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leven in een tijd, waarin ze~r veel wordt gGsproken over de horvrélgon. Zoveel dot het Bijbellezen zelf in do vordrukkin~ komt.
De Bijbel is echter belangrijker rJ:1n de inleiding in het lezen ervéln ••••• 11
Deze opmerking uit het voorwword van ons te bospraken boek~ Het lezen van
de Bijbel, van Dr. J. van Bruggen, Kampon 1981, is mij uit het hart gegrepen. Ook wat in de Inleiding op pag. 9/10 als uitwerking v6n deze opmerking
gebaden wordt, kan mijn hartelijke instemming hebben~ IiInde negentiende CJn
twintigste eeuw krijgt de hermeneutiek meer dan eens een andörS ~ulling.
Oe bezinning op de mogelijkheid Véln het verstaan, en op de voorondorstellingen vanexegese~ overwoekert de vraag welke regels nu gelden bij het beo
oefenen van de prélktijk ~an de exegese. Hoe diepzinnig hot werk van E. Fuchs
ook is, zijn Marburger Hermuneutik (1968) biedt goen enkele hulp aan wie
de praktijk van het Bijbel-lezen wil leren. Zoals reeds uit het Voorwoord
van dit bo~k kan blijken, willen wij niet voorbijgaan aan deze nieuwere vulling van de hermeneutiek. Toch menen wij dat een hermeneutiek in de meer
klassieke betek8ni~ van het woord volop besta3nsrecht heeft en zelfs de
voorkeur verdientIl.
Hiermee heeft de schrijver zelf een tijpering gegeven van zijn boek; het is
eon h~~~eneutiek in de klassieke betokenis van het woord~ een hulp aan
wie db ~~aktijkvQn het BUbel-lezen wil leren. Ik verwelkom~ juist vanwoge
deze bedoeling ~ dit boek van harte en beveel het aan nls::een goede opvolgor van het toch wel wat verouderdo boek van Dr. S. Greydanus, Schriftbeginselon dorSchriftverklari~g.
.
11.~~.Wij

m8n~utische

Het boek v~lt in drie~n uitoon (eigenlijk in vi8ron~ maar het vierdo doel
is oon bUla~e, eon uitweiding ovor Ben onderwerp, het ontstaan vcin de
canon~ dat in deol I tor spr~ko komt). Hot oorsto dOG 1 sprookt bvör do
bijbel als leosbook. Hiorin komon ~lgomoen-hormonoutischo ro~ol~, gozichtspunten en beha~tenswarirdighedcn ter sprélko. Hot twoede deel hdot: Aspocten van hot lezen~ In dit godeelte krijgt degone die exogesovorricht mot
hot oog ~p~en te maken on to houden preek eem stap-voor-~t3p-bGgoleiding.
In het derdEi" deol ~ "Oe reikwijdte van profetenwoorden" komen een drietal "
ondorworponter sprako die aan de Schrift-uitleggor bijzondere eisen stellen:
1. Hoe stenon .w.ij devarvUlling van eon profetie vast? 2. Wat verstaan wo
~-;dfá' typcilogie? 3~~ HOG leggen W8 do gelijkenissen uit?Het vierde deel
gélat gedetéJllloardin óp de wording van de oudtestamentischo canon. Het
boek o;Lndigt met een boknopte literatuurlijst," die in "·kort bestok WéJt bookentitols noemt Van allo ondordelen van do bijbelwotenschûp."
Ik wil nu 0en wandeling door hot boek maken om hier en daar stil to houdon
en to wijzen op iots dat de moeite van het onthouden waard is, maar ook om
af en taG root d8 schrijver in discussie te gaan. Dr. Van Bruggen kon over
mooilijke ondorwerpen holdoI' schrijven. Zijn botoog is puntig on hooft niot
zelden çJwingende kracht. Doordat hij zichzelf' dDzo kwsli toitengoed bewust
iS g heeft zijn schrijven togelijk iats dat tot tegonspraak prikk~lt. Ik denk
dat hij die tegenspraak in zijn levon iets te weinig te horen g8kre~en heeft.
Zodoende komt hij hier en daar wa~ pedbnt over.
"
Zeer behartonswaardig is wat ue autour op pag. 12 vv.ovor de canonvorming opmerkt. Ik citear hier W3t uitvoerig:
!'Hoewel van velo zijden gesuggoreord ~ordt dat de kerk de canon zelf hoeft
govormd~ is dit historisch onjuist te noemen. 00 canon van hot Oude Tostamont, zoals deze in bijbels zonder npocriefo boeken ~taat afgedrukt, gold
reods in do tijd van Je2lUS dn de apostcüon. Ma.')r niemand kana.angeven wanneer
men dozo canon uit zou hebben 'gomaakt'. Zij is er een.voLJdig ••••• 'Hotzolfde
goldt voor de canon van hot Nieuwe Testamont. [n allerlei boeken kan men
lozen g dat deze eerst op het concilie van Carthago in 397 definitiof is
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vastgostold. Slaan wo ochtor do ricto van ~it concilie op ~an blijkt dat
men or vele punten Dij de agonda had staan on dat slechts ~6n artik~l
(XLVII) handelt ovor do bijbelbookon. De a3nhof luidtdan~ 1I0vereonstomming was or ook op dit punt: buiton do canonioko boeken mag in de kork
niets gelezon wordon onder do naam 'Goddolijke Schriften';!. Het concilio
stoldo dus niot de canon vast? maar vorbood niot-canonieko geschrifton
bij liturgische schriftlezing te gobruiken. In hot artikel volgt dan een
lijst van de canoni~kegoschrifton9 niot om dozo nu vest to stollon, maar
om hot ~gaarm nauwkourig to vorgrondolon. Do lijst hoort niet bij hot
besluit , maar wordt or als Gon bokondo lijst aan toegovoogd. Roods oeuwon
oer dor bstond du canon!l.(pg. 12/13).
Zolf ~ob ik oen dorgolijko opmorking ook wol Gons gomaakt on ik verwoos
daarbij naar do oorbiedigD formulering in art. 5 vnn do N. G. B. ~ 11 Al doze
bookon alloon E...ntY2.I'~ll wij voor heilig en kanoni8k ••• ", maar ik bon blij
dat deze stelling nu historisch bowijs ontvangt bij dr. Van Bruggon.
Dat historisch bowijs wordt wnt hot Oude Testament botroft goloverd in
dool IV, door do schrijver als tijlago gotypoord: HOD oud is hot Oudo Tostament? De schrijver rokont daar af mut de mython van hot concilie van
Jobno als zou dat vorantwoordelijk zijn voor dG vorming van doze canon.
.......
In workolijkheid zijn or moorclore samonkomstan van joodso geloordon tusson
(
70 on 100 no Christus in die plaats gowoast on van geon dezor rondez
vous zijn bindondo uitsprakonbokond (167/168).
Wol spelen in do rabbinalo discussies von dia tijd twoe bijbolbookon oon
rol: Hoogliod on Prodiker, ton aanzion waarvon do vraag gostold word of
zij de honden onrain maken. Do outourbehondolt dozo uitdrukking ün komt
tot,do conclusio dat ~~~rmoo niet h8t al of niet toobohoron tot do canon
;kon zijn bedoold p omda~avoor 0110 rabijnon, ook voor genoomdo bookon 9 vaststond, moor dot hot in dozo 'verfijndo discussie' gaat over de individuele
groad van hoiligheid van oon bopaald bijbulbook on de implicatios daarvan
voor het ol of niot mogen aonrokon van do heilige synagogalo rollen (pg.
171 ) •
Van Bruggen spreokt in dit vorbond von'~on vorfijnde discussie ondoi do
rabbijnon~ ~aar zijn eigen 6ötoog on ~8 conclusio w~ortoo ~ij komt, moet ik
toch ook org subtiel nobrnon. Do bodooling van zijnrodonoring zal zijn om
op grond v~n do ~abbinalèbr6nrici~ ~ot lo~b6h6ion~an8oDgliad en ~rodikei
tot dG'canonveHig te' st'Gllon',on' dón voorts heLrbbbfnn16, onder~ch~id
tusson pro-on dèutero-canoniek
laton voorw'Qt het is.
'
Moarmon gaat d~~ wol ~ig f6rmool t6 werk. Derkt ~cin ~oei inhoudelijk, don
blijft stoan dat er ondur do rabbijnon ovor gadiscussiSerd is inhoevorre
( j
Hooglied en Prodiker goddelijk to noomon 'zijn (pg~ '173). Ik kan hetniot
holpen dat te vorgolijl(en mot de aarzolingon dia or lango tijd in de christolijko kerk goweest zijn ten aanzien van 2 Potrus en Judas of deze geschriften wol tot de Heiligo Schrift behoren. Deze aarzolingen hangen ongetwijfeld
samen mot do kwaliteit van do betrokken boeken. Het is ondonkbaar dot or
wat hot O.T. betreft onzokorhoid zou hebben bostaan rondom bijvoorboeld
do profetio van Josaja on wat het N.T. botroft rondom de brief aan de Romeinon. Dat wil zoggen p dot wij vanuit Bon natuurJlijk gevoal voor nuance
de oarzolingon bij de rabbijnon kunnen bearnon Qf althans bogrijpen.

