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Lezing van drs. H. de Jong over C. Westermann, Hoofdlijnen van de Theologie
van het Bude Testament.
Mijn ervaring met dit slechtvertaalde boek is dat het, naarmate ik er langer
ln las; in diepte won. Het is echt te ·beschouwen als een korte same!J.:vatting
van een leven lang op schoolse wijze bezig zijn met het Oude Testament ~ zoals

Dr.E. Noort in de inleiding (p. 15) schrijft.
Het boek munt uit door een veellruldig gebruik van heldere onders·cheidingen,
die hoe aanvechtbaar soms ook, de lezer niet alleen bijblijven, maar ook hulp
'oieden bij zijn poging greep te krijgen op de complexe stof

va:rLhet.~Oude

Testament. Zonder te zeggen dat deze Hoofdlijnen van Westermann voor ons, die

wat

Schriftbeschouwing betreft beslist andersdenkenden zijn, als leerboek

geschikt is,

dur~

ik de bewering wel a&. dat een scholing aan de hand van dit

en andere boeken van de auteur onze ogen kan openen voor veel in het Oude
Testament dat ons bij andersoortige (meer traditionele of' meer stichtelijke)
lezing ervan zou ontga.an. Men 'wordt

voortdurend

gedwongen om na te. denken

over combinaties en tegenoverelkaarstellingen van bijbelse gegevens, waaraan.
men tot d.usver rJ.Îet gevend was.

Ik wil nu de bespreking van deze Hoof'dlijnen zo uitvoeren, dat ik op een aantal

C/:

.punten)

de opz.et, de stellingnames en de concrete behand.eling van de stof
.
gedachten:rakende, met de auteur tot een kritische f«J.sseling ril komen en maak. daartoe

een indeling in een algemeen (Al en een bijzonder deel (13).

A. De opzet of werkwijze
l). Allereerst dan de ~Taag: hoe kijkt W. tegen het O.T. aan, wat is zijn

Schriftbeschouwing? Het is duidelijk dat W. op het O.T. de vorm-kritische ofwel
de

t

.fonngeschichtliche f .methode toepast. Laat ik deze methode aan de

hand~van

een voorbeeld verduidelijken. W. constateert dat het O.T. op vele plaatsen
spreekt van Gods

redd~de

haddelen, zoals dat heeft plaastgevonden aan het

begin van Isra.els geschiedenis. De :manier wa.a.rop da.arov·er verteld wordt,
vertoont reeds een vaste

vorm~

d.ie uit verschillende elementen is opgebouvd:

-

vermelding

V&'1

2 -

ele nood, het roepen uit de nood tot God, het redding aankondi-

~ende woord val1 God, het reddende ingrijpen zelf en de dank van degene(n} die

de redding ervaren heeft (hebben). Zie da8-~oor bijv. Deut. 26:5-11.
Dat het tot zo In vaste vorm van vertellen gekomen is, duidt erop dat het
reddingsgebeuren heel algemeen gesproken tot de doorgaande ervaring van de
Israeliet behoord heeft. De enk,ele Israeliet, groepen in Israel, het volk zij allen deden van tijd tot tijd reddingservaringen met God op. De vorm voor
het vertellen daar'J'an lag dus in het dagelijkse leven van Israel voor het
oprapen. Op gegeven moment is men nu met behulp van deze vaste vertelvorm de
overlevering te lijf gegaan, die in een veelheid van

l~sse

en verspreid liggen-

de tradities de herinnering aan het oergebeuren van de bevrijding uit Egy-:pte

(

vasthield. De verlelvorm van de redding zorgde nu met zijn vaste onderdelen vei
een kader waarin de lesse tradities tot een samenhangende compositie aaneengesmeed werden. Natuurli,ik waren er meer tradities dan de vertelvorm kon bergeL
en dat leidde er toe dat de bereikte compositie secundair met nog meer trad:i.tie:c
werd uitgebreid en verrijkt, die oorspronkelijk niets met het reddingsgebeuren
te maken hadden. In het verhaal van Exodus is bijvoorbeela de Sinai-pericoop

