vreemde’ grond-
woorden van de heilige Schrift? Is de boodschap van de heilige Schrift eigenlijk wel 
toegankelijk buiten haar leesgemeenschap en leestraditie om? Eenvoudiger gevraagd: 
kan een Bijbel zonder kerk?

3. Bewaar een houding van ootmoed. Waar een kerk vanuit organisatorisch oogpunt 
wellicht geneigd is om zich door middel van bepaalde managementstrategieën en 
reclamecampagnes te bewapenen tegen de vijanden die haar benauwen, zou Breu-
kelman haar adviseren indachtig te worden dat zij het niet is die ‘de laatste linie die 
het houdt’ opwerpt. Dat doet het Woord zelf door zijn drievoudige gestalte van open-
baring, Schrift en prediking. Als de kerk werkelijk wil leven van het ‘levende Woord’, 
waarvan de pkn–nota spreekt, past daar een houding van ootmoed bij. Als we Breu-
kelmans metafoor van ‘strijden’ vasthouden, mag de kerk zien op Exodus 14:14: ‘De 
Heere zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.’ (vgl. ook Deuteronomium 1:30 en 
20:4).

4. Besef dat Woord en Geest niet los van elkaar verkrijgbaar zijn. Zonder de Geest 
zullen de woorden van de Bijbel nooit tot Woord worden. Andersom geldt: buiten 
het Woord om zal de Geest niet spreken.31 Daarin ligt een belangrijke boodschap 
van Breukelman voor hen die in de kerk het woord te voeren hebben, niet zozeer als 
vermaning, maar als belofte: wie het Woord te verkondigen heeft, mag ook de Geest 
verwachten.

5. Waardeer de gereformeerde leertraditie. De Protestantse Kerk in Nederland weet 
zich kerkorderlijk verbonden met de drie formulieren van enigheid.32 De formule-
ring is terughoudend: ‘verbonden met’ is iets anders dan ‘gebonden aan’. De kerk is 
slechts gebonden aan Gods Woord. Breukelman zou de eerste zijn die dit van harte 
zou onderschrijven: ondanks zijn verbondenheid met de belijdenisgeschriften, ging 
hij er kritisch mee om. Wel wijst zijn Bijbels–theologische project de kerk erop, dat er 
blijvende inspanning nodig is om die verbondenheid levend te houden. Voortdurend 
zou ze moeten vragen: hoe hebben de vorige generaties de Bijbel gelezen? Wat was 
hun hermeneutiek, zoals die als ‘dogmatiek als hermeneutiek’ bijvoorbeeld vervat 
is in de belijdenisgeschriften? Wat is niet structureel in overeenstemming met de 
dienst van het goddelijk Woord van de Bijbelse ‘voorgangers’ en laten we dus rusten? 
Wat daarvan is daarentegen wél met haar in overeenstemming en verdient het dus 

31 Zie hierover Hoofdstuk 5, § 4.2.4.
32 Kerkorde pkn art. i.4: ‘Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis 
van het voorgeslacht, zoals die is verwoord (…) in de catechismus van Heidelberg, de catechismus 
van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels — waardoor de kerk zich 
verbonden weet met de gereformeerde traditie.’
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om meegenomen te worden in de geloofsoverdracht op het volgende geslacht? De 
kerk zou zichzelf tekort doen als ze de schatten uit haar eigen lees– en leertraditie 
veronachtzaamde.

We vroegen: heeft Breukelmans Bijbels–theologische project een boodschap voor de 
huidige academische en kerkelijke praktijk? Die vraag hebben we positief kunnen 
beantwoorden. Breukelman geeft ons veel om over na te denken. Of de huidige 
academische en kerkelijke praktijk ook daadwerkelijk een boodschap hebben aan 
Breukelmans Bijbels–theologische project, zal moeten blijken.



Naschrift

Toen R.H. Reeling Brouwer mij in 2012 op het spoor bracht van het Bijbels–theologi-
sche project van Breukelman, had ik van ‘de man en zijn karwei’ nog nooit gehoord.33 
Inmiddels durf ik wel te zeggen: hij heeft er goed aan gedaan mij destijds op dit spoor 
te zetten. 