to

Voor mij betekont dit dot we or vrode mee moeton hebbon dat or cm de cenon
hoon 80n smallo rarid van onzekerheid zit. DezB onzokerheid is niet zozeer
ván formelo maar meer vaninhoudelijko Bard. Zij is verdor in zoverre functionool ~at ze ons woarsch~wt togen het ov~rvrogen on hot oneigenlijk .gebruiken van de Schrift .ols openbaring Gods. Wont hot volt mij op 'dat ~~nEen
die een waterdichte leer betroffende de canon der Hoilige Schrift voor-:
staan, ten diepstsop 2Qek zijn naar eon goddolijk gozag voor wat zij zelf
allemaol uit de Heilige ~chrift menen te kunnen afleiden, Zo'n watordichto,·cononleer wordt voorgestold ols een uitvloeisel van ,do verschuldigde
oerbied tog~nover dQ goddelijko openbaring 9 moar is in wJrkelijkhcid eon
uiting van heors-en d,ramzucht;. I"lon h66rst ovords bijbel on over de gewetens on men kan d66rvan goen enköl punt van onzekorheid aa8 zich-tpolaton. Van Bruggon wil dus in de bijlago iets te VBel.
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Het volgende punt betreft oon olgomono horm(3neutischo grond~thElse Véln
do schrijver, waarvan ik opnieuw meteen wat bredere aélnhaling begin:
11Bijhet leesboek bijb~l' verwachten velan vol hoop vandothoologiti eon
aantal leDsrogels, waar~ee men als ~ei e8nlo~er elk tokstslot kan opo~en.Oeze y~~wachtingis 6njuist.Leesregels ~aa~ inprinbipe niot voor
ons uit. Zi}'volgonons. Er zijn wel groeperingen die oen slqutel Voor hot
slotmoenemen. :Oe Mormonen of Jehova I sget!-ligen. Maar het is don ook duidelijk dot het lozen vanuit MormonsofRusselis 60de geen recht doet ~en
do bijbel ••••• (De regels van hot ldzen gaan dus niet voor ons uit~ maar
ze volgen) ••••• ~ Bij taalols zodanig is dit anders. Do taal,als conventioneel tekensysteem, laat zich in belangrijke m~te beschrijvon in een
:grammaticaal vorm-gebonden regolsysteem •••• Bij het uitloggen van de bijbel
(nu) he~ben we alles temakon mot do talige vorm van dotokst. Studie
van het Hebroeuws, Aramoos en Griok~ is nodig. Dit zijn goen heiligQ,ongeWone talen. Er is geon bijbolso taal. Er is wol een bijbolsetekst. Nu,:menen enkelen in de literatuurwetenschap on in de theolog~e,dot mon ,ook
een soort tekst-grammatica kan schrijVen. Ton onrechto. De tekst is in onderscheid van de taal niet conventioneol en niot aan oen bepaald tekst
productie-systeem gobonde~. Talig zijn wij niot vrij om te klinken zoals
wij wilion. Maar textueol zijn wij vrUom te zeggen wat ons lust en dat kan
ook in hetopon systeem van ae taal. Dit brengt nu mee,d~t het verstaan
van een tekst be~int bij de gogeven tokst zelf on niet op een algemoen
niveau. l ' In een voetnoot voegt de schrijver toe~ tlOntkonrJ wordt niet dat
de tokst eon structuur vertoond. Evenmin dat de auteur in zijn keuze van
de structuur kan aansluitonbij ~pur a~d6ren gevolgdb struct~r8n (sönnet~
verhaar~opbouw met climax; brief met. proëmium, epilóog,G~:ö.). Deze fGiten geven e~hter nog geon aanlèid~ng tek~torit8b~stho~wen als resultaat
van oen tekst-produktiesystoom. H (pg. 2Dv.) ",;:
Kort samengevat: ben je in, h~t gob~~ik van de ~aal gobonden aan eon systeem p voor het produceren va'n oen tekst bon jo vrij. IILogische consistentie is wel een kwalitoit, die do tekst moot00rtonen p m~arigeön tekst~kenmerk.
,"
Win ,'over dit probleem meer wil weten, kariterecht in h,etheldere boekje
vandozol fdo schrijvor ~ Bijbolse, taal? De samenhang tussen inhoud en taal
vdn de bijbeise openbaring~ Amsterdam 1~71.
''"";,i,,,,'