(Ex. 19-24) zo'n secundaire uitbreiding, die om theologische redenen is ingevoe~/;
in de compositie over Israels bevrijding uit Egypte (zie Hoofdlijnen, pg.50
Het is duidelijk dat we bij deze benaderingswijze van de Schrift in ,het
van het boek Exodus te maken hebben niet met een geSChiedenis

maar

V.\-_

verha(~)

met een

literair eindproduct. Dit betekent nu dat wij op die punten waar het boodschap,
karakter van het bericht over de redding uit Egypte het sterkst en ,het duidelijkst is, door W. steeds gesproken wordt over
I

de vertellers met hun kader

I

en

t

f

de overlevera.a.rs'

9

'de tradente'

de theologische conceptie'. Met andere

woorden daar waar de Schrif't zo duidelijk Schrift, gezaghebbende Openbaring,
juist daar heeft in, de voorstelling

VB...'1 ~.;,

u;

de theologie de openbaring vervange:'

,Laat ik ook daar een voorbeeld van geven. Het gaat om, :bet';bekende verschijnsel dat in Isra.E";l het gebod en de wet ter sprake komen iri het kilder van
Gods reddende handelen ~ waa..'""Van zij nooit mogen worden losgemaakt. W. meent
te kunnen spreken van een groeiproces van de geboden en de wetten in Israel s

-

.,

;:J

-

'"t~n

groeiproees !ldat deel uitmaakt van d.e historische ontwikkeling va.n Isra.el

"ran

het begin. tot aan het einde" (p. 179). l-iaar desonda"lks z~Jn de geboden en

d", wet ten in het O. T. niet opgenomen 1n de hist arische boeken, maar in hun gehee.,
gerangschikt onder het Sinaigebeuren. \-1: zegt nu: "Dat vra.s een uitgesproken
theologische beslissing, die hoge betekenis verleende aan de geboden en wetten
Gods voor zijn volk Israel ... Gods reddend werk gaa.t aan zijn geboden vooraf en

wel onvoorwaardelijk; het gebod dat direkt op (de Sinai-theophanie in) Ex. 19
volgt, brengt dat tot ui tdrul<:king·: HIk ben Jab:wè, uw God, die u uit het land
Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult _.," (Ex. 20:2.v.). Daardoor
wordt verhinderd dat GodS'wet kan worden losgemaakt van zijn reddend handelen;
verabsolutering van de wet wordt zo onmogelijk!! (p. 178). Even later wordt da.t
nog eens 'een imp6nerende theologische conceptie I genoemd.
Het prachtige gegeven dus dat het gebod in de Schrift bedoeld is als een
voor verkregen verlos8ing~
~regel der dankbaarheid~s hler n~et langer van de Here zelf afkomstig, maar
van de theologie. De theologie die op deze wijze de traditie

van :geboden

en

wetten zinvol kaderde.
Ik zou er nog vrede mee kunnen hebben wanneer iemand als volgt redeneerde:
er staan in het O.T. in verband met de Sinaï-openbaring geboden en wetten
waarvan wij het vermoeden hebben dat ze niet door Mozes aan Israel gegeven zijn,
maar later zijn ontstaan. Deze zouden dan achteraf toch onder Mozes en onder
de Sinaï-openbaring ge;t;'angschikt zijn. Nog eens, ik zou
kunnen voorstellen.

~~ar

me ·.di~

redenering

dan alleen op voorwaarde dat er een behoorlijke kern

van geboden metterd.aad door de HERE aan Mozes bij de Sinaï-openbaring is doorgegeven en dat met name de Tien woorden door. de HERE zelf onder zijn reddend
handelen zijn gesteld, zodat we in de heerlijke woorden van het opschrift ind.erdaad Hem zelf horen spreken. Het is m.i. een schromelijke overschatting van de
theoibogie wanneer op haar naam de 'uitvinding' gesteld wordt de wet in het kade:
van de verlossing ter sprake te brengen.
vast te stellen

Historisch is immers zonder moeite

dat. de theologie veel vaker het

o~keerde

gedaan heeft: de

vet uit het genade~j{ader weg nemen en tot een verlossingssystèem verzel.fst.andige
~

Denk aan het Jodendom, aan Pelagius, denk aan de middeleeuwse kerk, denk aan
het remonstrantisme van oude en nieuwe tijd. Het is funest om juist daar waar

- 4 de Schrift zo sterk boodschappend spreekt de openbaring te verva.ngen door de

' ,

theologie die met literaire middelen voor de eindgestalte van de Schrif't gezorgd
zou hebben. Waarom zou de hier bed.oelde heilsorde niet in het gebeuren gelegd
kup~en

zijn door God zelf die juist ook "als verlosser de Schepper van hemel en

aarde is?
Dit is dus een eerste punt van kritiek: de te grote rol die aan de theologie
en haar literaire middelen wordt toegeschreven.
2). Een volgend punt betreft de
Volgens W.

