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De aanleiding.

In de verantwoording op pagina 12 zeet de schrijver iets over de aanleiding
tot het schrijven van dit boek, althans tot de bestudering van de brief aan de
Hebreeën. ;;In 1971 gaf prof. dr. G.C. Berkouwer mij het advies speciaal studie
te maken van de brief aan de Hebreeën.;' Misschien heeft prof. Berkouwer dit
advies vaker gegeven, maar van één keer herinner ik me dat ik daar bij was.
Dat was ter gelegenheid van een min of meer besloten bijeenkomst van een groep
theologen in toevallige samenstelling onder leiding van prof. Berkouwer. We kregen toen de gelegenheid, aan dr. Wiersinga vragen te stellen naar aanleiding
van zijn dissertatie over de le~r van de verzoening. Aan het eind van die middag, zeg maar bij het afrondende slotwoord, hoorde ik prof. Berkouwer dit advies geven. Ik bespeurde daarin een voorzichtige critiek en een zachte vingerwijzing om aan de hand van de brief aan de Hebreeën Christus' verlossingswerk
toch nog eens te bezien onder het gezichtspunt van de op God gerichte offerhandeling, die onze Here juist volgens deze brief zo allesbeheersend voltrok. Het
onderhavige boek van dr. Wiersinga moet dus, evenals de andere later geschrev~n
boeken van hem, bezien worden in samenhang met zijn in zijn dissertatie voorgedragen verzoeningsleer. In deze zin vormt het werk van dr. Wiersinga een gro~
te eenheid. Die eenheid heb ik zelf sterk gevoeld tussen dit boek en het eerder
door mij besproken ItVerzoening met het lijden". Ik moet er trouwens bij zeggen,
dat ik het boek van dr. vJiers inga in deze eenheid ven"erp. Dat zal ook uit de~
ze bespreking blijken.
2. Het Schriftgezag in het boek.
Het boek handelt over de brief aan de Hebreeën, maar bedoelt toch niet, daarvan zonder meer een uitle[?: te geven.De schrijver verklaart: nIk ben duidelijk
een belanghebbende. Ik verwacht van de tekst inspiratie voor eigen geloofsbeleving en betrokkenheid bij de samenleving" (pag. 12). De brief aan de Hebreeën
is voor dr. t.Jiersinga een inspiratiebron. Ergens (pag. 66) schrijft hij: .• mensen vanegn het woord van God op en experimenteren ermee." Dat gaat ook op voor
dit boek. Het heeft een sterk experimenteel karakter. De schrijver meent dat
wij in de brief aan de Hebreeën te maken hebben met een herformulering van het
overgeleverde geloof met het oog op een nieuw ontstane (vervolgings)situatie
van de tweede generatie (± 90 n. Chr. ) .. \'De brief aan de Hebreeën vormt ... 'n
specifieke variatie van geloof in Jezus ... Een variatie die nog niet is aangetast door latere dogmavorming en - verstarring van de christelijke kerk. En
evenzeer vrij van al te nauwe binding aan voorafgaande modellen van geloof".
Aan dit waarde-oordeel ontleent nu de schrijver het recht om op zijn beurt nu
zich door de brief aan de Hebreeën te laten inspireren tot een modelschets,
een 'zoekontwerp' (pag. 12), een herformuler:ing van tiet geloof, afgestemd op
deben.oeft"èi1. van deze tijd.
Toch is de aansluiting van het boek op de brief aan de Hebreeën niet enkel
formeel, maar ook inhoudelijk bedoeld. De schrijver zocht zijn nieuwe ontwerp
wel degelijk af te lezen uit de brief-tekst. In zoverre is zijn studie uitlegkundis te noemen. Haar·het schriftgezag heeft bij hem duidelijke grenzen. De
brief aan de Hebreeën is toch meer bron dan norm voor hem. Zo haakt hij op pag.
51 duidelijk af van de brief als hij schrijft: "Ons wereldbeeld heeft zich ...
gewijzigd, en het wordt voor ons moeilijk om God als een persoonlijk rechter
te zien, het laatste oordeel als een tribunaal, en de eeuwigheid als een eindeloze tijdsduur waarin aards gedrag vergolden wordt." En op pag. 68 heet het:
"Overigens denk ik niet dat wij de schrijver zover kunnen volgen dat ook wij
God als de direkte bewerker van het lijden van de gemeente gaan zien." Er volgt
dan wel: "Het is bovendien de vraa.g of de schrijver deze uitgesproken mening
heeftH, maar als dat niet meer de vraag is, dan laat de schrijver zich ook op
dit punt door het schriftgezag niet beheersen. Sprekend over de vergelijking
van Jezus met de engelen
de brief zest de schrijver: "Voor ons is het wel
een. vraag wat wij met deze verijelijking aan moeten". En in verband met de pas-
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sage uit Hebr. 6 over de onmoijelijkheid van de bekerinG der afvalligen, formuleert de schrijver droogjes : "Hissch icm kunnen wij er ook anders over· denken
dan de schrijver aan de Hebreeën." Uit zulke wendingen blijkt, dat dr. Wiersinga kiezend te w~rk gaat t.a.v. het Schriftf8zag. En dat terwijl hij anderzijds
op de schriftmatighe id van zijn beschouwingen prijs stel t. Schrijver i s op dit
punt minder doortastend en minder ruw dan dr. Kuitert, maar principiëel van deze niet verschillend. Dr. Kuitert zou alleen in veel minder gevallen een gewrongen exep,ese in een tekst of passage uit de brief geven; hij zou vaker zeggen: dit staat er, maar ik aanvaard het niet.
3. De hoofdgedachte van het boek.
Haar laten we niet voortgaan op deze weg van detailkritiek - al is die ook nog
zo ingrijpenrl en fundamentee 1 -, nog vo~rdat "V,e na',::::: de schrijver geluisterd
hebben in wat hij ten diepste te zeggen heeft. Liever dan een overzicht te bieden van de inhoud van zijn boek wil ik proberen een gedachtenean~ te reconstrueren die er aan ten grondslag li~t. Deze wordt nergens in z'n totaliteit naar
voren gebracht, maar moet meer opg~naakt worden uit verspreid liggende opmerkingen en vergelijkingen. Toch heeft 't voor het verstaan van de schrijver en zijn
boek zijn nut, deze opmerkingen bij elkaar te harken en in systeem te brengen.
Ik heb namelijk de indruk ~ekregen, dat dr. Wiersinga zich in zijn boek niet helemaal uitspreekt, dat hij veelal dubbelzinnig formuleert, zodat je met het geschrevene een orthodoxe en en niet-orthodoxe kant uit kunt. Toch, na lezen en
herlezen kan het niet verborgen blijven, waar de schrijver eigenlijk naar toe
werkt. Haar dit betekent wel, dat dr. t-liersinea's boek gevaarlijk is voor een
gehoor, dat van de vroegere bijbelkennis alleen nog wat klanken over gehouden
heeft.
Wat is de eigenlijke visie die de schrijver beheerst? De mensheid de Geschiedenis door is verdeeld in twee kampen. De ene is die van de gevestigde orde.
Aan die zijde staan de meesten. De andere bestaat uit minderheidsgroepen die
deze gevestigde orde verlaten, veranderingsgezind en op zoek naar de stad van
de toekomst. Het oude Israël dat uit Egypte wegtrok was zo'n minderheidsgroep.
En ook de gemeente aan welke de brief aan de Hebreeën geschreven is. Maar ook
de revolutionaire studentenbewe8inr, van 1968 valt binnen dit kader, als ook
de verschillende bevrijdingsbewegingen in de derde wereld en zo meer (pag. 136).
Ongeacht of deze bewegingen zich door een joods of christelijk geloof laten inspireren of naar de maatstaf van een voorbije tijd ongelovigen ITloeten heten
(pag.13) ze hebben alle iets messiaans Cp. 141) en zijn het noodzakelijke veranderingspotentieel van deze wereld (r>ag. 139). Haar nu doet zich in deze groepen het probleem voor van de Ausdauer. De vermoeidheidsfactor doet zich gelden
(pag. 107 vv; 128). Zo gemakkelijk komt men weer onder de neerdrukkende machten
die de verandering, nodig om de stad der toekomst, stremmen (pag.137). Dat kun
je zien aan Israël. Bevrijd uit Egypte blijft bet niet bij zijn vrijheid, maar
komt terecht onder een priesterheerschappij (pag. 87). Deze hierarchie is wel
het model, het prototype bij uitstek, van de gevestigde orde (pag.16). ~1aar nu
is het Jezus die beter dan wie dan ook uitleidt uit de gevestigde orde. De brief
aan de Hebreeën laat in zijn kernstuk zien hoe Jezus de priesterhiërarchie ·overwint en doorbreekt en een afdoend alternatief er voor biedt waarbij volhard kan
worden (pag. 88 v.) De gevestigde orde wordt o7ereind gehouden door boze geestelijke machten, die de mensen chanteren en tyranniseren met vrees voor de dood
en met het slechte geweten: ~e verlammende waan dat wij mensen nu eenmaal zondig zijn, en de bedriegelijke illusie dat zelfhandhaving een veilig middel is om
de wereld te doen overleven (pag. 99). Jezus ontmaskert deze machten door vreesloosheid tegenover de dood (paf,. 95) en door de daad van radicale solidariteit
tot in de dood te stellen (pag.92).Zo is hij voorganger. Hij liet zien en laat
zien, dat God vóór ons is (pag. 91). En daarom kunnen we tot alle messiaanse
minderheidsgroepen zeggen, dat je beter kunt geloven. Voor degenen die al geloven wil dat zeggen, dat ze béter kunnen geloven en voor degenen die zesgen niet
te geloven betekent dit, zat ze beter kunnen gelóven. Geloven in Jezus, maaar
eerder en liever nog: geloven met Jezus (pag. 9, 121/2), je weg door zijn
parallelweg laten verlichten (pag. 102/3)
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4. Oncritische veralgemenisering.