Wel is het zo, dat mijn leven er sinds de eerste aanzetten tot de studie naar de theo-
logie van Breukelman onvoorstelbaar anders uit is komen te zien. De universitaire 
schoolbanken van Kampen en Amsterdam maakten (gedeeltelijk) plaats voor een 
grote pastorie in het Drentse dorpje Pesse. Een wonderlijke ervaring: na jarenlang 
theologisch droogzwemmen bevond ik mij ineens in het diepe als ‘herder en leraar’. 
Wat dat precies betekende, heb ik eigenlijk pas in de jaren daarna ontdekt. Veel 
steun, liefde en wijsheid heb ik mogen ontvangen in die tijd van mijn lieve vrouw 
Eef, ‘de vrouw die Gij mij gegeven hebt’, met wie ik in onze eerste Drentse zomer 
in het huwelijk trad en die nog elke dag een steun en toeverlaat is. Al sprekend en 
biddend hebben we een alleszins begaanbare weg mogen vinden in het huwelijkse 
en kerkelijke leven. Ons werden twee kinderen geschonken en er is op het moment 
van schrijven een derde op komst. Zo is er veel reden om dankbaar te zijn, ook nu 
we na vier jaar Pesse verbonden mogen zijn aan de grote gereformeerde kerk op 
Urk.

Al die jaren was Breukelman er ook. Op de studeerkamer heb ik zóveel uren met 
hem doorgebracht, dat het voelt alsof we goede bekenden zijn geworden, ook al 
hebben we elkaar nooit ontmoet. Menigmaal voelde het alsof hij over mijn schouder 
meekeek bij de preekvoorbereiding, en onderaan de kansel was het soms alsof hij 
me het duwtje in de rug gaf dat ik nodig had. In de loop der tijd kwam er ook een 
groeiend besef van blijvende onkunde en onwaardigheid om het Woord te verkon-
digen, om met het woord van de apostel te spreken: ‘wie is tot deze dingen bekwaam?’ 
(2 Korinthiërs 2:16). Tegelijkertijd lag — en ligt! — er voor mij persoonlijk ook iets 
bemoedigends en ontspannends in Breukelmans overtuiging dat het uiteindelijk 
niet de predikant is die de woorden tot Woord maakt, maar de Heilige Geest.

33 R.H. Reeling Brouwer, ‘Frans Breukelman – De man en zijn karwei’, in: J.J. Beumer (red.), Zo 
de ouden zongen … Leraar en leerling zijn in de theologie–beoefening (tussen 1945 en 2000) (Baarn: 
Ten Have, 1996) en Reeling Brouwer, De man en zijn karwei. Over Frans Breukelman (Gorinchem: 
Narratio, 2012).
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Breukelman heeft zich grote zorgen gemaakt over het kerkverband waarbinnen hij 
twee gemeentes heeft mogen dienen en die hij later ook via de academie van dienst is 
geweest. In de loop van zijn leven maakte hij mee hoe de hervormde kerk gaandeweg 
steeds meer aan invloed op het maatschappelijk leven en denken verloor. Bij tijden 
wanhoopte hij aan het voortbestaan van de kerk. 

In onze dagen zet de neerwaartse lijn zich door. De kerk als maatschappelijke orga-
nisatie boet nog steeds in aan invloed, importantie en omvang, al verandert het beeld, 
ook in statistisch opzicht, naar mate we de kring breder trekken dan het gesecula-
riseerde Nederland of West–Europa, of als we juist inzoomen op een onbeduidend 
vissersdorpje als Urk waar, geheel tegen het landelijke beeld in, elke zondag duizenden 
mannen, vrouwen en kinderen op de been zijn om onder het Woord te komen. 

Over het algemeen zijn de kerken in Nederland inderdaad kwetsbaar en klein 
geworden. En toch. Het lijkt mij niet passend om zo te somberen over de kerk en haar 
toekomst zoals Breukelman dat bij tijd en wijle deed. Waarom niet? Omdat het goed 
gaat met de kerk. Want wat Paulus in zijn zwakheden mocht ervaren, dat mag ook 
gelden voor de kerk in haar geheel: ‘als ik zwak ben, dan ben ik machtig’ (2 Korin-
thiërs 12:10). In deze wereld is ze niet ecclesia triumphans, maar ecclesia militans. Met 
de kerk in bredere zin, de ecclesia ab Abel die bestaat uit mensen van–alle–tijden–
en–alle–plaatsen die in dienst worden genomen door het goddelijk Woord, gaat het 
uitstekend. Ze groeit nog steeds. En van het vijfde hoofdstuk van de Dordtse Leer-
regels leren we bovendien dat er nooit eentje afvalt.