~s

opzet van de theologie van het Oude Testament."

het de kanon van het Oude Testament zelf die ons de structuur

van dat wat er in het Oude TesteJllent geschiedt in zijn beslissende elementen
laat zien. W. gaat daarbij uit van de joodse indeling: de thora, de profeten
en de (ge)schriften~ of wel: de historische boeken, de boeken der profeten en

(

de boeken der onderwijzing waarvan het psalter de kern vormt. Het eerste deel,
dat de geschiedenis van de redd.ing beva.t, la.at de componen"àen zien die in de
beide laatste delen afzonderlijk aan de orde komen, te weten: het woord van God
en het antwoord van de mens. De profetische boeken hebben het over het voord
van God dat in de geschiedenis ingaat en de geschriften, de psalmen vooral,
bevatten het menselijke antwoord. En nu vinden we in het eerste deel, de thora,
d.e geschiedenis van de redding die niet als een reeks van heilsmanifestaties
van Godswege plaatsvindt, maar als een geschiedenis tussen God en mens, waarvan
het woord van God en het antwoord van de mens de bewegende .element en zijn.
Met andere woorden de geschiedenis waarvan de bijbel bericht doet, is dialogisch van aard en evenzeer als het woord van God behoort het antwoord van de mens
thuis in het hart van de theologie. "Zonder het menselijk antwoord zou die
geschiedenis onvolledig zijn" (p 34) ;.
Twee gedachtengangen hangen hiermee samen. In de eerste plaats dat VI. a:iest
voor de werkwoordelijke structuur van de oudtestamentische theologie. Vroegere
theologieën waren naamwoordelijk. Men bracht de stof onder in een reeks van
, zeI f~andige "naamwoorden,

begrippeïi1ätsheil, uityerkiezing, verbond, geloof, ker-.fgma, openbaring, verlossing, soteriologie, eschatologie. Maar de werkwoordelijke structuur vereist
een heel andére manier van" denken. Het gaat daarbij steeds om een gebeuren
tussen God en mensen. In de geschiedenis van de redding in de pentateuch staat

(

·,

- 5 liiet alleen het reddendehaodelen van God centraal, maar ook het lofprijzend
belijden van hen die deze redding ondervonden hadden. Dit brengt mee dat hetgeen
het Oude Te.stament zegt niet zo gemakkelijk kant en klaar is mee te nemen. In
een naamwoordelijke theologie heb je te 'maken met zelfstandige naamwoorden, maar
in een werkwoordelijke theologie heb je steeds te maken met het hele zinsverband
(zie p. 17). (Het verschil tussen werkwoordelijke en naamwoordelijke theologie
kan duidelijk worden als je deze twee zinnetjes met elkaar vergelijkt: 'Jan.
steelt' en 'Jan is een dief').
Hiermee hangt samen dat niet zo gemakkelijk is uit te maken wat nu het
woord van God of wat nu openbaring is. In plaats van inhoudelijke begrippen
moeten we meer denken aan processen. "Het woord is een proces-in-de-tijd tussen
twee of meer personen". "Wezenlijk voor het woord is het, dat het bij de hoorder
aankomt en een reaktie zijnerzijds uitlokt". (p. 22).
Dit doet denken aan wat het synodaal-gereformeerde rapport over het schriftgezag 'God met ons' in het eerste hoofdstuk zegt over het relationele waarheidsbegrip.

De voorstelling dus dat de waarheid, de goddelijke openbaring,

er niet is zonder de inzet van de mens. Het bezwaar hiertegen is dat het evangelie 'God met ons' wordt uitgelegd als 'God niet zonder ons'. Het is het
coöperatie-model: God &

Co~

Welnu, ook tegen W. geldt dit bezwaar. Hij huldigt

dan wel niet een relationeel waarheidsbegrip, maar toch zeker een relationeel
geschiedenisbegrip, en ja, toch ook een relationeel

openbarin~sbegrip.·

Het is natuurlijk waar dat Gods woord reaktie vä.n menselijk' antwoord uitlokt.