(~

.

Wat in deze p;edachtengang sterk opvalt ~s dat de duidelijk afgebakende wereL1
van het geloof wordt doorbroken en dat er een vera18emeniserin~ plaats vindt
van het sIJecifiek christelijke. Het geloof heeft, naar zijn inhoud gesproken,
geen kritische funktie. Daarvoor een heel duidelijk citaat van pag. 124/5:
"De oproep tot [;eloof is in Hebreeën een oproep om te kiezen voor het visioen
en daaraan trouw te blijven. De Ivaders' hadden een stad en een vaderland voor
ogen. Dat v{sioen oriënteerde deze emigranten, het bepaalde hun reisrichting
en nam hen mee. De schrijver van de brief aan de Hebreeën verbindt hun visioen
met dat van de gemeente in het jaar 90: "Wij zijn op zoek naar de stad van de
toekomse' (Hebr. 13: 1
Zoals het ge loof het draagvlak voor de bedreieden is,
zo is het visioen de aantrekkingskracht. Waarschijnlijk is het nodig hier aan
te tekenen Qat ik hij 'visioen' niet denk aan een hallucinatie of luchtspiegeling. Het betreft namelijk een toekomstbeeld. Wij zouden wellicht spreken van
een utopie. En dan niet een utopie in de vroegere zin: een weliswaar Gedroomde,
maar feitelijk niet te realiseren illusie. Haar utopie als kritisch en uitnodigend beeld van de toekomst. Het is er nog niet, het staat ook haaks op de bestaande maatschappij, maar het moet en kan komen. Naar mijn mening zouden wij
het visioen dat deze schrijver voor ogen heeft moeten doorvertalen naar vandaag.
Zelf heeft hij de visioenen van Israël al vertaal in termen die de gemeente vertrouwd zijn. Het beloofde land van Abraham en Hozes wordt een stad met fundamenten: een hellenistisch ideaal. In de ondergangsstemming van zijn cultuur
vormt deze stad het tegenbeeld van de uiterst vergankelijke steden van het imperium. En ik denk dat wij het visioen moeten invullen in onze situatie, met
het politiek en menselijk visioen dat ons van een andere samenleving voor ogen
staat: een stad van mensen waar gerechtigheid heerst - det wil zeggen: gelijkheid voor allen, gelijke participatie aan alles wat goed is; en dan ook - op
voorwaarde van deze gelijkheid - vrijheid. Zonder een visie op de toekomst is
persoonlijke inzet onverentwoorn. Zonder een kritisch en stimulerend program
houden we het niet uit." Hier staan God en zijn eer niet meer aJ.s het einddoel
van alle wegen. "Uit God, door God en tot God zijn alle dingen" (Rom. 11:36).
Goet hier tegenover gesteld worden - als misschien vJel belangrijkste weerleggingstekst van alle moderne theologie.
Het toekomstvisioen van de 1lrief aan de Hebreeën is veel kritischer dan dr. W.
voorgeeft: "maar gij zijt tenaderd tot Je berg Sion, tot de stad van de levende
God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een
feestelijke en plechtige vergaderinr, van eerstGeborenen in cÏe hemelen, en to.t
God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot
het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel." (12: 22-24).
Degenen die alleen maar <n~aatschappij-vernieuwin8 willen, knappen hierop af.
5. De waarderinr. van het Oude Testament.
De genoemde veralgemenisering van het specifiek christelijke of bijbelse geloof
bereikt de schrijver door te stellen dat de oudtestamentische achtergrond van
Israëls eredienst, waartegen het heilswerk van Christus beschreven wordt, enkel
voorbeeld is, "representatief voor alle moselijke antecedenten, ook voor voorgeschiedenissen en alternatieven van niet-joden •.• Voor de godsdienst van Isra ël kunnen ook vruchtbaarheidsgodsdiensten en mysterie-erediensten, antieke mythologieën en moderne filosofieën in Je plaats komen l ' (pag.16); Dit geldt dan
trouwens niet alleen in betrekking tot Israëls eredienst. Deze uitbreiding wordt
ook ondernomen in verband met het machtige be~in van de brief, waar staat dat
God eertijds vele malen en op vele vlijze~ tot "de vaders p,esproken heeft in de
profeten (1: 1): "Hebreeën zendt allerlei signalen uit, die er op Hijzen dat inklusief ook aan andere, niet-joodse anteCEdenten gedacht is ... Geloof is veel
algemeen-menselijker dan vlij als uitvloeise.l van autoritair christelijk geloof
denken. En de Geest van God waait vrijer en variabeler dan in onze kerkelijke
stramienen pas t;eeft;'(pag. 49). "En ik geloof dat we ook vandaaE op z'n best
kunnen pleiten voor beter geloven dan al gebeurt, door zowel 'gelovigen' als
(in onze grove· ')nder Gche id ingen) 'onge lovi gen' " . (pag 13).
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en het heidense verleden van de gemeente parallel naast elkaar worden gesteld.
Gal. 4: 8-11: "Maar in de tijd dat gij God niet kendet, hebt bij goden gediend
die het in wezen niet zijn. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog,
door God gekend zijt, hoe kunt Rij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke
wereld8eesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen,
maanèen en vaste tijden neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht tevergeefs
voor u ingespannen heb", De hier aangesprokenen zijn christenen uit de heidenen met een afgodisch verleden. Hun wordt verweten dat zij onder invloed van het
Judaïsme ~~E~g~~E~~ tot de zwakke en armelijke wereldGeesten, hetgeen blijkens
het vervolg slaat op joods-godsdienstig ritueel.
Toch wordt hier niet het Oude Testament zelf parallel gesteld met de heidense
antecedenten van de galatische gelovigen, maar een oude-testament-naar-judaîstische opvatting. De parallelisering betreftèus het heidendom en het Jodendom en niet het heidendom en het Oude Testament. Tussen oude testament en jonendom moeten wij goed onderscheiden. Maar dr. Wiersinga maakt die onderscheiding
eigenlijk nergens en gebruikt de woordeD 'oudtestamentisch' en 'joods' door
elkaar heen (bijv. pag 86). Het Jodendom echter betekent t.O.v. het oude testament op z'n minst een verschraling. Het is een bouwsel van materialen die in
de oudtestamentische openbaring nog zwak en armelijk moesten zijn. Slechts in
z'n vooruitwijzing naar ChListuc was dat zwakke en arme sterk en rijk, maar van
Hem los gemaakt en op zichzelf genomen was het, om een term uit de brief aan
de Hebreeën te nemen, "niet onberispelijk H (8~7). Daarom kan het jodendom tot
op zekere hoogte wel met het heidendom op één lijn gesteld worden, maar het is
verstrekkend dat dr. Wiersinga dit eigenlijk ook met het Oude Testament zèlf
doet.
Het effect van de gelijkstelling van joods en heidens verleden is tweeerlei:
enerzijds komt het heidendom in een tamelijk gunstig licht te staan. Wel is
christelijk geloof 'heter', maar "je ho\~ft die hele inventa.ris aan fantasie,
godsdienst, kunst- en ander bezit nie~ voo;~ waarneloos te verklaren en totaal
overboord te zetten - het zijn ~instens Igoederen'H (pag.17). De andere kant
is, dat het israëlitische verleden van tempel e':i. offers scherp en hard gekritiseerd kan worden en zelfs afgedaan als priestergedoe (pag.48). Christus' werk
als hogepriester wordt dan ook door d:-. Wie:-:-singa niet getekend als Y~Ey~!g~g
van de dienstvan Aäron, maar als een ombuiging en zelfs doorbreking van :het
hiërarchische priestersysteem. Jezus' "prieGterschap vertoont geen spoor van
'hiërarchie', he t bestaat uit een totale soliQari teit 11 (pag. 87). Hebreeën
ilgebruikt wel de sJ":nboliek van de kultus, maar de-sakraliseert deze eredienst
tegelijk tot een dienst van barmhartigheid, tot de konkrete inzet van de eigen
persoon!! (pag.8B). "Het rituele offer ~vordt YI.:Ey~~g~~ (kursivering van mij,DJ)
door zijn persoonlijke over8ave"(pag.88). Christus' priesterschap "is een daad
van solidariteit, ingezet met volledig 1)ev7ustz::'jn en in vrije wil, 'door de
eeuwige geest'. Offeraar en offer vallen samen: de kultus is gehumaniseerd en
geëthiseerd" (pag. 89). Chrü tus' priesterschap "is nieuw, en zoals alles wat
nieuw is feitelijk illegitiem. (he~) is een doorbreken van élite, klasse en
ras. Nu kan iedereen \ve I priester \>lOrden ... a (p <",g. 49/50).
Vooral in deze laatste zin wordt gesuggereerd dà't het priesterdom van AÄron en
zijn zonen op niets anders uit was dan Oil het verkrijgen en hehou,d'2n van eigen
positie. Schrijver insinueert daarmee en spreekt kwaad van Israëls priesterdienst.
Dat doet de brief aan de Hebreeën zeker niet. "En niemand matigt zichzelf die
waardigh·eid aan, doch men wordt er toe geroepen door God, zoals immers ook
Aäron ii (5:4). vJie· denkt bij deze passage niet aan de twist ~~~-K;;~~h-;~~;bij
Ä~;;~ zo indrukvekkend heeft afeezien van û~lfhandhaving en zelfverdediginf!;,
(Num. 16v)?
Dr. Wiersinga heeft 't duidelijk niet op priesters hegrepen, zie pag.87. Daarin ster:lt hij overeen met de marxistisch-materialistische exegeten als F. Belo
en M. Clévenot, die in de Schrift een heersende en een onderdrukte klasse onderscheiden en met name de in vr0eg:~r tijd aan P. (= Priestercodex) toegeschreven stukken aan de heersende stam toeschrijven. (Zie hiervoor R. Zuurmond, De
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Het kan niet anders of de exegese wordt bij het gebruik in een dergelijke hermeneutische sleutel nogal rancuneus en verdachunakend tegen priesters en koningen.
De brief aan oe Hebreeën zegt wel, dat de wet de volmaaktheid niet gebracht
heeft, zelfs in geen enkel opzicht (7: 19), maar toch spreekt hij over de oude
priesterdienst met eerbied en liefde. Het was imoers de Heilige Geest, {dezelfde die wij van Jezus ontvangen hebbeb (2:3)} die door het oude hestel heen sprak
en leerde (9:8).
6. Dr. Wiersinr,a's zondeleer.