Hoe komt dat? Klaarblijkelijk gebeurt dat wonder nog altijd, dat het grote zwijgen 
doorbroken wordt, dat de Geest zich aan het Woord paart en zo onze schemata van 
objectiviteit/subjectiviteit doorbroken worden. Dan is het: Deus dixit!, dan klinkt 
het levende Woord, en wordt de kerk door Gods Geest aan de hand genomen. Want 
inderdaad: ‘er wil iets gezegd worden’, in deze kerk en in deze wereld. En dat ‘iets’ 
heeft een Naam.

Het zou mijn wens zijn om zó terug naar de ‘basics’ te gaan. Terug naar de funda-
mentele gegevenheid van de Schriften die ons zijn toevertrouwd. Om daar, eens en 
telkens weer, hoorders van het Woord te worden.

De hoogste tijd is het dus, om weer bij het begin te beginnen.

Urk, voorjaar 2019
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Hieronder wordt in chronologische volgorde een overzicht gegeven van alle publi-
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‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (3. vii): Nogmaals: “Ons spraakgebruik” en “het 
spraakgebruik van de Schrift”’, In de Waagschaal 8/20 (13 februari 1953), 156–157

 [bt ii/2, 413–419]
‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (4. xviii): De “entmythologisierende” weergave 
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Summary

Introduction

The study is titled ‘Beginning with the beginning. The Biblical–Theological Project 
of Frans Breukelman’ and offers an analysis, contextualisation and an assessment of 
the biblical–theological project designed by the Dutch theologian Frans H. Breukel-
man (1916–1993). The analysis is given in Chapters 1, 2 and 3, the contextualisation in 
Chapter 4, and the assessment in Chapter 5 and 6. The introduction ends with a short 
biographical outline.

Chapter One: Biblical Theology between Exegesis and Dogmatics

By means of his biblical theological project, Breukelman endeavors to overcome the 
dichotomy between exegesis and dogmatics. He defines biblical theology as follows:

By ‘biblical theology’ we mean the theology of the Biblical witnesses themselves, which 
in all its variety forms a unity. This theology is latently present in their texts and is, as a 
reflection on the content and the import of their verbi divini ministerium, foundational 
for the design of these texts. They did not, however, put this theology distinctly into 
words; it has to be formulated by us, the ones who need to interpret their texts. For the 
following reasons we should do this: (1) by doing this, out of exegetical study a herme-
neutical horizon arises, within which these texts should be explained; (2) by doing 
this, we gradually come to understand the biblical norm for the church’s speaking and 
acting.

Supposing that the form of the text reflects its theological content, Breukelman 
employs a form of literary analysis by which he tries to make the implicit theology 
of the biblical authors and editors explicit. He argues that all biblical texts have two 
common factors: (1) the ‘structure of biblical proclamation’, a literary pattern of four 
fundamental words: מֹות ָבִרים ,-שֵׁ דְּ  and (2) the Matter or ;ָהָאֶרץ ַתַחת ַהָשַמִים and ָיִמים ,-
the Name (Miskotte: ‘de Zaak’, ‘de Naam’): Jesus Christ. Every part of Scripture 
represents the entirety of Scripture (pars pro toto). Because of the hermeneutical 
inseparability of form and content, Breukelman is very critical of dynamic equiva-
lent Bible translations. In his own exegetical studies, methods of colometry (Buber/
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Rosenzweig), concordance, literary criticism, redaction criticism and formal criti-
cism are employed.

In his analysis of dogmatical systems (e.g. Calvin’s Institution or Barth’s Church 
Dogmatics), he employs a method similar to his exegetical method: he analyses the 
interrelation of form and content. Breukelman considers the theological discipline of 
dogmatics to be an ongoing reflection on the speaking and acting of the church.

There is a form of reciprocity between biblical theology and dogmatics: biblical 
theology analyses Scripture and exposes the theological norm for the church, 
whereas a dogmatical system regulates the interpretation of Scripture. Breukelman: 
‘One reads the way one teaches, and one teaches the way one reads.’ Biblical theology 
and dogmatic theology should therefore correlate structurally. For Breukelman, the 
dogmatics of Barth is an excellent example of this, because Barth proposes, on the 
basis of biblical–theological research, a simple knowledge of God, viz. by His self–
revelation. This proposition forms a clean break with a long tradition of theological 
duality (Breukelman: ‘and’–theology).