(

In principe ben ik het eens met do autGur, maar ik geloof dat hij overdrijft.
En dat hnngt misschien samon, met hot feit dat hij niGuwtestnmenticus is.
Ik onderscheid' Oude en Nieuwe Testament niot eens ;in~dier,:,voege dat cr
,in het Oude Testament eon, overwicht van de vormöp de inhoud is en, in hot
Nieuwe ,oen overwicht ,van ,de inhoud op de vorm. 'Wis <hot
bestudeert
krijgt':dus meer> niet vormen,tekst ... vormen to, maken. Hijti::eedt de werOld
va~ het o~de ~abijen oosten binnen, waarin de bonventioncile tekstyvorm
schering on inslag is. Ik weet dat het OT daarin niet ondorscheidsloos is
opgenomen. Mij valt tenminsto op, ,dat in de Schrift' de vorm, hoe nadrukkelijk ook ,voorhanden~ 'toch dienstbaar blijft aan de inhoud. Dat bijv. de' figuur va~ de herhaling, die in de literatuur van Ugarit' zo vertragend werkt
in de le~sten, in het, OT veel mee~ funktioneel aan~Bzig is. Maar toch,
een overvlo~d 0ah vot~tin.
'
,'
Waaronder ~~ zijn die zo met de inhoud verwsv~n zijn, dat het ~nd~rscheid
vorm-inhoud haast' ondoenlijk' is. Denk bijv. eens aan hèt getal in de getalspreuk (b~k~ndvo~rbeeld~. Om drie, ja,~m ~ier zal Ik het nieiherroopen,
in Amös 1 en 2), of de a,beadaria in de ps àlInen, of het eigen'aardige in
de A5rohietisch~ zegen van Num. 6, dat een opklimmende reeks 0an ~óo~den
bevat~ drie, vijf, zeven, en van letters~15, 20 en 25, ofde'psalnivan de
zeven donderslagen (29), of dat in Davidsdankgebedvoor. de grote belofte
via N~than (2 ,Sam. 7) het woor~'uwkn~c~t' tie~ maa10oorkomt en dat in
datzelfde dankgebed de Here God evenzo tien maal' aarlgesproken wO,rdt en
dat beide I t geval is1n zowel 2 Sam. 7 dIs 1 Kron. 17, niëlar dan' op verschillende plaatsen. Ik moet zegg6n, dat zulkegegèvens mij danig in verlegenheid kunnen ,brengen.
Wat moet ~k daarmee aan, dat in Psalm 29 zeven maal 'destem dSB HEREN
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-4genoemd wordt. Is dat opzettelijk gebeurd? Heeft dit een dichter met een
vooropgezette Voorraad van zeven zo gedicht? Of ging dat spontaan? Martin
Buber heeft van een trefwoo~denstijl gesproken. Van Bruggen zal zeggenJ
Nu, geen bezwaar 9 maar daar kun je geen voorafgaande regel van maken 9
dat is meer een exegetische conclusie (pg.22). Maar It betreft toch een
verschijnsel dat wij zo niet kennen en zouden we daarom iemand die op het
punt staat de tekst binnen te ~endelen niet op de mogelijkheid attent
moeten maken~ dat hij zulke verschijnselen kan tegenkomen?
Wat al te simplistisch schrijft Van Bruggen in dit verband over Genesis 1.
1;\!1ij krijgen dan bij Gen. 1 \; 9 zo schrijft hij wat spottend ~ il als leesregel
mee dat het een kadervertelling is. Wat zijn kadervertellingen? Vertellingen waarvan wij op grond van de exegese vaststellen 9 dat de auteur niet
alles even letterlijk op hotzelfde niveau heeft willen plaatsen 9 maar dat
hij een hoeveelheid amorfe stof en informatie op het presenteerblad heeft
gelegd van oen moraal of een vertelschema. Het woord kadervertelling zou
bij Gen. 1 als conclusie uit do eX.8gese kunnen komen 9 maar het kan nooit
van te voren war don opgelegd aan de tekst. Zij de boeken van De Jong over
de tweede wereldoorlog als kadervertellingen en niet-historische boeken
aan te duidon~ omdat hij de geschiedenis in vijf jaren verdeelt? We weten,
dat dit kader ontleend is aan de feiten en geen opgelegd kader vormt!'
Op de vraag over de boeken van De Jong antwoord ik met 'nee'. Maar het
vijf jaren-schema is bij deze boeken zo uiterlijk en zo parallelloos 9 dat in
onze cultuur niemand daar verkeer do conclusios uit trekt.
Maar in de oudoosterse en bijbelse literatuur moeten we wel degelijk rekening houden met de mogelijkheid dat de zeven-dagen-vorm een niet letterlijk
bedoelde rangschikking van de stof is~ gezien de eigenaardige rol van het
getal in het structureron van literairo teksten. Te meer daarmee rekening
mogen houden 9 omdat ook oen niet~ideologisch bezwaarde natuurwetenschap
met feiten komt dia op z'n minst een ingewikkelder toedracht van de wording aller dingen doet vermoedon. Noch dio natuurwotenschappelijke feit8n~
noch die literaire eigena~rdighoid zijn beslissend voor de uitleg. Dat erken ik volmondig. Maar ~ezi~n zowel het een als het a~der vind ik het
zondor meer legitiem, dat bij de uitlog van Gen. 1 do vraag meospeel t of
we hier misschien met een tekstvorm te makon hebben 9 di6 toe~ en daar pnmiddellijker begrepen werd dan hier en nu. Met andere woorden g daar mag
naar gezocht wOI:'deh~ En intussen is het raadzaam om uit. Gen. 1 niet teveel
gedetailllftde conclusios tG trekken. Ze bemoeilijken het gesprek met dIJ natuurweten~chap onnodi~~ Man.behooft ov~rigens dd moeilijkheden die hier
liggen niet opgelost te hobben alvorens in gGloof te zeggen 9 dat Gen. 1
hoe dan ook (samenvattend 9 kadrerend) ten diepste recht doet aan wat in
den beginne goschied is.
Kortom, Van Bruggen zegt dus, dat de taalgebruikor gebonden is aan eon
convontioneel regelsysteem en dIJ maker van de teket is dat niIJt. Ik geef
toe s dat de makIJr van een tekst in principe oneindig veel meer mogelijkheden ter beschikking staan dan de taalgebruiker 9 maar toch a8rzel ik wat
de bijbel betreft on vooral het Oudo Testament. Wist ik mear in hoeverre
de tekst produktie conventioneel was, aan vormen gebonden.
Aan vormen gebonden 9 of op vormen geïnspireerd. Dat laatstu kan ook. Men
kan natuurlijk een tekst als Amos 4~4v gewoon voor de voet op exegetiseren.
Maar dc tekst wint toch niet weinig aan scherpte als je er Psalm 100 bij
houdt en dan ontdekt dat het gaat om een spottende nabootsing van een
cultuspsalm van Bethel' s heiligdom~ I'Komt naar Bethel - en pleegt afval! 9
naar Gilgal - vermeerder de afval! Brengt 's morgens uw slachtoffers 9 op
de derde dag uw tier~en! Ontsteekt sen lofoffor van het gezuurde en roept
vrijwillige offers uit; doet het horen~ Zo wilt gij het immers gaarne 9 0
Israëlieten 9 luidt het wooI'd van de Here HERElI.
Maar met dit voorbeeld zou de schrijver hst eens kunnen zijn, gezien wat
hij schrijft over de stijl op pg. 91/92.
Literaire vormen - we moeten niet vergoten dat Israul geleefd heeft in
Gen wereld die stijf stond van ritueel en magio? die voor vele en veelsoortigo literaire schablones gezorgd zal hebben - daar is de openbaring na-
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-5tuurlijk niet aan onderworpen geweest. Oe vormen wer~8n omgekeerd aan de
~ogo inhoud dienstbaar gemaakt. Maar het zou kunnen zijn? dat ze dienond
aanwezig zijn op een wijze en in een mate diS wij (nog) niot overzien. En
zo is te vermoeden dat er no menige tekst ls die dooreen moer verfijnde
hermeneutiek beter en rijker tot spreken kan worden gebracht en uit de
kluisters van misverst~nd ontslagen.
3.