("

(

Hoe kan dr. WiersingB het heil zo algemeen menselijk maken? Zelfs heenstappen
over de barrière geloof-ongeloof? Dat hangt wel hiermee samen dat hij God en
mensen niet gescheiden ziet door de zonde d~ mensen. Zeker, hij ziet wel zon~e
en zonden, maar hij duidt die als zwakheid die niet verzoend behoeft te worden
en waar God zonder meer in liefde over heen stapt. Psalm 8 wordt aangehaald
ten bewijze dat God vóór de mens is. "Van enige onzekerheid met betrekking tot
Gods aandacht voor kleine mensen is geen sprake. God ziet om naar het mensenkind
en trekt zich zijn lot aan" (pag. 91). Haer psalm 8 zèlf vraagt verwonderd: "Wat
is de mens, dat gij , naar hem omziet?" (vs. 5, Hebr 2:6). De verwondering betreft
het onvanzelfsprekende van Gods aandacht en liefde. De mens heeft immers heel
andere dingen v'erdiend. Haar schrijver noemt dat een polariseren tussen God en
mens (pag. 92), zoals hij in de kerkgeschiedenis ook de neiging opmerkt tot polarisering tussen het goed of kwaad zijn van de mens. Daartegenover kiest de
schrijver voor de kwalifikatie 'zwak' voor de menselijke conditie, een \voord
dat inderdaad op meerdere plaatsen van de brief voorkomt (4:15; 5:2; 7:28).
"De kwalifikatie van de mens als zwak is op z'n minst opva·l1end ... In de kerkgeschiedenis was men voortdurend geneigd tot polarisering: de mens is goed dan
wel kwaad. Nog steeds worden we betoverd door het dilemma tussen optimisme of
pessimisme: de mens is eigenlijk goed of de mens is totaal korrupt. Hebreeën
gaat voorzichtiger en pastoraler met mensen om. Ze zijn zwak, dat wil zeggen
verzoekbaar , verleidhaar , in een gevarenzon'e. Haar daarom evengoed afhoudbaar ,
bevrijdbaar. Hun zwakheid werd kracht (11:34)" (paIj. 63). Nu afgezien van de
vraag of dit laatste schriftgebruik wel terecht is (wordt hier niet meer op
lichaamszwakte gedoeld?) - hier 1ilordt toch wel al te argeloos over het menszijn gesproken! Waar de Hebreeën-brief de 'typering 'zwak' gebruikt, gaat 't
niet over de mens als zodanig, maar over bepaalde mensen, die namelijk behoren
tot het volk van God en daarom delen in het verzoeninf,swerk, dat aan de gemeente ten grondslag ligt. Je kunt deze zwakheid omschrijven als "de overblijvende
zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is" (oud avondmaalsformulier). Degenen
echter die vóór en buiten deze ruimte der verzoening staan worden door de ~rief
niet als zwak getypeerd, maar als veroordeelden, althans veroordelenswaardigen,
11:7; als (wereld van) de zonde, 11:25; als ongehoorzamen, 11:31.
Het is dus niet volgens de brief aan de Hebreeën als dr. Wiersinga schrijft:
"blijkbaar kun je volgens deze schrijver alleen ná Christus zondigen, nadat j.e
vertrou\-Jd raakte met deze bevrijder" (pag. 115) Wel is het juist dat de brief
heel zwaar tilt aan de zonde van afval, in 10:26 het 'opzettelijk zondigen' genoemd, "nadat wij tot erkentenis der waarheid ~ekomen zijn". Haar dat geeft ons
niet het recht, de andere zonden te bagatelliseren, wat toch duidelijk gebeurt
in zinnen als deze: "Natuurlijk, allerlei is niet in orde. He zijn kennelijk
zwak. Blijkbaar hebben wij tekorten en doen wij anderen tekort. We vervolgen
onze weg met vallen en opstaan. Wat echter werkelijk de naam 'zonde' verdient,
dat is het bewust weigeren van de we~> Fundamenteel en definitief en konsekwent.
Zonde is niet-eeloven in veranrlering. Geen vertrouwen hebben in het doel. Niet
willen gaan in de richting waarin Jezus ging". In deze zinnen worden de dingen
teveel tegenover elkaar gesteld. In 6:6 wordt de zonde van de afval genoemd een
- wat hen betreft - "opnieuw kruisigen van de Zoon van God". Zit daar niet in
opgesloten dan ook de zonde vóór de ver1ichtinf getypeerd kan worden als toch
maar een kruisigen van de Zoon van God, een noodzakelijk maken van de kruisdood
van Gods Zoon? De tweede kruisiging .is erger dan de eerste, maar de eerste is
toch meer dan een verschoonbare zwakheid.
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Schrift) onderscheiden tussen drie~r~ei soort zonden: 1. de zonde van v66r de
verlichting, 11:25; 2. de zonde uit zwakheid na de verlichtine, 12:1; 3. de opzettelijke zonde nadat ,,.,ij tot erkentenis der waarheid ~ekomen zijn, 10:26.
De eenheid var. di t drietal is hierin wüe~en, dat de brief voor alle drie soorten ft woord 'zonde' gehruikt. Ook blijkt d~t de overgang van 2. naar 3. een
vloeiende is. noor slordig om te 2aan met de zonde die nog overblijft, niet ten
bloede toe weerstand te bieden in de strijd erte3en (12:4), komt men ertoe de
Zoon van God opnieuw te k::uisigen en tot een bespotting te maken.(6:6). Vandaar
het vermaan: "ziet toe, broeders: dat er bij nicraand u~;er een boo':-:;, ongelovig
hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks,
zolang men nog van een heden kan opreken, opdat niemand van u zich verharde door
de misleiding der zonde"(3:l2v) Daarom is het niet voorzic~1tiG, de zonde uit
zwakheid bagc::telliGerend af te doen als "het vallen en opstaam .•. dat bij iedere moeizame weg hoort, en herker,baar genoeg isfl (pag. 115). Dat is zeker geen
verbetering ten opzichte van de op pag. 113v gesignaleerde oppervlakkigheid.
Het verwijt van oppel·vlakkigl1'.:!Ïd dat sch=ijver daar maakt, kan hij trouwens niet
waarmaken ten aan:;ien van de klas sieke L~èr ?;èlf aangaande de zonde, wel ten
aanzien van het Gebruik dat '\"aak van die leer gemaak~ is.
(