Chapter Two: The Biblical–Theological Project of Breukelman  
as a Contribution to Dogmatics

In Chapter Two it is examined how Breukelman’s biblical–theological project can 
be understood as a contribution to dogmatics. His exegesis of the parable of the 
unforgiving servant (Matthew 18:23–35) quite literally is such a contribution, since 
Breukelman submitted this study for ΠΑΡΡΗΣΙΑ, the festschrift that was issued at 
the occasion of Barth’s eightieth birthday.

On the methodical basis of close reading and structural analysis, Breukelman 
proposes that the parable of the unforgiving servant reflects Matthews theological 
view on the event of Christ’s salvific work. The way the unforgiving servant punishes 
his fellow servant with confinement corresponds structurally with the vicarious 
work of Christ. Breukelman’s explanation of the parable has three dogmatical–theo-
logical implications: (1) the financial metaphor of debt, so characteristically used in 
the parable, signifies the forensic debt of sin; (2) the threefold structure of the parable 
signifies three moments of judgment; (3) the paranesis at the end of the parable is to be 
connected with the possible limits of God’s salvation work, i.e. limited atonement.

Barth writes on the vicarious work of Christ in his doctrine of substitution (Church 
Dogmatics iv/1, § 59.2, ‘The Judge Judged in Our Place’). In general, Barth’s dogmatical 
exposition corresponds with Breukelman’s explanation, e.g. the motive of Christ’s 
‘being inwardly moved with compassion’; Christ becoming a servant amongst fellow 
servants; and the guiltless Christ being considered as a debtor, who is put in the place 
of the accused.
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Because of this general agreement, we understand Breukelman’s study as an 
exegetical contribution to Barth’s dogmatical discourse. Breukelman suggests that it 
would be legitimate if the financial imagery would occupy a more prominent place in 
Barth’s doctrine of reconciliation, and that, coming from the doctrine of election in 
CD ii/2 and heading towards a doctrine of redemption in CD V, the immense tension 
that comes with the administration of judgment should not only be present when 
Christ is presented as Judge in the first part of § 59.2, but especially in the second 
part, when He becomes the Judged. Barth’s dogmatical exposition is not enfeebled 
by Breukelman, but questioned, nuanced and broadened, and its structure is slightly 
corrected, specified and accentuated.

Chapter Three: The Biblical–Theological Project of Breukelman  
as a Contribution to Exegesis

In Chapter Three it is investigated how Breukelman contributes to exegesis by means 
of his biblical–theological project. The structural correspondence between biblical 
theology and dogmatic theology as described in Chapter 1 leads us to suspect that 
dogmatical–theological structures should be somehow perceivable in Breukelman’s 
exegetical work.

By means of his exegetical sketches on Genesis 27, we gain insight in the way 
Breukelman employs dogmatical motives. They closely accompany certain literary 
motives. The struggle between Jacob and Esau for the right of primogeniture, for 
example, is closely associated with God’s sovereignty of action, and the subsequent 
vicissitudes of Jacob and Esau are related to the doctrine of election. Other exam-
ples of dogmatical motives functioning in Breukelman’s exegetical studies are the 
doctrine of dyophysitism in his analysis of Genesis 6:1–4 and Barth’s concept of 
creation and covenant in his explanation of Psalm 113. In each case, the dogmatical 
motives function as an exegetical aid for interpreting the text.

In the second half of the Chapter, it is described how this hermeneutical strategy 
separates Breukelman from his colleagues of the ‘Amsterdam School’, a collective 
of like–minded theologians associated with the faculty of Theology of Amsterdam 
University (UvA). Breukelman’s interpretation of Genesis 27 is compared with the 
explanation of N. Bouhuijs and K.A. Deurloo. It is noted that they expose theological 
dimensions in the text in a way similar to Breukelman, but they do not connect them 
with dogmatical–theological insights.

An attempt is made to understand this difference historically. Whereas some repre-
sentatives of the Amsterdam School primarily worked with literary techniques, the 
influence of K.H. Miskotte’s method of theological exegesis stamped the Amsterdam 
School as a fully–fledged theological school. His hermeneutical insights were, however, 
handled in quite different ways.