Heel goed is wat Van Bruggen schrijft over de scopusexegesu. Ik citeer g
"Een derde ziekteverschijnsel doet zich voor ?wannGer men bij het bijbellGzon alleen maar de zogenaamde scopus meer kan zien. Met het woord Ii sCOpUS\l
wordt de hoofdbedooling aangeduid. OEi bijtJel heeft als geheel eens'copus:;
de eer van GodvermeerderondoQr zondaars te behouden en hLn een heilig
.leven te IGren in deze wGrold. De bijbel is niet gegeven met als voornaamste dool het opstellen van bijbelse kruiswoordraadsels ••• o. Helaas wordt
dit scopusbegrip echter al te vaak gebruikt om de rost van de tekst van
de tafol te vegen. Alsof de stelling~, dat de mens voornamelijk leeft door
het kloppen van zijn hart? excuus zou ~uQnen vor~~~ om h~m armen en benen
af te h kken. Dat is Gchter wat gebeurt bij de bijbel". (pg. 35v)
'In dit verband komt ook het gezegde 'ter sprake dat de bijbel geef"1 handboek
is voor wetenschappen. IIOit is stellig waar. Maar in naam van het,heilskarakter van de bijbel begaat men vervolgens het onheil om te concluderen
dat de bijbel du~ ook goen enkelebefekènis voor wetenschap kan hebben •••
Alsof eGn partikuliero correspondentie soms niet beslissend materiaal
aandiaagt voor do geschiedschrdving ••• Er drijft heel hoeI wat ~8e op de
stroom van dG rivior~ Er staat hGel wat in do bijbelj waarvan we niét zeg
gen, dat hGt de sc opus vormt, maar dat er wel in meokomt en ook waar isll
(pg. 36).
Goed is ook even vGrder de waarschuwing tegon het tegenovorgestelde~
ilHet ••••• gevaar is •••• dot men vanwege do begeerte naar een volledig
christelijk modol voor een van deze wotanschappen 9 de scopus van oen tekstgedeelto vergeot en do tekst g~at overvragen op onuurdolen. Een bijbolse
psychologie, goologio, linguïstiek od. loat zich niet bouwGn op schaars
en incidenteel bijbols materiaal 9 dat min of meGr toevallig meokomt in
tekstgedoelten\' (pg.36). Van Bruggen ziGt het bijbelgGzag hi6r meor in
controlerende zin. Met do aantekening ~oorzichti~ (zio onder 2) zou, ik
dat willen beamen. Maar voor do rest: van hbrto accocird on aanbevolen.
,
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Onderhetkcipjo'ldzeIT is ~~raak18s'hoèftVan Bruggcin het ovorh~t
'-verst~~dó lezen, d.w.z. dothet Woord van God bij ons zonder antwoord
blijft (pg~ 38). Dst sluit aan bij mijn pleidooi voor het ~oamend lozen (zio
Rondom hot Woord, 23e jrg. nrj 2). In dit vorband denk ik ook 'aan de waarschuwing die ik van Miskotto oens hoorde of las togGn het gevaar van het
eenzaam lezon. En ook herhaal ik bij dit punt mijn meerdore malGn gegaven
adviGs om de Schrift voor jezolf hardop te lazer 9 het liefst in de grondtalen.

cr

4.

5" ' Niet zo entl-ousiost ben ik OVGr de ui tlGg van Psalm 69 als leosproef.
Van Bruggon wil het opschrift 'van Oovid' serieus nemen en dat hbeft tot
gevolg, dat een doel van Oavids lovensgeschiedenis 9 do opstand van Absalom? zo goed en zo kwaad als dat gaat 9 in do tekst van do psalm wordt ingelezen. Hot knelpunt is dan natuurlijk met name hor slot van dè ps~lm, vs.
36~ \öWant God zal Sion verlossen on de stedGn van Juda bouwen", wat toch
wol tamelijk duidelijk naar de tijd Vi1n de ballingsChap wijst (zie J8S. 44~26).
Maar ook vo~der maakt dit inpassen nogal een gedwongen indruk 9 'zoridor dat
er echte winst tGgenover staat. Oe psalm dOGt volgens mij denken aan Psalm
102 9 waar evenzeer persoonlijk leod met de ballischapsellende wordt 908SS0ciëerden waarboven staat:' " 8on gebed van de ollGndige wanneer hij bezwijkt',
en voor dG HERE zijn klacht uitstortil. Dit zou ook voor P~alm 69 Gen passend opschrift zijn.
Maar er staat boven 'van David' zal Van Bruggen zeggen,on gelUk heaft hij.
M8Gr er is wet aan ~e hand met dat opschrift 'van David'. Als jo de LXX
bokijkt dan is er eon hele reeks van psalmon die daar aan David worden toe-
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geschroven, terwijl zo in MT naamloos zijn~ in LXX-telling g 32~ 419 70 9 90 s
92 9 93 9 94, 95, 96, 97, 98? 103 en 136. Het omgekoerdo 9 psalmen in MT wol
en in LXX niet aan David toegeschreven, komt voor in ~21 en 123~ terwijl
Psalm 39 beide in MT en in LXX zowel met David als mot Jedutun in verband
wordt gebracht. Ook Psalm 88 is van do Korachieton en tegelijk van Heman
de Ezrachiet (wat misschion kan samengaan).
Ook zijn er twoe psalmon 9 die in het OT naamloos zijn, sn in hot NT aan David toegeschreven worden, te weton: Psalm 2 in Hand. 4:25 en Psalm 95 in
H9br. 4~7. Misschien mogen we voorzichtig do conclceie trekkon, dat de
neiging bestaat om psalmen die naamloos waren alsnog aan David toe te
schrijven. Toch kan er ook een ~~~!ere reden zijn. Eigenaardig is bijvoorbeeld
dat Psalm 137 (LX~ 136) in de griekso ~ertaling aan David is toegeschreven.
Je zou zeggen, daaruit spreekt oen totaal gebrek aan historisch bosef, omdat dit zo' n duidolijke ballingschapspsalm is g ti Aan Babels stromen, daar
zaten wij •••• t', zozeer dat je een zodanig gebrek eigenlijk aan go en zinnig
mens kunt toeschrijven, ook niet a~n de griekso vertaler dus. Of zou misschien de passus van vss. 5-6, die spreokt over de liefde tot Jeruzalem,
de LXX aan David hobben doen denken, aan David met z'n sterke Sionsliofde?
(zie Psalm 132 ~ ;lHere godenk aan David ••• Ii ) . Het opschrift zou dan niet
meer botekenon dan: 'in de geest van David'. Wij moeten vooral niet vorgeten, dat dB naam David in de Schrift dubbel voorkomt: als aanduiding van
de lijfelijke koning en van de messiaanse vorst van .de toekomst (bijv. HOB.
3:5; Ez. 34~23?24). ///E~genlijk bedoelde ik zelf, de vorige maal bij de
behandelingjvan Psalm 138, ook deze tweede David, niet de David van de
bijbelse geschiedenis, maar die van de grote belofte/Ij
We kunnen daar rekening moe houden als we boven een psalm zien staan~ 'van
David'.
In ieder geval kunnen wij, gezien de hiervoor gebruikte gogevens~ over dat
opschrift niet zo stellig spreken als Van Bruggon dat doot. En dat bedaal
ik niet vliègenvangerig. We moeten er in ft algemeen een beetjé'v~orzich
tig meB zijn, met die opschriften en erg belangrijk zijn ze ook niet. Het
helpt ook niet zoveel vordor, wanne or jo .orin slaagt bepaalde bijzonderheden uit Davids levensgang in de pslam terug te vindon. Vaak leidt het maar
af,want hot is niet voor niets. dat de fr6soo10gi2van do psalm~n vaag is.
Juist'daardoorishet psalmboek een huis met Oele woning~n.
Onnodig dus ook 'vanVari BrLJçgcmom in. dit verband dooxegeet J.Ridderbos
. het verwijt te·· makon, . dat hij {n zijn psalmencommGntaar nonch31ant met. de
auteursnaam 'David' is omgesprongen (p~. 39).
Dat is trouwens oon kenmerkend trekje van de auteur om schrijvers die geestelijk niet vur van hem afstaan met een enkele opmerking"van zich af te
schrijven. De arme J. Riddorbos ovorkomt dat op pg. 127 nog eon keor.
Maar Van Bruggen behoort tot 8en kerk die er belang bij heeft, althans hier
in Noderland~ de kleinste verschillen als groot on onoverkomelijk voor te
stellen. De waro-kerk-idoologie vraagt dat. Jammer On bespottelijk.