Maar is dat antwoord medebepalend voor het woord? Gaat bijvoorbeeld bij de
schepping Gods woord toch niet beslissend·aan welk menselijk 'antwoord ook maar
vooraf? "Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt en door de adem van
zijn mond al hun heir" (Ps. 33:6). Dit is niet maar een begin-waarheid, maar
dit absolute apriori van Gods woord is herhaaldelijk in de. geschiedenis aan de
orde. Let er bijvoorbeeld eens

o~

hoe in de dorre dagen van Smnuël het het woor

van God is dat de grote dingen die uitlopen op het koninkrijk van ·David aan
het rollen brengt.
Het is als bij de goddelijke roeping. Ook daarvan kun je zeggen dat die
menselijk beantwoord moet worden. God roept dan ook de mens die met 't vermoge~

- 6tot f"...ntwoorden

1.5

toegerust. Ha.ar a.f en toe is de roepingsdaad in de Schrift

zeer duidelijk een scheppingsdaad (Jes. 40:26; 48: 13). Dan is er sprake van
God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn tot aanzijn roept 11
(Rom. 4:17). (Ik meen dat we aan dit scheppende roepen ook moeten denken bij
het bekende woord uit Gen. 21:12 (Zie ook Rom. 9:7 en Hebr. 11:18):' " ..• want
door Isaäk zal men van uw nageslacht spreken ", of wel: "in ISa.M zal uw nageslacht geroepen worden", wat zoveel is als: in de sfeer van Isaäk, even wonderlijk als in zijn geval, zal jouw nageslacht ln het leven geroepen worden).
Zeker heeft 'roepen' deze zware betekenis niet overal en altijd. Maar ft is
goed om waar het woord gebruikt wordt, van deze betekenis af te weten. Op
beslissende momenten springt ze plotseling naar voren. En' zoals ft met het roepen(.
15,

zo is het ook met het spreken

VWl

God. Als Paulus 't over zijn prediking

van het evangelie heeft. zegt hij: "Want de God die gesproken heeft: licht
senijne uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te
verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus"
(2Kor. 4:6), In Gods spreken tot ons~ dat als ft goed is een zekere wederkerigoproept
heiä
woord en antwoord, is het goed steeds aan dat oeraanvankelijke
spreken van God te blijven denken: God heeft. i n <'tE"

,

woord, . .het
eerste
woord (Gez. 1. liedboek
..... _.•..
_.....

rnees~

raCLi (>"I..1e 7-ip

Vtm

'he+·

(DH gaat bij gelegenheid zelfs zover

dat aan de mens het zwijgen wordt opgelegd: "Zwijg IsraËtl, en luister" (Dat 27:9)
en: "Zwijg voor Hem gij ganse aarde" (Hab~2:20).

fF 8ken,

Wat betreft de werkwoordelijke structuur van het oUdtestamentis. ch

ook, daar is wel iets waars mes aangeduid. Ieder die het OT bestudeert, merkt
hoe moeilijk het is om het lees-resultaat in welomschreven begrippen vast te
leggen. Toch ~ogen we wat het OT zelf betreft spreken van een tendens van het
werkwoordelijke naar het naamwoordelijke. De boodschép klinkt wel steeds in sen
kontekst, maar duikt daar toch niet in onder
W. zelf' onderscheidt in het hoo:fdstuk 'de Godslof"

(p. 159 v.v.) tussen de

'beri chtende t of t vertellende lof I (v"Toeger sprak men liever van 'dankpsalm')
waarin naar aanleiding van een concreet ervaren fllUp of redding, die verteld
wordt, God wordt geloofd: "Komt ~ hoort en ik wil vertellen, gij rä.llendie God
vreest, wa.t Hij gedaan heeft aan mijn zÎf:ü" (Ps. 66: 16). W. schrijf't: "Voor
dit soort Godslof is de werkwoordelijke aard ervan wezenlijk" (pg. 164). Daarnaast onderscheidt hij de fbeschrijvende Godslof' , die

~-1el

gebOren kan worden

,

,

- 7 ,tit de beperkte ervaring van een concreet reddend handelen van God, maar dan
t.och boven dat bepaalde geval uit de Here God om meer algemene eigenschappen

prijst. Bijvoorbeeld: "Talrijk hebt Gij gemaakt"