286 Summary

Chapter Four: The Biblical–Theological Project of Breukelman  
as a Quest for ‘the Last Line that Holds’

The in–depth studies of Chapter 2 and 3 are followed by a contextualizing study in 
Chapter 4. It is asked why it was so important for Breukelman to develop his biblical–
theological project in consideration of the condition and perspective of theology and 
church after the 1950s.

In the Netherlands, the second half of the twentieth century is characterized 
by an overwhelming secularization, rocking the foundations of the church. It felt 
incumbent upon theologians to try to counter this process, either with confessional 
consolidation or with acceptation of the spirit of the age. As a disciple of Miskotte, 
Breukelman tried to find a ‘third way’ out of this fatal dilemma. On the basis of an 
analysis of a lecture held at Woudschoten in 1978 and his exegesis of Genesis 1, his 
hope for a new beginning is explored.

Breukelman considered his own biblical–theological project as a continuation of 
Barth’s ‘revolutionary’ attempt to get past the subjective theology of Schleierma-
cher. The revolutionary character lies in the radicalization of the key concepts of the 
Reformation: sola fide and sola gratia on the basis of sola scriptura. Breukelman is 
convinced that Scripture testifies of every act of God as an act of salvation happening 
in a godless world. This basic notion can be found in both the Old and New Testa-
ment and can be considered as ‘the last line that holds’: Breukelman considers it to be 
the only appropriate theological answer to the challenges of modern paganism.

An attempt is made to understand Breukelman’s personality, his engagement in 
cultural and ecclesiastical developments, and his commitment to the Barthian theo-
logical cause. The struggle of the church of his days corresponds with his inner self, 
which oscillates between merriment and Entdeckersfreude on the one hand, and 
exasperation and despair on the other.

Chapter Five: Breukelman in Conversation

Breukelman dedicated much of his time and energy arguing about the viewpoints of 
others, and yet he rarely entered into a direct debate with his theological colleagues 
with different views. Because of our findings in the previous chapters, we consider 
this to be unfortunate. Chapter Five contains fictive conversations between Breu-
kelman and three opponents: an exegete, a theology historian, and a dogmatician.

Each conversation consists of two main subjects. The two topics of conversation 
with exegete C. Houtman are (1) Breukelman’s methodological relativization of histo-
ricity, and (2) the way Breukelman searched for a substantive unity in Scripture. The 
conversation with theology historian W.J. Van Asselt deals with (1) the scientific tena-
bility of Breukelman’s reconstruction of post–Reformation history of doctrine, and 
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(2) the way Breukelman understands Calvin through the lens of Barth. The conver-
sation with dogmatician J. Muis deals with the way Breukelman relates exegesis, 
hermeneutics and dogmatics to one another: (1) the term ‘dogmatics as hermeneutics’ 
is clarified and discussed, and (2) the value of the term ‘debharim’ is gauged.

The Chapter ends with a consideration of the odium of ‘unscientificality’ that 
Breukelman incurred, as described in the Introduction. On the basis of our research 
it is concluded that such a reproach is understandable, because of (1) Breukelman’s 
rather difficult personality, (2) a reciprocal reluctance of both him and his theological 
confrères to enter into conversation with one another, and (3) his sparsely published 
work. There is, however, no reason to dismiss his work proper as ‘unscientific’ alto-
gether, because generally speaking, the criteria for reliable and justified theological 
research are met: Breukelman defines and applies his concepts consistently, and his 
findings are receptive to verification and falsification. It is concluded, nonetheless, 
that it would have been better for Breukelman to engage in conversation with his 
fellow theologians in a less polemical and more constructive way.

Conclusion: ‘Something Wants to Be Said!’

The conclusion of the present study starts with the sober observation that the theo-
logical revolution Breukelman hoped for is a prophecy yet unfulfilled. For several 
reasons, however, it could be profitable to take notion of Breukelman’s biblical–theo-
logical project.

Academic theology could learn from Breukelman that the disciplines exegesis and 
dogmatics belong together in principal. Both inquire into a specific form of God–
talk that should be closely connected with each other, so that exegetical insights may 
contribute to a better dogmatics and dogmatical insights may contribute to a better 
exegesis.

The church may learn from Breukelman what it means to be Reformed and what 
would be a fitting theological attitude in the present time: meticulously and respect-
fully studying the Word of God, in great deference to its own language, keeping in 
mind that the Spirit never speaks without God’s Word, but also that the words of the 
Bible will never become the Word of God without His Spirit.
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