6.

en mooi gedeelte in het boek is het stuk over do exegese van 1 Kor.
1Sg29 op pg. 43-53. Je zou het Gen exegetisch reisverslag kunnen noemen.

Het is om twee redenen mooi. In de Berste plaats omdat van een moeilij~c
tokst een alleszins overwegenswaardige uitleg wordt geboden, maar in de
tweede plaats vanwege dat verslag van de reis door exegese-land. Prachtige~ wijze opmerkingen worden onderweg gemaakts waar Jan ik er twee, beide
op pg. 49 9 noem.
'IDeze weg loopt dood. En, dat hdort ook bij lezen en exogotiseren: een veelbelovondo weg die doodloopt. Oe boreidheid om dan rechtsomkeerd te maken
kan niet verhinderen, dat de aardigheid er eerst wat af is".
Hoe Waar is dat! Eng
nOok psychologül speelt een rol bij het exegetiseren. TGrwi~1 we na ·I:let
doorlezen~n wat commentaren gemakkelijk met een doorsnee-conclusie ~enoe
gen konden nemen 9 daagt een misl~l<king uit tot een herni~uwde poging. Dit
is oen gevaarlijk sttidium in dB exegese: hier geldt de waarschuwin~-van
Rückert dat men ook lang aan oon tokst kanwerkens omdat men nu eenmaal
. ean resultaat wil hebben. Wie doorgaat heeft dG schijn tegenII.
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In ~évoorg~d~~~en exegese van dé~e tekst speelt het w60rd~nboek v~n
~iddell-Sc6t eén belangrijke rol. Ö{tis, ande~~dan hetiexito~ vanW.
Bauer? eeriElgemeen woordenboek van de griekse taal. Van Bruggen ~~eft
daaraan de voor keut en verantwoordt zich over deze voorkeur op pag.70g
liEr zijn woordenboeken die het hebreeuws van het Oude Testament eri het
grieks van het Ni8u~e Testam~h~ voo~námelijk beschrijven binnen de grenzen
van het woordgebruik binnen de bijbelse teksten. Het voordeel van zulke
woordenboeken bij de bUbèi 'lS 9 dat ze vaak veel plaatsen behandelen en
'ruimte he6ben om dieper o~ detáils in te gaan. Het nad~el is èchter;
dat.de invloed van de exegese ~n deze lexica ongemerkt wat groter wordt.
Een'tweede n~deel is~dat de w06rden binnen een wat willekeurig beperkt
oebied bestudeerd worden. Dit léatste speelt een grotere rol bij het
~rie~s dan bij het Hebreeuws. De schrijvers vari het Nieuwe Te6t~~ent~ge
br~ikten woorden die in hun tijd gangbaar waren. Voor een goed begrip
. vaM. hun woordgebruik is een algemeen woordenboek van de griekse taal
z~~r gewenst: de bew~gingsmogelijkheden van ~en vis kunnen beter bestudeerd ~orden dcior in een duikerklok af te dalen op de z~ebodem dari door
de vissen te observeren in een aquarium l1 •
Deze opmerking is typisch voorde 2uteur 9 omdat hij immers ook van een
spe6ialö? bijzondere~ bijbelse hermeneutiek niet wil weten (pag. 26vv1.
HU wil het lezen en uitleggen van de Schrift laten ver16pen langs regels die een algemen~ geldigheid hebben. Vandaar zijn voorkeur voor een
algemeen woordenboek van de griekse taal. Dit stroven naar algemene
geldigheid verdient lijval. Toch zou het wat het OT betreft gemakkelijk
tot te snel getrokken coclusies kunnen leiden 9 omdat he~ OT 9 compleet
met zijn ingebed-zijn in de oudoosterse wereld 9 ons vreemder is, verder
van ons afstaat dat het Nieuwe. Juist de kennis van de Umwelt van het
OT zou or ons van kunnen weerhoudeh 9 het zeven-degen-schome van Genesis 1 te vergelijken met het vijf~jaren~schema in do boeken van Dr. L.
de Jong. Er is wat betreft die alg~mene geldigheid werkolijk verschil
tussen het Oude en hot Nieuwe Testament. Oe Umwelt van hst NT is ons
meer vertrouwd, bekend en eigon dan die van het OT. Ook al~ men het
OT in een algemeen kader plaatst? blUft dat algemene nog bijzonder •
.~
Wat in de rest vàn dit tweede .deel van het boeK volgt, is van grdte 'waárde voor do beginn8de exegeet. Allerlei. nuttige e.n nuchtere
ving~rwijz{ngen worde0gbgoven op het :geli~j va~ de bijbeltekst\ de bijboltaleri,~e vort~lingen9 ~e woordeMbo~kcn9. d~ g~a~matica'~J dj bxe- .
'getische commentaren? d8 handboeken over goschiGd~nis en cultuur on
. landschap. Eigenlijk bewUst het boek in dit deel zijn grootst8 b~uikbaar
heide Van harte aanbGvolen~
Het dsrae deel van het boek gaat in op eon drietal hermeneutische
dia veel besproken word6n en de behandeling waarvan
grote consequenties heeft voor veel schriftplaatsen:
1. Hoe wordt do profetie vervuld?
2. Wat iEl typologie eigenlijk?
3. Hoe moeten golijkenissen wordon uitgelegd?
Over het derde punt zal ik hi:n niet spreken. I k zeg alleen ~ lees dat
voor~19 want het behoort tot het besto van het boek. Over ~e andere punten en vooral het eorste kan ik niet zo enthousiast zijn.

~

kernonderwe~pen9

9.