0

Jahwe mijn God, uw wonderen

en uw geda.chten jegens ons; niets is bij' U tevergeli:lken ll • (Ps. 40:6) of"Hoorder
van het gebed 1 tot U komt al wat leeft" (ps 65:3) of:
"Genadig 1.S Jahwe en rechtvaardig, onze God is een ontfermer" (Ps. 116:5).
Dit laatste woord 'ont fermer I is een participium. in het hebreeuws ert dat pa....-rticipium is inderdaad

ker~erkend

voor de beschrijvende lof. W. zegt dat je de

beschrijvende lof kU.Dt herkennen àan meer naamwoordelijk dan werkwoordelijke Zlnswendingen (p. 165).
Ik meen dat we hieruit de conclusie mogen trekken dat het O.T. al vertellend
toch wel degelijk op samenvattende omschrijving uit is. Ten aanzien van de ver-·
,

geving bijvoorbeeld zijn er allerlei zinsverbanden te noemen waarin je Gods
vergeving concreet ziet functioneren. Maar terugkijkend op zijn lange geschiedenis is het Israel ook mogelijk om 'de vergeving' als verschijnsel te bezingen:
"\.J'ant bij' U, HEF.E, is de vergeving, hess~ika

opdat Gij gevreesd wordt I! •

Deze naamwoordelijke passages vormen de brug tussen het vertellende Oude
Testament en de dogmatiek. We

behoeven~t

werkwoordelijke

~n

het

naamwoorde~

lijke niet uit elkaar te breken of tegen elkaar uit te spelen. Dit heeft ook
met het fundamentalisme te maken. De naamwoordelijke theologie zou je fundamentalistisch kunnen noemen. De werkwoordelijke theologie is viatisch en be-

C/

schrijft een weg. Maar de Schrift is beide: weg en fundament, weg. naar telkens
een huis, ·beweging naar telkens meer

rust~

van het onzelfstandige werkwoord

naar het zelfstandig.. naamwoord.
Overigens valt 't mij op dat W. die bijvoorbeeld ten aanz~en van de zondeleer
zegt dat in de traditie van de westerse christenheid de 'zonde' eenonhistorisch,
tijdloos begrip is geworden (p. 123) en da.t ze in het Q.T.(:en met name wat
daarover in Gen. 3 en 4 gezegd wordt) niet loagemaakt kan worden van het grotere
geheel van Gen. 1-11 (p. 90), dat ze met andere woorden dus in eenwerkwoordelijke structuur past, het valt mij dus op dat W. ten aanzien van . het gegeven
van 'het beeld Gods' zo onkritisch-naamwoordelijk te werk gaat: "Zo wordt het
overduidelijk, dat er over de mens iets gezegd is~ dat alle mensen geldt, iets
aan gene zijde van alle verschillen, die er voor het overige tussen de mensen

- 8
,

bestaaJl" ..• "Dit nu is de grondslag van de rechten van de mens" (p. 99/100).
I

Is "bet dan toch zo dat achter het verzet tegen een naamwoordelijke theologie

en wel
eigenlijk een ander verzet schuilgaa~)~egen een bepaálde naamwoordelijke
theologie, namelijk die welke tot resultaten komt die de traditionele theologie grotendeels bevestigen? En dat dus slechts een andere naamwoordelijke
wèl
theologie, die meer humaniserend van at=t1"d is ("rechten van de mens") ~elkom
is?
Wat tenslotte de opvatting betre.ft

~

die de inhoud van het Oude Testament

rubriceert onder 'woord Gods' en 'antwoord van de mens'. moet opgemerkt worden
dat bij W. het antwoord-deel toch wel erg groot is. Bij Von Rad in zijn theolope was dat nog alleen het psalmboek en de wijsheid (ThAT I,352ff).
behoren~

Bij W.