7. De verzoeningsleer van dr. Wiersinga.
De oppervlai(kige zondeleer die dr. Wiersinga voordraagt, hangt samen me,t zijn
gedachten over de verzoec'.ing-door-voldoe;1,ing. Ook hier) zoal s i:l zijn d'issertatie en ove~ige boeken, verwerpt hij deze leer. Voor de vergeving der zonden is
geen prij s betaald. Volgens mij moet je d,m ,·;('!l reet de zonde een bagatelliserende kant uit. De f.:h1l1dbelijdenis -~ä- je d~n tot het allernodigste beperken, omdat je zelfrespect een veelheid daarvan niet verdraagt. "Het zal ook voor ons
geod zijn de onderscheiding die de schrijve~ aanbrengt binnen de zonden serieus
te nemen. Zo is alleen het cynisme te dooî't>::-eken uaarmee ,,,ij zonder blikken of
blozen onze totale korruptie toetr,e':en. Zo is alleen een eind te maken aan de
nonchalance waarmee wij wekelijks 'oaze 3chuld, onze schuld, onze zeer Z\\lare
schuld' in kerkdienJten belijdent in de veronderstelling dat er altijd wel reden is voor schuldbelijden en dat er bij elke zonde op hegenadiging gerekend mag
worden. Ik pleit niet voo,r eer, volleii8e l'psomming van al onze zwakheden zoals
daarnaar gestreefd wordt in áe tradit:i.onele Î)iec.ht. ~~': pleit ·"001' een zodanige
konkretisering van gevc\.~lens 'lan onma~:ht en f<';:21 ;.j',çheden die frustreren dat we
ons daarbij iets voorstellen. En tegelijk V00r een beperking van de eig~nlijke
schuldhelijde:lü tot wat i.u de geest v.:::a Heb'ceeën echt 'zonde' moet heten: het
bewust en opzettelijk nelaten Véln de s ..')l~_d,lirE. daad, i.J:i.e deze zonde als schuld
belijdt, is haar oolc kwijt. Die kan d::'e zonde achter zich laten als een zwakheid
van een voorbije period~ en :;ijn gezicht weer toekeren naar de Heer en naar de
toekomst. Hij beleeft de vergeving en ervaart een veranderde stand van zaken"
(pag. 97).
(Een beetje verwarrend heet de opzettelijl:e zande hier nu tOC~1 ook weer een
'zwakheid', - tegen de eerder gemaakte onde~ccheiding in.)
Het is geen wonder d~t dr. Wier~inga zuin:i.g wil ûjn ~uet schuldbelijdenissen,
want, omdat er geen voldoening i~), waarop gepleit kan worden, hebben die bekentenissen zèlf zonde-delgende kresht, die door herhalins we]. niet toe zal nemen:
De reden waarOill prof. Berkouver dr. Hiersinga wees op de brief aan de Hebreeën
zal geweest zijn dat
dit gedeelte van de 'bijbel het uerk van onze Here Jezus getekend vinden onder het beeld ven de op God gerichte priesterdienst. Het
is waar: God \"as in Christus de wereld 2et zichzelf verzoenende, 2 Cor. 5: 19.
Daarin hebben wij de op de ~èn3en gerichte genadige gezindheid van God in Christus voor ons. Naar Hebr. 9: 1/, ze~t dat Christus zichzelf door rle eeuwiee Geest
als een smetteloos offer ~~~_Q2~ Gebracht heeft. Daarin krijgen ~re de op God
gericht::: tegenbeweging in het \"e .... 1r:: der verzoening voor ogen. Deze t~"ee hewegingen in het verzoeningsgebeuren 13 luiten elkaar nie':: uit: maar de laatste be\'1eging
1S opgenomen in de eerste.
Aldus:
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1 2 Cor. 5: 19
2 Hehr. 9: 14

De Schrift spreekt het meest over de eerste bewe8ing, van God in Christus naar
ons: "Alzo lief heeft God de wereld gehad ... (Joh. 3:16).
Maar de tegenbeweging, van Christus naar God, - waarvan voor ons veel duister
blijft: '!de HERE heeft gezegd in donkerheid te willen wonen" (I Kon. 8:12) behoedt er ons voor, de genadige gezindheid van God die in Christus naar ons uitgaat, voor vanzelfsprekend te houden: "Gij zijt gekocht en betaald" (I Kor. 6:
20); IiBij U is de vergeving opèat Gij gevreesd wordt", Ps. 130:4.

c

Deze gerichtheid 0? G:ûd van het '-1erk van Christus krijgt in de brief aan de Hebreeën een bijzonder grote nadruk, gegeven als ze is met het beeld van de offerdienst. Offeren is een religieuze, op God gerichte handeling, zie 5:1; 7:1; 7:19
(nader tot Go~). Dat is reeds van Abel af het geval, 11:4. Toch schrijft dr. W.:
"De toespitsing van Christus' priesterwerk op God - in zijn offer en voorbede moet voor mijn besef niet overtrokken worden'~ (pag 91). Met een machtsspreuk
wordt hiermede dom: iets essentieels van de brief een streep gehaald.
Heel de verticaal gerichte offerdienst van onze Here Christus wordt op z'n kant
gelegd, op de mensen gericht.
"De inzet van de herde~ voor de schapen stempelt zijn hele bestaan; zijn hele
leven was één offer: Het offer is bij hem geen aanbieding van een ruilwa~~de,
voor een tegenwaarde van 'zoenstof' - zoals de offers funktioneren in zoveel
godsdiensten en in zovee~ karikatuur. Het is een daad van solidariteit, ineezet
met volledis bewustzijn en in vrije wil, 'doo::.· cle eeuHi,ce Geest'. Offeraar en
offer vallen samen: de kultus is gehu~aniseerd en geëthiseerd. Voortaan kunnen
rituele offers God niet meer behagen, maar enkel mensen die zeggen: hier zijn wij
om uw wil te doen. Jezus schaft 'het eerste' (de kultuswet) af om 'het tweede'
(de wet van de persoonlijke inzet) te laten gelden (l0: 9)."

(

Maar hier \rordt duidelijk een verkeerde tegenste:'..ling in de tekst ingelezen, nl.
die tussen kultisch en ethiek. Christus immers scha'i:te niet de op God gerichtheid
(kultus) af om de eerichtheid op de mens (ethiek) te laten e;elden. Dan immers zou
zijn verzoeningswerk niet als vervulling van (9:11 - 10:18), maar als breuk met
de oude priesterdienst moeten gelden, inderdaad het teGendeel ervan. (pag.80)
De uitleg van dr. Wi~rsin8a wordt enigszins begunstigd cloor het feit dat in ons
spraakgebruik 'offeren' inderdaad een ethische be~ekenis kan hehben. Bijvoorbeeld:
een moeder offert zich op voor haar kinderen. Zie ook Hehr. 13: 16 (maar vergelijk met vs. IS!). Haar dit is een afgeleid spraak~ebruik, hieruit voortkomend
dat Christus' offer inderdaad óók een horizontaal effect heeft, op de anderen
naast q em. Daarop kan 3chrijver wijzen. "Hij zijn zeheiligd door het bloed van het
verbond 00:29). Jezus nam daarmee de rol over van Hozes. Deze oude knecht van
God sloot aan de voet van de Sinaï een verbond 'tussen God en het volk, en hij bespren~de het volk met het bloed van het verbond. Hij fungeerde als middelaar. Jezus heet in Hebreeën de middelaar van een niemy verhond (9:15 en 12:24): Hij sluit
een verbond met geen ander bloed clan het zijne. 2ncleze persoonlijke overgave
werkt aanstekelijk, schept een nieuwe en bl ijvende gemeenschap" (pag. 90).
Inderdaad zien wij bij Mo=~s :óók het zijwaarts heiligende effekt van het bloed
van Christus. Maar wat schrijver verzwijgt - en daardoor wordt zijn voorstelling
ronduit bedriegelijk - is dat er bij ~lozes' verbondssluiting van tweeërlei functie
van het bloed sprake is: "Daarop nam Nozes de helft van het bloecl-;;-rl;;;j-het in
bekkens -dat bloed werd blijkens vers R op het volk gesprengd- , en de andere
helft van het bloed sprengde hij op het altaar." (Ex. 24: 6 en 8) Het is niet alles zijwaarts. Er is niet enkel reconciliatio, er is ook expiatio.
{Ter vergelijking : op pag. 98 schrij ft dr. Wiersinga : ê'Alle e;evariëerde omschrijvingen ve.n (~e bevrijding van de zond'2n komen neer op een 'Y~!:'!;1U9~!:~~g
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ervan. Van een soort betaling voor de zonden is nergens in de brief sprake."
(onderstreping van mi}:-~j5-60k hier wordt één zijde naar voren gehaald van het
gebeuren der verzoening. Ik wijs er op dat in Lev. 16, het hoofdstuk over grote verzoendag, twee bokken een rol spelen om de verzoening uit te beelden.
Eén bok wordt weggestuurd, de woestijn in (Y~E~~j~~E~~g)en één bok wordt ten
zondoffer bereid en geslacht (~~~!!~~g), Lev. l6:7-l0.}
Verwijdering van de zonden rloor betaling en heiliging door betaling, dat is de
boodschap van de brief. Psalm 40 stelt een reliv,ieus probleem: hoe kunnen wij voor
God hestaan, a: Hij geen genoegen neemt met-b;~~d--fers en slachtoffers? Die
toch volgens de wet gebracht werden (10: 8)! Dat religieuze probleem kan niet
ethisch opgelost worden. Van Ruler zou zeggen: je verkoopt dan ethische knollen
~~ö~-;~taphysische citroenen. Hear het lijkt ~vel alsof bij dr. Wiersin8a heel de
dogmatiek in de ethiek opgaat. Zelfs de ekklesiolosie behandelt hij C)!'-1er de
ethiek (cf pag 152).
8. De christologie van dr. Wiersinga.
Vanuit Christus' verzoenin2s<lJerk komen we nu tot de vraag: w~e is de Christus?
volgens dr ~ Hiersinga. Imrners, zoals dr. Wiersinga terecht zegt, is de Christologie
(de leer omtrent Christus) niet los te maken van de soteriologie (de leer omtrent
het heil) (pag.93).
"~'!2t ons boeit in die figuur van Nazaretb is niet liet vreemde en bizarre. Het is
eerder het herkenhare wat ons verrast: ~o"n bestaan, met zo'n afloop; zo'n inzet,
met zo'n uitwerking. (pa2 73) Insrj,jpender dan het elders in het N.T. gebeurt en
radicaler dan de latere theologie het gesteld heeft, ziet schrijver in de brief
aan de Hebreeën een sterke nadruk op het menselijke en de menselijke levensgeschiedenis van Christus. Hat de latere theologie bet:;."eft, deze "werd gewoonlijk gehinderd door een Christoloeie van de God-mens waarbij het goddelijke nogal eens werd
uitgespeeld tegen het menselijke in Christus". Ma~r hier in deze brief wordt Jezus 'getekend als een mens, menselij!~ al te menselijk. Hij deelde ons bestaan,
onze beproevineen en onze zwakheid!1 (rag 75).