We zullen nu in discussie gaan met de schrijver over het onderwerp
'vervwlling van de profetie'. Eerst wil ik Gen mooie uitspraak op pag.
104 doorgeven ~ ItTerwijl de' toekomstprofetie niet geschikt is einde loekQmst in kaart te brengcm 9 is zij wol geschIB/8nom dEl vervulling ~ wanneer
die komt te herkennonII.
.
M.i. echter .verlaat de schrijver het hoge niveau van dit woord ~ls 'ij
vervolgens ~an de hand van oon vooibeold (Psalm 16) duidelijk wilm~ken,
dat de Schrift in het Oude Verbond Gon soort Christusbewijs leVert.
tt(Petrus) citeert (op de Pi~ksterd89) een gedeelte van Psalm 1~9 waarin
David spreekt o\Jer iemand die geen ontbinding zal zien on die niet aan
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het dodenrijk zal worden overgelaton. Oaarna legt Pe~rus dit woord naast
,de feiten~ David ie o8stOl:Ven en Zij!l gruf is nog altijd aan te wijzen in
Jeruzalem. De psalm ~~n d~s niet s188n cp Öavid ielf. Er iS,Gen bpenheid
in deze psalm naar iem6nd anders. Wie beantwoordt dan daarian? Petrus
weet na Passn het ant~oo~d: de psalm slost op Jozus, die wel be~raven
werd? maar niet B2n het graf werd ov~rgelat8n" David mocht van te 00ren
schouwen l!J2tnu g3beL'ree ij (Pag. 1'i2).
Ik geloof toch? dat Christus hier te gomakkelUk in de psalm wordt ingelezen. David spreekt hier niet over liiemand dit3.,,;'smaar over zichzelf. En
de woorden vol vetrouwen dat Go~ zijn ziel niet aan het dodenrijk zal prijsgeven en dat zijn vlees in veiligheid zal ~onan9 kunnen op zichzelf heel
goed zo worden uitgelegd~ dat David zs!zsr is van Gods bescherming in een
situatie van extreem levonsgevaar. Wel drukt dG schrijver zich heol goed
uit als hU zegt dat de psalm aen openheid laat naar iemand anders. Men
kan ook zeggen ~ de psalm roept letterlijk genomen een verlegenheid? een
vraag op. Maar dat is lang nog geen bewijs. Ik denk dat het Christusbewijs
- WaarV8:l het NT inderd<lsci spreekt 9 H3nd 9g22~ 18~28 - trJn eerste gelegen is in het .fei.t van Christue dood en opst:mding en ten tweede 9 wat de
Schriften betreft? in de veelheid van aanduidingen 9 hetzij positief door
de. voorzeggingen bij de profoton en nega~ief door de vragen die door allerlei woorden en gebeurtenissen worden opgc~oepen. Eerder zegt de auteur
dat Christus past in de witte vlekken op do !<sart van de profeten (pag.
109). Dat is toch iets anders don ':Oovld mocht van te voren schouwen wat
zou gebeuren. Christus komt, naaT eer: bekende uitdrukking van Calvijn p in
het gewaad van de Schriften t~t on8 9 maar Hij is Zolf meer dan het gewaad.
Van Bruggon zet zich in dit gedeelte sterk af tegen Marciofl 9 of liever:
tegen de moderne bijbelkritische wetenschap? die hij iri de ban van Marcion ziet. En wat was het foute van Marpion? Van Bruggen ziet dit als
het fijne puntje dat Marcion de vor\lulling van het OT is gaan ombuigen
in de richting van een christologischeinterpretotie achteraf.
"Nu de zon van de wOélrhoid is gaan schijnen 9 gla<lst ook het dode? oppervlak van de maan Véln het Oude Verbond: het is echter een geloende glans"
(pag. 110)~ Ik betwijfel of we hier een juiste weergave va~ Marcion voor
ons hebben. liet verschil tusson de kerk en Marcion wes niet Gen verschil
.in interpretatie van de Bijbel? maar de Bijbel zelf. BU Véln Bruçns weergave van f"larciàn' s opvatting wordt iliet duideiijklIJélGrom .~1arcion het OT
~n veel ~o~ het NTschiapte; ~ij had alles dan ru~~~g kunrienlat~~ staan.
Maar Van Bruggsn~ ver~et~~at hior voor~l tegen d~ eigentijds8b~belkri
tische wetenschap 9 w8arbinnen de] gednchtGngang vnn rn,arcion volgens hem
bijna gemeengoed is geworden. Als volgh löIr.. demode 1.:'ne bUbolkritische
wetenschap gélsn verreweg de meeste exegeten uit vnnde gednchte dat de
evangelisten vanuit hun ervaringen rond Jezus nu tot een vernieuwde interpretatievan het OT komen " (pag. 110v). Wat bij Van Bruggen tegenover
elkoar gestald wordt is dit: enerzijds sen argumenteren vanuit de bedoelde betekenis van het OT 8n zo terechtkomon bij Jezus Christus 31s de vervulling van hot OT. Dat is wat in het NT gebourt? zegt hij9 en anderzijds
dat aan de Oudtestamentische teksten een latere intorpretatie of ~en toegevoegde betekenis wordt gegeven. Dat is wat de moderne klitischebijbelwetenschap doet. Wat Van Bruggen van deze moderne wijze van doen vreest~
is willekeur. Z~als ja inderdaad ~il18k~ur kunt vrezen bij(bijv.) de paus
van Rome, dei het ius interpretandi heoft? het recht om ds k~rkelijke
traditie te interpreteren. Zo kan die kerk vo~.houd8n? dat de pausen
door de eeuwen heen onfeilbaar gowaost zijn in hun officiäle sprekon: wat
er.mis was? ~ordt weggeintorpretesrd. Inderdoad ç als vervullcn gaat-betekenen, dat or in een nieuwe situatie nan oude teksten een niouwe betekenisgogoven mag werden? dan is het hek vûn de dam, Dat is willekour.
Maar nu vervalt Van Bruggen m.i. in con fundamentalistische reactie hierop.: ( Het is eigenaardig, dat in dit boak ov6r het leien VAn de Bijbel
met gee~ woor~ gesprokon ~ordt ovor het fundamentalisme!)
Waa~om een fundamontalistische reactie? Wel· het fundamentalisme heeft
altijd moeite met het historisch karakter van do goddelijko opembaring.
Het ziet dB Schrift wel BIs fundnmen~9. maar veel minder al~ weg. En de
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Schrift is beide: fundament en weg. Wie enkel mser die weg ziet, starit
al bijbellezond op een station~ de trein komt Van de ene kant 9 stopt en
gaat door 9 de andere kant op. Wie niets andars dan het fundnment ziet 9
staat al bijbollezend op een verdieping; hij kan met dG lift naar boven
en naar beneden; opstU~en tot God en afdalen in het Woord van God.
Ik zou zo graag die beide bewegingen vasthouden 9 want ze hebben b~ide
hun recht.
Van Bruggen wil dus is Psalm 16? zoals we gezien hebben? een glasharde
Christusvoorspelling viridsn. Hij grijpt daarbij te~ug op de apologetische
vaders uit het begin van do kerkgeschiedenis (pag. 106). Tegenover de
vaagheid van de ~oderne b(belkritische wetenschap wil ik dat wel begrijpen en sprekt het me zelfs aan. Toch zie ik er ook iets docetisch in,
een ergernis nemen aan het feit dat God het behaagd heeft zijn Woord de