heel eigenaardig, ook gebod en wet daartoe {po 171 v.v.} en als ret'lec-·

terend antwoord ook de grotere geschiedwerken

va~

het Oude Testament, het werk

van de zgn. Jahwist, het zgn. deuteromenistische geschiedwerk

~n

de zgn.
ten dele
priester-codex. Kortom, de vertellende boeken die in de hebreeuwse canónttot
de

n'bi~im

gerekend wordenr.bij

W. behoren ze tot het antwoord, nog afgezien

dus van het feit dat de duidelijke woord-gedeelten ook nog weer het antwoord
intrinsiek bij zich hebben. Zo beschouwd heeft het antwoord in het O.T. verre
de overhand boven het woord. 'Met het hele onderscheid moeten we m.i. voorzichtig zijn. Ik heb de psalmen en de gezangen ook wel eens onderscheiden als
het voorgesproken antwoord en het nagesproken antwoord van ons mensen op het
heil. 'Voorgesproken antwoord' wil zeggen dat we ook bij het antwoord volop in
naast het Woord van God
de sfeer van Gods woord blijven. We vinden in de bijbel inder~~et voor~es~roken antwoordvan de mens.En ook dit is taal van de Heilige Geest. Het is
Schrift, geen confessie.
3). Een derde punt in dit verband betre:ft de opzet van juist deze theologie

in vergelijking met andere. Het werk van W. is niet los te zien van dat van
zijn grote voorganger G. von Rad: Theologie des Alten Testamentes, dl. 1

4

(1962)$ lI 4 (1965). Dl. 1 gaf Von Rad de ondertitel mee: 'Die Theologie de~r
geschichtlichen Uberlieferungen lsraels', en de motto-tekst: IEr nat ein
Gedächtnis gesti:ftet s~iner Wunder'. Ps. 111:4. En Dl 11: 'Die Theologie
der prophetischen Uberlieferungen Israels', met als mott6-tekst: 'Gedenket

(

'

9 nicht sn das Alte und achtet nicht auf das Vorige! Denn siehe, lch viII e1n
neues machen', Jes. 43: 18r .. Eigenlijk is de hele toonzetting van Von Rad IS
theologie 'geschichtlich I . W. tracht daarop een belangrijke correctie aan te
brengen. Hij breit in zijn Hoofdlijnen aan twee kousen en spreekt van het
thema van de redding, waarmee hij aan het geschiedenis-denken recht wil doen,
maar

d~aast

over het thema van de zegen, dat meer met de schepping

d&~

met

de geschiedenis verbonden is. "In de zegen werkt de Schepper, daarom is de
zegen uni yerseel ~ hij geldt alle levende wezens. Anders is het wanneer God redt;
dan wendt Hij zich tot een bijzondere groep en uit het ondervinden van redding
groeit daarom een bijzondere geschiedenis, de reddings-' of heilsgeschiedenis ..

(':

Gods zegen daarentegen gaat ook buiten deze bijzondere geschiedenis om verder;

'"

ook Job, de man uit het land Uz, wordt gezegend". (p. 104/5). En "even verder
...

~,.-

dit wat langere citaat: "Anders
dan het redden van God is zijn zegen een
f .. ;:
»,

handelen, dat niet onderYonden wordt in gebeurtenissen of een reeks van voorvallen. Het is een stil,

kontinu~

onmerkbaar vloeiend handelen van God, dat

niet vastgelegd kan worden in ogenblikken, in data. De zegen realiseert zich

lil

een geleidelijk proces, zoals het gaat bij het groeien, rijpen en verwelken.
Het Oude Testament doet immers niet slechts kond van een rij

gebe~-tenissen,

die bestaat uit de grote daden Goàs. De tussenruimte, waa:rin God onopvallend
door zijn stille werk groei en gedijen geeft, kinderen schenkt en groot worden
laat, het werk goed doet verlopen, hoort er ook bij ". (p. 105.).
De

beschrijvingen die W. van het zegenende werk van God geeft, doen hier

en daar lyrisch aan. Dr. Noort, de schrijver van het voorwoord, heeft wel
gelijk als hij zegt dat hoewel W. in de structuur van zijn boek aan de grondlijn
van Von Rad's conceptie vasthoudt, inhoudelijk toch bij hem het primaat sterker
bij de Schepper ligt (p. 13). Je kun"t dat merken aan een, zin als deze: "Juist
als men Gods werk door zijn daden van redd.ing beschouwt als het eigenlijk
centrale in het O.T., daTl toch staat dit centrum in de horizon van het alomva.ttende zegenwerkvan God" (p. 14/5).

.