Nu herinneren wij ons dat 'zwakheid' voor de schrijver een .':landuiding is van ons
menselijk tekort en onze onvolkonenheid. Op pag. 97 lezen we! "Samen heten deze
ongespecificeerde ZOnG2n onze zwakheden". Nu het om Jezus e;aat, formuleert schrijver voorzichtiger: . ZvTakheid typeert in Hehreeën de menselijke konditie van vatbaarhein voor de zondelI en wat Christus zelf betreft: "De priester Jezus deelde blijkbaar deze zwakheid; hij had de mogelijkheid tot zondicen. Het was zelfs een voor
de hand liggende mogelijkheid~ Pas saandeweg overwon hij deze mogelijkheid, door
zijn gehoorzaamheid en 'voltooïing"'(pag. 78).
Natuurlijk komt dan de tekst ui Febr. 4:15 ter sprnke, van de hogepriester, "die
in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondiS~~;'. Dit wordt uitgelegd als ;'een oordeel achteraf. Op f,rond-~~~-~i}~-hi~g;~fi~::.
Pas tenslotte is hij de zondeloze, de 'onbesmette' priester en het 'smetteloos'
offer" (pag. 78/9). Vatbaar voor 7erzoeking -+ vatbaar voor zondi~en -+ aanvankelijk
zondigend? Dat laatste wordt net niet p,czegd, maar het komt er wel heel dicht bij.
Overigens zegt de brief aan de Hebreeën nergens, dat Jezus zwak was. Hel dat Hij .
in staat was mee te voelen met onze zwakheden (4:15). Het zwak-zijn van Jezus wordt
geconcludeerd door dr. Wiersinga uit 5:2 : "Uij kan tegemoetkomend zijn jegens de
onwetenden en dwalenden, daar Hij ook zelf met zvlakheid omvangen is". "Dit staat
er van de oudtestamentische hogepriester, maaë het speelt mee in het beeld dat van
Jezus' priesterschap êetekend wordt" (R7/8).
Een geweldig belangrijke rol speelt in dr. Wiersinga's visie op Christus de tekst
uit 5: 8 : "En zo heeft Hij, hoevlei Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd ui t
het8een Hij heeft geleden." ';Deze tekst staat merkwaardig eenzaam in het hele N.T.
De schrijver lijkt er zelf ook van geschrokken te zijn: zijn verbazing klinkt door
in 'hoewel Hij de Zoon was' ... Alle hooggestemde Christus-belijdenissen van de latere kerk zijn toch moeilijk te rijmen met het feit dat ook 'de' Zoon een leerschool
moest doormaken. Kennelijk was Jezus niet direkt toe aan 'dei gehoorzaamheid (het
lidwoord staat er uitdrukkelijk bij), niet tot aan de hoogste maat van zelfoverga-
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ve. Deze onvolkomenheid van Jezus kan men wel verkleinen door enkel te spreken van
een groei met betrekking tot zijn spec iale messiaanse taak en Jezus' I ethische' ontwikkeling' als overbodiB uitsluiten. Maar zulke onderscheidin~en delen mijns inziens ten onrechte \Vat in-één persoon ondeelhaar :~s. In hetzelfde verband waarin
het gehoorzaamheid leren voorkomt is er sprake van dat Jezus het einde bereikt (5:
9)~ Hier wordt het lievelingswoord van de schrijver Bebruikt: voltooien. En deze
voltooiing van Jezus heeft zowel een kultisct als een ethisch aspekt: tenslotte
is Hij geheel Gaaf zoals een offerlam moet zijn èn volmaakt in zijn 8eloof. Ook
voor hem was ~eloof en vertrom'7en onmishaar. En hij bereikte de volmaaktheid door
een leerproces van beproevinóen. Niet anders dan de gemeente.tI(pag. 7"i!8)
De tekst van Hebr. 5:8 moet dus dienen ais kroongetuige voor de lee~ dat Christus
vanuit eenzelfde positie sestart is als ~!ij en datlzijn gehoorzé1mnheid geen natuurlijk gevolg is van zijn dispositie, maar een daad die hij tot aller verrassing
stelde" (pag. 7 ).

(

loJordt deze tekst op de juiste wijze uitse1egd? De schrijver zegt dat hem het bepaalde lidwoord zo opvalt: TnV tmaKOnv. Dat is bij r;1ij ook het geval. Er staat niet
€lJaOE:v u7TaKonv of É:W't8E:v U1T<Y,KOE:lV. Naar: de ç~ehoorzaaQheid. Zou het niet kunnen
zijn dat we hier met een ~~j~~~~~É ~ebruik-v~n het woord 'gehoorzaamheid' te doen
hebben? Wij kennen bij hepc?2lde woorden in het. N.T. een objectieve en een subjectieve betekenis. Bijvoorheeld: 1TlOTlO, 'geloof:, l' datgene wat geloofd wordt en
2' de geloofsdáád. É:lt7ilO, 'hoo\-> , . l' datge",le wat gehoopt wordt en 2' het hopen als
daad. Zou het ook niet ::':::J k:::i,,0"l1 zijn t.a.v. û1TaKon? l' datgene waaraan gehoorzaard
wordt en 2' de daad der gehoorzaamheid? In het overige N.T. vind ik dezeo eerste
betekenis nergens dwingend aanwezig. De eni8e keer echter dat 't woord VlTaKOn in
de LXX voorkomt, is deze betekenis de lileest ~.;raarschijn1ijke. In 2 Sam. 22: 36h
(parallel: Ps. 1702;; 36) - een messiaanse passage die de schrijver van Hebr. 5:
8 en 9 mogelijk voor ogen heeft gestaan" zie Ps. 17: 36, LXX~ - staat: Kal
ÛlTaKOn OOU É:lTÀn8uvE:v \lE:. Dit zou vertaald kunnen ~'lOrden met: "en de gehoorzaamheid aan u heeft mij groot gemaak tI'. Haar de Hebreeuwse tekst heeft: ~??- ~)fl ;r 0 I ) ~ 1
(de psalm~n,~]!») en de LXX geeft: d.é~t hij de pS:ÜQ ,.7eer als
lTalêoa 'aou,
scholing'. Al~ w~ 't Hebreeuws letterlijk vertalen, krijgen we zoiets als wat de
St. Vert. koos: 'u~ verootmoedigingen'. Daarom is de û1TaKon van de LXX heel goed
te verstaan als 'de Oijdens )v,eg \'laaraan Gij mij 0~draa8t te gehoorzamen' of korter:
'de (lijdens ~.;reg der gehoorzaamheid'. Deze hetekenis past soerJ in Hebr. 5: 8 en wordt
door het bepaalde lidwoord begunstigd .. Christus, hoewel Hij ne Zoon was, heeft stap
voor stap uit lilat Hij leed moeten OpmaKe'1 vlaarheen de m~6 der gehoorzaamheid Hem
voerde: naar de kruisdood. Wij horen Gem in het evangelie eerst niet en later in
3roeiende duidelijkheid over dit vreselijke l:i.jc1en spreken. Dit is dus iets anders
dan dat Hij het ~ehoorzamen 8aande \-leg moest leren. Dat suggereert immers dat Hij
aanvankelijk-;,ankëidë-ë;-l;ïunderde. Dat is 'oeslist niet in overeensteunnin8 te brengen met de karakteriserülg van psalm 40 die op de Here wordt toe8epast: Boren hebt
Gij mij gegraventl (Ps. 40: 7b), of ;iGij hebt mij f,eopende oren gegeven", in Hebr.
10:5 nog uitfjebreid tot: HGij hebt mij een lichaam bereid". Christus ~ehele lichaam,
zijn gehele aardse behuizing, was als It ware één en al gehoorsschelp. Gehoorzaamheid typeerde zijn wezen (zie ook Jes. 50: 4). Ze-" ..~ trouwens, ;.;ranneer dr. Wier singa gelijk had, de grote verzoekingen waarvan de evanse1ieën berichten, niet beter
aan het eind van Jezus' dienst hebten kunnen plaats vinden, dan aan het begin?