weg van historische ontwi ~~ling te laten gaan. Op~en van de eerste regels van het boek (pag. 5) staat al meteen een tegenstel1ing die te denken geefL HlJJat is het eigenlijke van een boek ~ is het goddelijk geïnspireerd of menselijk ge~volue6rd?'i. Het gaat me niet om de tegenstelling:
goddelijk - menselijk, maar om die tussen inspiratie en evolutie. Is dat
een tegenstelling? Het is moeilijk om de eeuwigheid en de tijd aan elkaar
vast te knopen. Ik kan dut ook niet. Daarom werk ik'wel met twee woorden
die elkaar tegen lijken te spreken: fundament en weg, sen beeld van stilstand en oen beeld van beweging. Bij Van Bruggen wordt dit een of ••• of.
HU doet teveel eeuwigheid in de ene, afzonderlijke tekst. Ergert zich
eraan 9 dat de Christusvoorzogging niet duidelijker is in het OT.
Als hij er hot pleit voor voert~ dot wij bij de profeten van 'toekomstvoorspeIlingen' blijven spreken (niet incidenteei? nièt geïsoleord~ maar
~och!? pa~. 111) dan val ik hem bij. Ook ik erger me eraan als Gen do
Christus en zijn toekomst getornd wordt en het duidelijke dar ~rin is met
onduidelijkheid wordt omgosproken. Maar daarom mag je die duidelijkheid
nog niet forceren.
En dat doet de schrUver hier on daar, wel~ n~g. Een voorbeeld. Ik citeerg IIWonneer de engel in dG dromen van Jozef zegt 9 dflt de 'geboorte van
Jezus uit de maaçrl Maria de 'vervulling' is van het progGfotischewoord
van Jesaja9 dat de maagd zW2nger zal worden en een zoon zal baren en
dat men He~ de r.e8,ri Immanuei zai 'geven 9 dan kan de ongol niets anders
bodoelendan dat hst, woord van Jes~ja nog niet vervuld was en nu eindplijk wordt ing~vuld (Math. 1i23). De christolijke~prekor in ~e aan
Justinus MQrtyr toegèschreven Dialoog mot do Jood Trypho wordt don ook
nièt moe om aan te tonen? dat do Joden geheel tegen de tekst v~n Jesaja
ingaan wtnnoet ze deze profetio willen doon slaan op de geboortè van Hiskia. Dezo ctnisten uit de tweede oeuw kande niet het compromis van een
aanvan~Glijke en latere vervulling.
(Hier blijkt de agressio van Van Bruggen om ih dit verband te sp~oken van oen bbmpromi~.) Do ongel spreekt
ook,nietover Ben 'latero' of 'rijkore' vervulling. Ook in Jesaja 7 is
hst raadselachtigo woord over Gen vrouw (zonder vermelding van een man)
een o~vervuld woord dat als Gen tekon aan het huis van David wordt gogeven lt (pag. 115).
Maar Derder, op pag. 60v? had dG schrijver ervoor geploit om met de LXX
(en eigenlijk ook met ron) Jos. 7g14 als volgt te lezeng :;.9.ii. (zoon van
David) zult hem de naam Immanuel gevon 1i ., Dät de r~asorGtische punètuatie
iê gaanlozon~ IIZ~ zal noem(m lO v8rklaQrt de schrijver daar L;it co joodse
opzet om deze geboorte wat los to maken uit hot huis van David. Ik kan
mi in dezG tekstverbetering goed vinden. MQar juist als er st8at: Gij,
Acha~9zult hem. do naam I~~8nuQl goven, dan moet er toch een EeIT ~érste
of a~nvank81Uke vervulling van dit woord in die tijd geweest zijn ~n een
later komende? in het evangelio. En juist hot feit, dat de prbfotio_
hi8r zo'n dool beoogt, maakt haar vaag en ongeschikt als stringent b~
wijs van de Christus. Wel is hot zo dat wie in Jezus Christus alsd8
Zoon van God en de ,Zoon van David gelooft, dqor dGze profetie niet weinig inzUn geloof gosterkt wordt. Want, zoals de schrijver het zelf gesteld hoeft 9 op pag. 109, ~ liTer wijl do tookomstprofetie niet geschikt
is om do toekomst in kaart te brongen, is zij wel goschreven om do vervulling, W2nneor die kor.lt, te herkennen l' • Dat is inderdaGd wat de pro-
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fetie doet~
Wat heeft de schrijver oigenlijk tegen de ondorscheiding 'aonvahkelijke' of
'voorlopige' een 'latere' of 'rijkere' vervulling? HU wijdt er vanaf pag.
113 een apart hoofdstukje aan en zegt dan~ ~at or welvoorieggingen zijn
met een gecompliceerde structuur~ waarvan
kunt zeggen dat ze bij stadia in vervulling gaan. Maar~ zegt hij9 Den niet-samengestelde belofte
of voorzegging wordt àf vervuld 1 àf niet vervuld. En woorden als 'armer'
en 'rijker' passen niet bij het werkwoord vervullen. Ook hier blijkt de eigonlijke zorg van Van Bruggen heel duidolijk ~ HVia do terminologie van
'voorlopie' en 'rijkere' vervulling wordt in principe de wissel genomen
naar sen vervullingsconcept dat dichter bij hot interpretatie-model k6mt.
D~ vervulling is nu niet mser ~ontroleerbaGi: misschien komt er later nog
wel een 'rijkere' vervulling?! De vervulling wordt losgemaakt van de werkebetekenis van detekst ll (pag. 115).
~etis duidelijk wat de schrijver wil. Hij wil precies aan kunnen geven;
hier is de voorzegging 9 en~ doar is de vervulling. Hij wil de vlooiensprong van belofte naar vervulling door dG lucht kunnen volgen 9 zonder
gestoord te worden door de gedachte aan eon evolutie 9 waarbij de belofte
z'n weg door de geschiedenis aflegd als een mol in do grond.
Toch is dat loatst3 bij dG belangrijke messiaanse belofte aan David in 2
Sam. 7 het geval. "Ook kondigt de Here u eDn:: de Here zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen ten ruste gegaan
zijt~ dan zal Ik uw nakomeling 9 uw eigen zoon 9 na u doen optreden. Die zal
mijn naam een huis bouwen en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer beves~
tigen. Ik zal hem tot een vader zijn on hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft~ zal Ik hem tuchtigen met6sn roedo der
mens~n en met slagen der mensenkinderen. Maar mijn goedertierenheid zal
Ik niot van hem doon wijken? zoals Ik die heb doen wijkEn van Saul? die Ik
voor uw aangGzicht heb weggedaan".
Je denkt hier aan Salomo? je denkt hier aan de latore D3vidszci~en op Jeruzalems troon on je denkt als nieuwtestamentisch christen aan onze Here •
.Maar hoe impliciet! Echt niet zo dot je hier een gecompliceerde belofte
hebt 9 diJ=lvolg8ns Van Bruggen gemakkelijk in factoren kunt ontbindon? om
dan te zeggen: toen is dat stuk vervuld en vervolgens dat andere. Het is
helaas zo gewGest dat de vrome Isra§lieb bij elke Qieuwe Davidszoon zich
~fvroeg: is hij degene die komen zou ~f moeten wi Ban arider verwachten?
Zeker tot de ballinschap toe zot 'tdoorelkaar .heon en pos bij Kronieken
kun je merken 9 dat de belofte z{ch heeft losgemaakt van de I<oninklijke