Op

ligt

het zegenende werk van God~ ~i-

inderdaad bij hem het zwaartepunt. Telkens komt W. daarover te spreken. Zo
bijvoorbeeld wanneer bij 't boek Deuteronomium geheel in de sfeer van de zegen
stelt: "In Deuteronomium overheerst het. begrip 'zegen'. De reddÏngsdaden Gods

behoren tot het verleden Tt (p + 108). Ool\. kenmerkend. ~s wat H. opr:\erkt i.)ver' de
tegenstelling tussen het Jahwisroe en het baälisme. "De radicale st!'ijd tegen
de Baä.lreligie in Deuteronomium

en bij de profeten, met mune bij

hC:3'2a,

richt zich tegen de Baälreligie als v-Tuchtbaarheidsgods,"i.enst. Men her",t't daaruit
veelvuldig de verkeerde conclusie getrokken} dat Jahwe, '",
uitsluitend God

V8.."l

'~;i")d van Isra.el ~

de geschiedenis is en dat elke vorm van 'natuurg:;llsd.ienst I

of 'vruchtbaarheidscultus' in het Jat. . wegeloof met Fortel en tak uitceworpen is.
Dit is in z! n algemeenheid niet juist. Voor Hosea. die de strij d teg.en de
Baälreligie het scherpste voert, is de God van Israel ook de zegenende God.
In hfst. 2 confronteert hij de Baälim niet met de God der geschiedenis~ maar
met de zegenende God, die vruchtba.arheid en wasdom schenkt, precies als in
Deuteronomium: "Zij echter beseft niet~ dat Ik het ben, die haar 'b.:ot. koren,

('
de most en de olie heb ge geven 11 (Hos. 2:7)". Juist dit citaat is daar'QIl1

2.0

kenmerkend omdat het laa.t zien hoe W. inderdaad in staat is om met z:i. jn nadruk
op het zegenende werk naast het reddende werk van God het histöriomonisme en
het soteriomonisme van de oudtestamentische theologie sedert Von Rad te
doorbreken.
Met zoveel woorden pakt W. Von Ra.d aan in de volgende uiteenzetting:
"Vroeger meende men, dat de oudtestamentische visie op de geschiedE:nis bepaald
.

.

werd door een zuiver lineair tijdsbegrip. V.:et name G. von Ra.d plaatste in zijn
theologie het zicht op de geschiedenis in het Oude Testament als geheel lineair

C.

tegenover het cyclische denken o-ver de geschiedenis in· de oude eriëat.

B.. Albrektson heeft daa.rtegenin gebracht, d.at ook met betreltking tot de goden
uit de wereld om Israel heen, met name Babylonië en Assyrië, . gesproken "Hordt
over handelen in de geschiëdenis. En J. Barr heeft te berde

g~bracht,

dat het

OUde Testament tenslotte niet louter en alleen over Gods handelingen in de
geschiedenis spreekt. Beide tegenwerpingen hebben hun gelijk" (p. 21î).
Tegenover bet ui tsluit~nd lineaire tijdsbegrip dat Von Rad hanteerde! stelt W.
dan dat er in het 0:1'. steeds een tweeledige beweging in de tijd zit: e:'::n
cyclische en een die op een doel afstreeft. Dit verschil sluit weer helemaal
aan op het begrippen-paar van de redQing en de zegen. De redding die zich op
de lineaire tijdslijn afspeelt en de z.egen die gebonden is

p.,an

de· cyclische

-

loop der

11 -

S€lZOenen.

volgens W.
r).,rer deze twee gebieden va..'1 de zegen en de redding kunnen Vobk de a.mbtsdragers in Israel verdeeld \-iOrden. net is duidehjk dat de priester bemiddelaar
van de zegen is en de profeet in het kader van de reddingsgeschiedenis ge_
plaatst moet worden. De koning heeft iets van beide. Aanvankelijk was hij een
redders-figuur ~aul, de jonge Da~~d) maar toen het koningschap een gevestigd
instituut. geworden was, werd de koning evenals de priester middelaar van
de zegen (p. 78/80). Wat de profeet betreft, door zijn arbeid wordt het thema
van de redding verdiept tot de geschiedenis vat1- gericht en vergeving (Zie
hfst. IV, een prachtig en

lee~zaam

hoofdstuk

op

dit punt!).