n

n

["

uw

Gehoorzaamheid typeerde Jezus' wezen - maar dr. Wiersinga wil over Christus van
geen wezens-uits)raken ,.;reten. Hij citeert Helanchton: "Dit is Christus kennen, zijn
weldaden kennen en niet zijn naturen of wijzen van inkarnatie beschou,,;en" (pag. 93)
- m. i. een scherpe waarschUliling tegen dovnatische vrijt lijvendheid, ma::!-.:- door cl::-.
\oJiersin;.;a letterlijk genomen.
t,Jat de leer v~n de inknrnatie betre.ft, rleze \.Iordt (bor schrijver losgelaten.
"Theologisch kennen ~.;rij het kb.sGieke model van de ink6:rnatie: eerst was hij de
Zoon tij de Vader, en hij had daar kunnen blijven, maar tot o~s geluk gebeurde dat
niet - hij is neergeda.él1d e;l mens gCi.voruen. Nu spreekt de 3chrijver van Hebreeë~
inderd~ad van Jezus' v66rbestaan (zijn ?re-existentie) 0) de manier die toen gebruikelijk was in de hellenistische syns;:::ogc: de eeuwif.hcids\·18arc1.e van de tora en
de wijsheid werd uitsedrukt door middel van een uitver8rotin~ naar v6=en. De tora
bestond al v56r de schepping en de wijsheid speelde reeJs als kind hij God. Het
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vóórbestnan van Jezus ]Jas t in deze ~; ::::'j 1: de f;enoemde heeft onGedachte dimensies
en een onvergelijkelijke Gelding~ Een beschrijvin~ ven t;erkelijke gebeurtenissen
zal niet de hedoeling zijn Beweest" (pag.80).
Haer is Jezus dan niet Gods zoon? IIJezus deelt zozeer in Gods glorie, dat hij 'de
Zoon van God' heet. Het kost ons bijzondere moeite om deze naam onbevangen te horen. We zijn immers vertromoJd geraakt met het dogmatische model van de drie-enige
God, waarin Jezus de Zoon 'de tweede persoon van het éne goddelijk wezen' vormt.
De nieuwtestamentische brieven \l7erden vóór deze en derp,elijke fornuleringen geschreven en mogen eerlijkheidshalve niet ,,;ct latere instellingen belast worden:; (pB3).
Hat dan? "Jezus is aan God gelijk, niet substantieel maar funktioneel. Hij maakt
God doorzichtig. Gods Elorie deelt zich aan hem mee, en wie hem ziet, ziet de Vader'
(~ag. 83).
'Niet essentieel, maar funktioneel' - dat hetekent dat Jezus door zijn werk, door
zijn daad van radicale solidariteit Zoon van God wordt. In zijn lijden gaat Gods
glorie steeds helderder van hem afstralen. De verhögió8 is dus de dialectische
keerzijde vn de vernedering. "Jezus' ·,rerhoging lijkt niet maar een fase die op de
vernedering volEt, \;Jant de verhoging ~s een ",ezenlijke dimensie van de solidariteit"
(pag. 86).