dynastie.
Een ander voorbeeld.
Ook in de woorden van de Here Jezus over de laatste dingen (Matth. 24) zijn twee perspectieven door elkaar heen geschreven.
Gaat ft nu over de vorwoesting van Jeruzalem of aover het allerlaatste einde? Dat kun je niet meer uit elkaar halen. En de bedoeling daarvan is om
te laten zien? dat Jezus' woord het Joodse einde en het wereldeinde als
. zijnde van. eenzelfdo geest~lUkestructuur Gpenlegt. Indrukwekkend'blijft
hier 9 dat Jezus' profetisch woord ingaat jn do geschiodenis en dootlopend
zijn er momonten? waarop je daarvan iets in vervulling ziet gaan.
Trouwens 9 als we 't over 'vervulling' hobben~ het zijn in de Schrift niet
enkel voorzeggingen die in vervulling gaan. In eon volgend hoofdstuk
bespreekt. Van Bruggen het vurschijnsel van do· typologie. Dus ~ dot lihistorisch~petsonen of gebeurtonissen of instellingen worden gezien als
voorbeelden Grieks~ tupoi) voor latore of als voorafbeeldingen voor wat
later komt!!. Ook dS3rbij speelt het woord 'vorvullen' een rol. Bij0.
Matth. 2~14915~ !;Hij stond op ennàm in de r.a:ht het kind en zijn moeder,
ènweek uit naar Egypto en bleef doar tot do dood V8n H8rodes~ opdat ~
vuld·7.ou·worden hotgeon
dG Here door deprofoet gesprokon heeft toon
Hij zGide: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen!l. Vervullen betekend hiBr~
opniGuw opgaan~ een nieuwe toepàssing krijgen~ in dit geval wol de meest
. volle die ooit mogelijk was gowoest. Maar dit~oord kon tussentijds ook ge·bruikt worden door Isra61itische ouders als hun kind uit de Egyptisbhe verstrooiing thuiskwsm~ Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Zoals de zin uit
hgt visioen van Openbaring liEin de zee was niet meor li niet alleen op oen
zeemansgraf in Urk te lezen staat (zoals da.schrijver ergen s vertelt) en dan
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wijst op 't allBrlaatste oind8~ maar ook ergens in ~6n van de IJsselmeerpoldGrs bij son kork opgesteld staat dn den slaat op een voorlopige tussentijdsG vervulling. Oe zoen was niet meer vanwege de inpoldering. Gods
Woord openba8I't Oi1S de stijl van hot goddelijke handelen. En tolkens wnnnoer we deze stijl van goddolijk handelen? zelfs in menselijke nabootsing
of navolging zien~ dan mogen we van vervulling spreken? al'weten we~ dat
d~ vervulling nog uitstaat. Gods Woord gaat als een mol? niet als een v]door de geschiedenis? niet met hier en daar eon landingsplaats~ maar met
hier Gn daar een molshoop, om ds gang van ds Hare God te markeren.
Oe hele problematiek die IJle hier aansnijden? komt nog eons aan de orde bij
Psalm 2 (pag. 125vv). Van Bruggen schrijft~ "Voor vele exegeton is de toepassing van Psalm 2 op Jezus eon latere interprotatie~ waarbij een davidisch koningslied bij de troonsbestUging een nieuwe belichting krijgt? doordat de oude woorden nu aan Jezus worden gehecht on dus Bon andere betekenis krijgen. Hot is duidolijl<? dat op deze wijze niot van eun echte vervulling kan worden gesproken';. Van 8ruggon 3preekt ervan ~ dat
dG moderno commentaren Psalm 2 ontledigen van de Christus on er oen adoptie-lied
van maken voor David. Hij laat dan zien, dat Psalm 2 van meer spreekt dan
van adoptie nL van verwokl<~_ng ~ U~1ijn zoon zijt gij, Ik heb u heden vorwekt ll •
HU gebruikt daarbij een prachtig argument, dat nl. van David of ~~n van
zijn zonen nooit gezegd zou kunnen zUn~ \; Ik heb immers mijn koning gesteld
over Sion? mijn heilige berg'; (vs 6). Do koning in Isragl rogeerde niet
over het heiligdom. Dat heeft Uzzia smartelijk moeten ervaren.
Toch gaat de schrijver dan weer te ver als hij een conclusie tra~t ~ "Op
grond van deze punten (oen zostaij argumenten? waarvan ik or vijf kan beamen) moeten we concludoren 9 dat Psalm 2 reeds ten tijde van do eerste publicatie ervan door do luistoraars niet kon worden gerelateerd ;sn de regerende aardse koning? zodat de psalm vanaf het eerste begin de mensen
hooft laten uitzien naar een konig die boantwoorddo aan dit beeld en van
wie deze profetenwoorden zouden gelden. Oe gelovige verwachting wordt dan
beantwoord door de stem uit de hemel (in de evangoli~n) en deze wordt beaamd door do prediking van de apostelon!l. (Pag. 129).
Hiorin is veel dat ik van harto boaam? maat 't gaat to VOl' als er gezegd
wordt? dat de psalm niet gerelateerd kon wordon Ban de regerende aardse
kOning. "Ik heb u heden vorwekt\l zegt do Here in vers 7. Dat gaat vorder
dcin adoptie, dat is ~aar. Mcal' dat woordje 'hedon' deod de,oerste hoorders rondkijken in hun eigen wereld on hun eigen tijd naar hun eigen messia~.
Psalm 2 lezend krijg je stollig de indr~k dot 't over iümand goot die volstrekt uniek is. Maar de v~aag is of de persoon die hier bedoeld wordt ook
van meot afoan exclusief is gowoest. Hot woordje 'hedon' pleit daartegen.
(~k vorwok u heden'). Trouwons 9 zelfs wanneor do vervulling van daze psalm
in Christus gokomen is? is do vorst von Pslam 2 nog niot geheol oxclusief.
Dat blijkt uit Openbaring 2:27 (ook door do schrijver aangohaald): Wie
overwint en mijn werken tot het oinde toe bowoart 9 hem zal ik macht geven
over de hoidenen 9 on hij zal hon hoeden met oen ijzoren I stof9 als aardewerk worden zijvorbrijzelcJ? g8lijk ook Ik von mijn vader ontvangen heb".
Ook deze tekst getuigt van een doorgaande vervulling van de profetie van
Psalm 2. 00 zoon is in Psalm 2 wol uniek? maar tot op zekere hoogte niet
exclusief. Daarom kunnen wij het woord 'zoon in deze psalm ook niet met
eon hoofrlletter schrijven.
Samcnvatt8nd~

Ik proof bij Van Bruggen de nOlglng om naar do oenvoud van de vroege kork
en do apologeten torug to keren En naar hot glasharde bewijs van de vervulling der profetie. Togenover de moderne bijbelwetenschap~ die het OT
van Christus ontledigt, hseft hij gelijk. Maar wat hij doet is toch wat
fundamentalistisch.
En nu zal iomand zeggon~ IllUat geeft dot?:;. J0 9 toch:: het fundomcJIltalismo
doet toveel eeuwigheid in z'n soap on noomt daardoor d~ tijd niet serieus
gonoeg. Het leeft op oon I'3a!~lijn met de wereld 9 torwijl toch het Woord
vleesgeworden is on ondDr ons hooft .9..E:L~g.'?!1.d_~.
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