(

Niet essentieel, maar funktioneel - het· betekent ook dat Christus' zoonschap wel
uniek, maar niet exclusief is (zoals dr. Wierainga Berkhof, Christelijk gelooof,
p. 299/300 naspreekt). Zijn zoonschap is een volstrekt mededeelzame eigenschap.
Niet mededeelbaar op de ~"ijze van H. Cat. e:ltw 33, nat Christus de eel..:wise natuurlijke Zoon van God is, maar wij zijn OIJ zijnentwil uit genade tot kinderen Gods
aangenomen, maar omdat er geen essentie zit in Christus' Zoonschap, is het principiële verschil tussen ChrÎ!:·.tus en ons opget;even. ;'Dat Jezus de Zoon heet, schept
geen afstand, maar houdt een bemoediging in: zoals hij deelde in ons aardse bestaan, zo zullen wij delen in z~Jn goddelijke glorie':.
De verborgen drijfveer achter deze voorstellingen is dat wij een Christus voor ons
zullen krijgen die is komen aantonen ~!lat onz'.:! mogelijlt:heden zijn en "lat er van dit
zwakke aardse bestaan te maken valt. Daa~om moeten wij niet gehinderd worden door
een Christus, die :'uit kracht zijner Godheid de last van de toorn Gods aan zijn
mensheid heeft sedragen';, lLCat. antH. 17 - hac~ geheimnisvol ook deze wourden, ook
voor ons, zijn.
"Jezus Christus is Heer - tot eer van God de 'Vader , seb.rijft Paulus (Philip. 2:11).
Haar alles wat dr. Wiersinga lovend van Christus zegt, is tot roem en eer van het
~~~~:~!j~. Trouwens, wanneer wij Jezus Christus de start voor zijn werk laten maken
vanuit geen andere positie dan ons aller 'conditio humaine', dRn doet zich exegetisch wel een grote mo':;ilijkheid voor bij het lezen van de brief aan de Hebreeën.
Ergens vergelijkt de schrijver Jezus hij Mozes, die de schatten van Egypte verachtte en de smaad van het joodse slavenbestaan koos (pag. 79, naar Hebr. 11:26);
Jezus I;koos de gemeenschap met de verdrul~ten en bedreigdC:î toen hij gedoopt werd
in de Jordaan' (pag. RO). Haar wat gaf Je~us clan eigenlijk op? Bij Nozes is dat
zeer duidelijk. Haar hij Jezus? Dr. T.\1ier8Ïnga kan. or zijn standpunt toch niet
zeggen, dat Jezus 'de geprivilegiseerde status van Gods Zoon' (pag. 77) opgaf?
Waarom staat er van Christus geschreven, dat Hij zich niet schaamde ons zijn broeders te noemen (2:11)? I,Jat viel er voor Hem te schamen? Verderop (1l:16) staat iets
dergelijks van God geschreven: "Daarom schaaDt God zich ·.·.;or. hen niet, hun God te
heten". liEs ist auffallend, dasz Christus in 2:11 und 11:6 Gatt s'el1:>st sich nicht
'sch~mt' in Verbindung mit den Menschen zu treten" (0. Michel, der Brief an die
Hebräen, S.15C)
Schittert hier niet Christus' prae-existentie?
Overigens, behalve aan Christus ' prae-existentie knabbelt de schrijver ook aan
Christus' ~ostexistentie. Sprekend ove~ hemel en aarde en over de weerspiegeling
van het hemelse in het aardse, komt de schrijver tot deze ingrijpende zinnen: nVaal':
heeft mee gepuzzeld over de voorstelling van de brief, die eerst van een offer van
Jezus o~ anrde lijkt te spreken, en daarna over het binnenbrengen van zijn bloed
in de hemel voor Gods aangezicht. Ik meen dat zo'n 'eerst' en 'daarna' op gezichts-
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bedrog berust. Bet hemelse gebeuren is !!leer een dieptedimensie van het aardse gebeuren dan een vervolf. erop. Het werkelijke van Jezus' overr,ave kan als de opening van een nieuwe weg tot bij God (en de mensen) getekend worden'; (?a3 60/1).
Dit sluit aan bij de opmerking op paf!;. 86, dat Christus' verhogins een wezenlijke
dimensie is van zijn solidariteit op Go180tha.

c

Maar Christus is toch wel re~el opgestaan uit de doden? Dr. Wiersinga schrijft:
"Gods spreken is levend en krachtip,. 'Leven 1 is in deze brief een attribuut van
God: Hij is de levende God die leven inblaast, tegen alle 'dode werken' van mensen
in, en die zijn Zoon heeft teruggebracht uit de dood (13:20; letterlijk: heeft opgehaald uit de dodenwereld). Zo ingetogen noemt de schrijver zijdelings de opstanding (of verrijzenis) van Jezus: in het raam van een God die leeft en daarmee de
aardse gekonditioneerdh~id doorbreekt. Hij is de krachtiRe God, die 'krachten' doet
door zijn Geest en de zv7akheid van mensen omzet in krachtIl (par;. 67). Onder deze
mooie zinnen vervaagt het eenmalige feit van de o~standing tot een veelvuldig omzet.ten van menselijke zwakheid in kracht door God. Of is dit te argwanend gedacht?
Heeft Jezus soms niet de dood overwonnen? "De centrate tekst die op dit aspekt betrekking heeft spreekt van de bevrijding van de vréés voor de dood, en niet van de .
dood zelf" (pag. (5). Er volgen clan vele zinnen, \.laarbij je telkens denkt: dus
toch echte overwinninf, op de dood? Je krijgt hoop, maar het gedeelte sluit af met
de zin: ;'Jezus geeft geen informatie over het hiernamaals, maar wel het perspektief
op een bevrijde, nieuve aarde, op de wereld van de toekomst" pag. 96). - Alsof
niet de vrees voor de dood d~m Das weggenomen kan worden, als Christus werkelijk als
de eersteling derp,enen die ontslapen zijn uit het graf gekomen is, en de dood
achter zich heeft gelaten. Hoe kan Christus als de levende vergeleken word en bij
en afgegrensd word,en tegen de priesters die door de dood verhinderd '\olBren het te
hlijven (7:23-25)? Als die dood echte dood is, kan toch dat leven niet figuurlijk
genomen worden? De schrijver van de brief aan de Hebreeën wist heel ~oed wanneer
hij figuurlijk sprak: "(Abrahem) heeft overwosen, dat God bij machte was hem
(Isaäk) zelfs uit .de doden op te wekken, en daaruit beeft hij hem dan ook ~!L~~j
ze van spreken <Év 7TCipa.BoÀnl) teru[:?,eke gen"(1l:19).
~;i-ir3~~-~~-aus op, dat we bij dr.Wiersinga een 'Christus krijgen zonder werkelijk voorbestaan, zonder werkelijk nabestaan, een sterfelijk mens als wij d,ie vanwe?,e de volgehouden radicale solidariteit met goddelijke eer is gekroond. Goddelijke eer, niet als beloning n5 het lijden, maar als dimensie in het lijden. Niet
een Christus, bij wie het verblijf op aarde fase, interim was, een korte tijd ge~
steld zijn beneden de engelen, 2:9, zijn dagen in het vlees, 5:7, maar een bij wie
het verblijf in deze wereld het een en het al was.
Op pag. 122 noemt de schrijver de JialOos met andere I levensbeschouwingen' en
vraagt dan denkend aan de joden: "~'Jelke Hessias verwerpen deze laatsten: de Godmens van de christelijke theologie àf de messiaanse figuur die vóór- en meegaat
naar de messiaanse toekomst? En verder: HIk denk ook aan de dialoog met hum::lnisten en marxisten. Beiden zullen moei te hebben met het verbond dat God met mensen
sluit en met een 'meenvaarde' die mensen nodig hebben: Christus' kracht en Gods
Geest. Maaa ze zijn vaak te vroeg en onnodig gestruikeld over een al te uitzonderlijk en al te mirakuleus achten van deze messias, waarbij ~ewoonlijk aan zijn mensen medemenszijn te kort wordt gedaan. Lif;t hier "het belane van een herkenbare,
menselijke Jezus" (pa~:,. 122) ? Haar de prijs ervoor is te hoog.
Eén ding in de Christologie van dr. Wiersinga is wel 70ed uit de tekst van de
brief aan de Hebreeën opgemaakt, dat nl. Christus in de Hebreeën ook I?,=~~-gelovi8e
is. Dat broeder-zij in het p,eloof komt prachtis uit in het citaat van Jesaja R:17:
flIk zal op Hem vertrouwen", aan Christus in de mond gelesd (in Hebr. 2:13). Toch
gaat dr. Wiersinga te ver als hij schrijft: "Hebreeën ?,eeft aan Jezus primair de
funktie van medegelovige, zij het ook dat hij voorop gaat als aanvoerder en t~t
afronding brengt als voltooier van ons geloof" (pag 121). Dat \voordje 'primair'
zegt zeker te veel, vooral in het licht van de monumentale zinnen uit het begin:
"Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle
din8en draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot
stand gebracht te hebben, zich gezet a3.D de. rechterlland van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de en~elen als Hij uitnemender n~am boven hen als
erfdeel ontvan8en heeft, 1:3.4. "En Hem moeten alle engelen GOd3 huldigen", 1:6.

- 12 "Wàt:'lt uij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis", 3t3. Daarom komt Jezus Christus niet in de
lijst van Hebr. 11 voor. Primair is Hij voorwerp van oris geloof en inhoud van onze
belijdenis. Dat Hij ook mede-f,elovige heeft willen zijn, is juist in het licht van
dat primaire zo'n grote genade: hoewel Hij de Zoon was ... (5:8).

(

Wanneer de schrijver gelijk had met zijn menselijk-al te menselijke Jezus-beeld,
dan zou het tegen het christendom pleiten dat het voor de geloofsinspiratie zo ver
in de geschiedenis terug moet. Waarom is Christus sindsdien niet door anderen in
de schaduw gesteld? Dr. ttJiersin8a kan wel schrijven: "Natuurlijk is deze Zoon onverwisselbaar en zijn optreden en inzet is een historisch krachtdadige faktor die niet
meer ,,,ee te denken valt" (pag. 84). Maar behalve dat dit laatste ook van Mozes en
Augustinus te zegeen valt, is de onverwisselbaarheid en uniciteit van Christus nu
juist niet 'natuurlijk', volgens deze leer. Principieel, 'natuurlijk' kan nu ieder
Zoon worden. In zulke zinnen als zojuist aangehaald klinkt dan ook slechts een
zwakke nagalm van de vroegere orthodoxe leer door. Alleen deze afgezworen orthodoxie
kan als verklaring dienen van het feit dat er anno 1978 allerlei dunne en dikke
boeken verschijnen over Jezus van Nazareth, een figuur van omstreeks het jaar nU:l.
J. Woltjer heeft eens geschreven: "grondslag der kritiek is de betrouwbaarheid der
overlevering". Zo leunt ook het kritische Jezus-beeld van de moderne theologie aan
tegen de oude orthodoxe leer. Neem deze oude orthodoxie w~g en de moderne theologie heeft geen been meer om op te staan. Daaromis de moderne theologie overgangstheologie; ze leidt weS van de orthodoxie naar niets. Alleen wie de orthodoxie nog
kent, zal met interesse of ergernis de hoeken en boekjes over Jezus lezen. Een vol- .
gende generatie, bij welke dit niet meer het geval is, zal er achteloos aan voorbij gaan.
9. De leer aangaande God bij dr. Wiersinga.

(

Maar wie is God zelf, volgens dit boek? Het valt op dat de Heilige nergens op zichzelf en om zijns zelfs wille genoemd wordt. Steeds is Hij in gezelschap met de medemens of is Hij verbonden aan de stad van de toekomst. Zodat Hij eigenheid mist.
"In Jezus is voorgoed aan het licht gekomen hoe God bestaat, een dienaar van mense.n, weerloos en zelveloos" (pag.8l,citaat Oosterhuis, zie pag. 72). IIHet werkelijke van Jezus' overgave kan als de opening van een nieuwe weg tot bij God (en de
mensen) getekend worden" (pag. 61). "God ontmoet je in mensen, en het nieuwe· rijk
krijgt gestalte in gastvrijheid" (pag. 147). IfPositief roept de liturgie op om te
verschijnen voor het aangezicht van GoIT en om (in dezelfde beweging) te verschijnen voor het aangezicht van elkaar\! (pag. 99). "Natuurlijk, in zekere zin ligt de
·stad van de toekomst al 'klaar'. God heeft die stad gebouwd. Het visioen antecipeert
op de realiteit van de toekomst. Haar tegelijk ligt zij nergens anders dan aan het
einde van onze konkrete weg door de geschiedenis. Als mensen zich niet op weg bege-·'
·ven en zieh niet laten leiden door het visioen, zal God zich schamen hun God
genoemd te worden I (pag. 125).
In deze en dergelijke zinnen krijg je het gevoel dat God aanduiding is van een
v6órlaatste werkelijkheid. Hij dient voor iets anders. De nadruk ligt op iets anders
Sprekend over het psalmwoord "Uw genade gaat bóven dit leven" zegt dr. Wiersinga:
"Spreken over God - theoloeie ... kun je omschrijven als .• 'n uitstijgen boven de
beperkte levenssituatie. Dit spreken wil de direkte situatie niet ontvluchten, maar
die in een ander licht en een brederkader zetten" (pag.40). Eigenaardig, in de
psalm worden twee dingen .met elkaar vergeleken: Gods genade en dit leven, en de
psalmist zegt: Uw ;:;enade is beter dan, gaat boven dit leven. Maar dr. Wiersinga
gaat met dit 'boven' een heel andere kant op. God en zijn genade geven een plus
.. aan dit leven. De nadruk valt daarbij op dit leven, dat met behulp van God verruimd
moet worden. (In het begin van pag 40 kom je zinnen als valkuilen tegen; je wordt
gewoon bij de neus genomen) God is niet méér dan een dimensie aan dit leven ..
Hij. is een toegevoegde waarde en je doet beter, ·daarmee rekeninQ te-hóuden, zoals
het eerste hoofdstuk zegt.
----0
Daartegenover wil ik wij zen op een omschrijvende aanduiding van God in 2: 10 van .. de.
brief: "Want het voegde Hem, om vJie en door Wie alle dingen hestaan ...

.-

.

--------------------------------------------
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Een Z1n die heel dicht 1n de buurt komt van Rom.ll:36, dat ik eerder aanhaalde: "Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen!!. Wanneer hiermee ernst
wordt gemaakt, zal dat het geheel van de uiteenzetting kleuren met een Godsverering in eetbied en ontzag (12:28). Maar juist deze notie mis ik in het
boek. God mi;t-ëiëéühëid:-üiéttegenstaande wat we op pag. 66 lezen:"Het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden kan niet gemist worden; Goà is "iernand'l
(pag,. 66). Want ook daar loopt de beschouwing weer uit cp: 11 (Jezus van Nazareth)
is voortaan de vindplaats "mar God ontmoet en de bevrijding gevierd wordt"
(pag.67). En Jezus van Nazareth is mens. De titels "God" en "Zoon van God" zijn
geen beschrijvingen, die in een later dogmatisch schema passen; het zijn ervaringen, die men opdoet aan Jezus: men laat zich meenemen door de indruk die Jezus' glorie maakt. In Hem ontmoeten wij God, begin en einde" (pag_.85). In Jezus
wordt het menselijke vergoddelijkt en het goddelijke vermenselijkt, bij dr.W.
10. De ethiek in het boek van dr. Wiersinga.
Naar aanleiding van de ethiek van dit boek, zoals we die met name vinden in
Hoofdstuk 5 .(want eigenlijk is alles ethiek) zou ik nog willen zeggen dat die te weinig persoonlijk is. nEvenals het gebod van Jezus is het gebod van Hebreeën niet te
zwaar omdat het niet tot individueën, maar tot mensen sámen gericht is" (paf, 147)
iiNatuurlijk houdt socialisering een offer in, maar dan niet het offer van een eeisoleerd 'goed werk', maar van de gemeenschappelijk ,vil om met onze olie- en wijnva
ten te konnnuniceren H (pag. 151). "., .. in de brief aan de Hebreeën zijn de onderwerpen 'gemeente' en 'christelijk handelen' nauwelijks te scheiden ... wat zij in de
naam van Jezus doen, doen zij gereeenschappelijk ... van het 'samendoen' hangt erotendeels het slagen van de ondernerr_ing af" (pag. 152). "Zonder het meervoud van de
gemeenschap word je niet boven jezelf uitgetild en neergezet in die nieuwe wereld.
Dit doet enkel de Geest die zich aan de gemeenschap meedeelt. En we kunnen met hetzelfde recht zeggen: dit doet de gemeenschap, die je beperkte cirkel doorbreekt en
je adem vrijmaakt. Twee of drie, velen, allen, elkaar hebben we nodig om te geloven
en verder te gaan" (pag. 157). "Beter geloven doe je niet op je eentje" (pa8.l6-3).
ro

•

Ik erken graag de grote waarde van de gemeenschap en geloof daarbij dat het vermaan
tot christelijk leven gemeentelijk is. Toch is de gehoorzaamheid in de eerste plélats
persoonlijk. Wanneer je de ethiek zo gemeentelijk maal~t, is het gevaar niet denkbeeldig dat je op elkaar gaat zitten wachten en dat je je eigen niets doen dekt met
het tekortschieten van de groep. Het is zo mooi in ons geloof, dat '~e altijd aan de
gang kunnen gaan, ook als iede~een het laat afweten. In Hebr. 11 zijn het ook steeds
enkelingen die door het geloof dit of dat doen. Als Abraham dat eens gezeed had:
beter geloven doe je niet op je eentje. Of Mozes. Juist zij stonden er alleen voor,
zoals David tegenover de reus. Zeker moeten wij streven naar de gemeenschappelijkheid van de gehoorzaamheid, maar ieder kan ~lvast beginnen. Als 't alle0n maar samen kan, is het gevolg dat we gaan kankeren op de kerk, die zo traag is.
11. De 'niet dit, maar dat' zinnen.
Tenslotte zou ik erop willen wijzen dat dit boek zeer vele niet .... maar - zinnen bevat, ,die ik meestal ervaar els vals tegenstellingen. Daarvan voorbeelden.
> 1. "Belijden is voor mijn besef ~~§~ een repeteren van letter en voorstelline var..
bestaande konfessies, YE~~E een herformulering van datzelfde p;eloof in de taal van
onze tijd." pag. 10
> 2. "De -in Hebreeën- bedoelde belijden:'.; moeten we ons niet voo::-stellen als een
kerkelijk goedgekeurd dokument; eerder als een aantal namë~-~oor Jez~s, die in de
liturgische vieringen genoemd "7e;dë~~- en doorgegeven aan nieuwere generaties ll p L~4

3. In verband met Hebr. 6:4, de onmogelijkheid om afvalligen te bekeren:
"Ik denk dat de schrijver van Hebreeën bepaald niet aantuct~procedures dacht, maar
enkel aan de onherroepelijke ernst van je eigen-bë;lissing", pag. 57.
>

> 4. "Hemel en aarde blijken ~~~~ te duiden op 'lagen', op een indeling van de wereld in twee aparte ruimten, ('?~~!) ze wijzen op dimensies en kondities", pag. 64.

- 14 > 5. "Het gaat in Jezus' zondeloosheid niet om een eigenschap die aangeboren of mee-

genomen is, IE~~E Om zijn feitelijke 7eh;~r~aamheid l.n een konkrete situatie van keuze", pag. 78.

> 6. "Vleeswording (inkrarnatie) en het 'toebereiden van een lichaam'
zijn gebeurtenissen die ~!~~ op het biologische vlees of lichaam slaan, IE-~~E op de ~eschik
baarstelling van het eigen besta~n door het bestaan van de minsten dte delent. Pag.Bl

>-7. "(Christus) is aan God gelijk, ~f~~ substantieel, IE-~~E funktioneel.

H,

pas. 83

> 8. "Dat Jezus Gods Zoon heet, schept g~§!!,afstand, t.!l~~E houdt een bemoediging in",

pag. 84.
> 9. "De \vissellende beschrijvinRen die het N.T. van Jezus i verhoging geven, doen
minder denken aan een chronologische reeks, ~~~_~~! aan een benadering vanuit ver,·
s~hiïïende gezichtshoek'; , pag. 85.

> 10. "(Christus') priesterschap vertoont g§§~ spoor van 'hiërarchie'
staat uit een totale solidariteit", pag. 87.

,(~~E)het

be-

> 11. "Het offer is bij Hem geen aanbieding van een ruihvaarde, van een tegenwaerde,
van 'zoenetof' ... (maar) he~-I; een daad ~an solidariteit, ingezet met volledig
bewustzijn en in vri3~-;il, 'door de eeuwige Geest' ti, pag. 89.
(

> 12. "Jezus komt nog steeds ter sprake, ~f~~ vanwege zuiver historische interesse,
tp~~E

vanwege heilsinteresse", pag. 93.

> 13. "Ze zijn niet opeens 'volmaakt' in de griekse Zl.n van dat woord, honderd procent ideaal. Maär-~el in de hebreeuwse zin ervan: ondubbelzinnig uit op de nieuwe
kommunikatie,-;ndubbelhartig en doorzichtig", pag 94. (Het Hebr~euwse 'volmaakt' betekent ook 'volmaakt'.)

> 14. "Jezus geeft geen informatie over het hiernamaals, maar wel een perspektief

op een bevrijde, nië~wë aarde, op de wereld van de toekorr.~tÖ~ pag. 96.

> 15. '~erzoenen betekent ... niet een bewerken van God, tp~~E eeh 'bedekken' van de

zonden ."
> 16. "Het gaat - bij de verzoening - niet om veranderingen die bij God plaatshebben, of om veranderingen die je maar të-~ë10ven hebt. (~~~E) het gaat om we?enlijke
veranderingen élan en in ons, vandaag", pag. 102.
> 17.
T.a.v. het begrip 'zonde' in Hebreeën: "Blijkbaar had hij niet het vallen
en opstaan op het oog dat bij iedere moeizame weg behoort en herke;i)äär genoeg is,
IE-~~E wel een zeer be"1Uste en opzettelijke terugkeer:; , pag. l15.
> 18. Het geloof als bel>7ijs, Hebr. 11:1 :"na tuurlijk niet als een bewijs in de rationalistisc:.le zin van westerse loçika en natuurwetens~häp. Maar \vel in de intuitieve
Zl.n van een totale w'ijsbegeerte, die openstaat voor wat zich -~;;rdoet en aandient",

pag. 119.
19.
bij Hebr. 11: 6 : "vlie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken". : "Hier blijkt al, dat 't niet om geloof in
Gods bestaan als zodanig gaat, maar om geloof in een God die loont~-die wat in uitzicht steltlI, pag. 121. (De tekst-zelf zegt heeldduidelijk: en ... en, maar hier
wordt 't een of ... of; God heeft geen eigenheid!).
>

20 "Het gaat in het geloof ~!~~ om een absurde zelfverloochening, ~~~E om'duidelijk te motiveren belangen voor allen en iedereen", pag. 122.

>

> 21 "Duidelijk sleat 'de rechte leer' hier op ethische, niet op dogmatische orthodoxie", pag.129. Dit bij Hebr. 5: 11-14, waarde tekst weï-~h1oopt op: .. Hin het
onderscheiden Vu',} goed e'. l lm:,a::1;', t:laar waar de aanleiding toch de hogepriester naar
de orde van Melchisedek is: IIHierover hebben wij veel te zeggen ... ".
> 22 "De verwijzing naar het betre en bestendiger bezit (Heb=. 10:34) is ~!~~ als
berekening bedoelt (een premiebetaling voor hemelse uitkering), maar als een motivering van de solidariteit", pag. 144. Waarom zou je jezelf niet-~;gen trooste2 met

- ·1(de komende beloning en schadeloosstelling? Zelfs Jezus deed dat: " .. om de vreugde
die vóór Hem lag, het kruis op zich genomen ... 11 (12:2).
> 23 "Wij moeten deze tekst (Hebr. 13 :4) niet lezen als een bevestiging van het ~'les

terse huwelijksinstituut of gebruiken voo;-~ën bestrijding van hedendaagse élTIájkende relatiepatronen
- bijvoorbeeld in het politiek program van een konfessionele
partij. (Maar) het huwelijk in ere houden betekende in de toenmalige situatie: hét
sexnele aspékt waarderen en de relatie tussen mensen", pag. 148.

> 24 "Bij een ethiek van het offer zal het moeten i!,aau over de persoonlijke, zeHgewilde inzet voor de ander, voor een andere samenleving, óók voor jezelf. En niet om
opofferingen die God zo~den behagen en ons een entree in een rijk voorzien hi~;~a
maals zouden verzekerentl, pag. 151. Zie echter Hebr. 13:16.
> 25 "De doop wordt enkel aangeduid met het 'ontvangen van het licht', en dat duidt
~~~! ~~~~~E

(

op een sakramentele handeling, ~!~~~! op lt ontvangen van Jezus' Geest.

Dit aantal kan verdubbeld worden. Het verschijnsel behoort tot het taaleigen, dat
m~J ~n meer moderne theologische boeken opvalt. Bij iemand als Calvijn vind je
Jat
niet.
nHoudt u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de ~~g~~~!~!!~~8~!! der
ten onrechte zo genoemde kennis", 1 Tim. 6:20. Door valse tegenstellingen wordt het
onderscheidingsvermogen verziekt. En je hebt dat als theoloog zo broodnodi8~
H. de Jong,
Amsterdam,
augustus 1978.
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