I redding'
en 'zeg~n'
Het is een zeer boeiende tweedeling die W.~anbrengt in de orden~ngvan de

met het begrippen-Raar

stof in het Oude Testament. Aa11.vankelijk was ik er ook erg blij mee omdat
't aansloot bij mijn eigen ontevredenheid over het historiomonisme in de
theologie van het O. T. In de t,heologie van Von Rad merkte ik een gedrevenheid
op die ik slechts ten dele k.on terugvinden in de oudtestamentische teksten.
"Door de wereld gaat een woord en het dri j ft de mensen voort I l . Jazeker" maar
is er ook niet het thema van de rust, naast dat van de beweging? (Vgl. hiervoor
mijn Bron en Norm, p. 12 v.v.).
Het heeft even geduurd voordat ik me los kon maken van de gedachte dat W.
dezelfde kritiek op dit historiomonisme had ala ik. Maar nu zie ik toch duidef~

~

}

lijk dat hij iets ander bedoelt. Het ging mij om het volgende. Er ' zit in het
Oude Testament inderdaad een voorwaartse beweging van de geschiedenis, maar
daarnaast en daar doorheen een concentrische beweging. Eigenlijk vind je beide
bewegingen al in Gen. 1. De voonra&--tse beweging: van de eerste dag na.s.r de
zevende, de sabbat. Maar ook een concentrische beweging: de eerste drie dagen
beschrijven een wijdere cirkel (liCht, uitspansel. water~ aarde + gewas) dan
de laatste drie (hemellichamen! vissen en vogels, landdieren en mens), en de
binnenste cirkel is de sabbat. De eerste cirkel of spiraal eindigt bij de
aarde en haar gewa.s ~ de 'tweede bij de mens. De sabbat vormt de afsluiting.', ',._.
In één zin gebracht: De aarde met de mens daarop is yoor de sabbat bestemd.,
Welnu, deze concentrische beweging zit evenzeer in de geschiedenis. Twee lijnen
zijn uit te zetten die een z.odanige concentratie vertonen: de mensheid, Isra.el ~

-
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Juda', huis van David, de Da.vidszoon, en: àe aarde, het land Kanaän, het
stamgebied Juda, de stad Jeruzalem, het heiligdom op de Sion. Beide reeksen
hangen ook samen: het begint met de adam op de adama, Abraham ontvangt de
beloftes van een nakroost en een land, :David spant zich in voor de tempel en
~n

Christus komen beide lijnen samen: Hij is de Zoon van David en 'meer dan

de tempel is hier', Van Hem uit krijgen we dan het uitzicht op de nieuwe mensheid op de nieuwe aarde. Het gebeuren van het begin naar het einde voltrekt
zich

~n

concentrische bewegingen; waarin oOk telkens al iets van de uiteinde-

lijke rust genoten wordt. Als Von Rad

zegt dat het Oude Testament in onder-

scheiding tot het nieuwe geen centrum kent (p. 12), dan sluit dat helemaal
aan op zijn lineaire geschiedenisbeschouwing, maar het doet geen recht aan

(

de werkelijkheid dat het Oude Testament, wel degelijk de voorlopïge rust kent.
Bijvoorbeeld zie je dat in Ps. 132. Het eerste deel van deze psalm is vol
beweging: David

die zich geen rust gunt alvorens hij een plaats gevonden

heeft voor de ark (vs. 5). Maar het tweede deel van de psalm ademt volstrekte
rust: dit is mijn rustplaats voor eeuwig (vs,

14). OOk Da.vid komt in dat Sion

tot rust: op hem zal zijn kroon blinken (vs.

18). Men kan op het Oude Testament

ter veraanschouwelijking van deze beide,bewegingen het beeld van de kerstboom
toepassen aan de top waarvan Christus staat.

Er is een telkens oprukken naar de vervulling. van de belofte en ook telkens

een pas op de plaats en een relax als een partiële vervulling is ingetreden.
Totdat de Geest weer voortdrijft naar weer een nieuwe en verdergaande vervulling.
Maar dit is niet watW. bedoelt. Bij hem staan de beide complexen, die
v~n

de reddende beweging en die van de zegenende rust eigenlijk onverbonden

naast elkaar. Althans: geestelijk onverbonden. W. wordt niet moe te zeggen
dat in het O. T. het reddende werk van God (en wat daarin meekomt). in verband
is gebracht het het zegenende werk van God (en wat daarmee annex is), maar

'
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hij faalt ten enenmale in het aangeven van hoedanige aard dit verband is.

De zegen is iets dat plaats grijpt onafhankelijk van het reddende handelen
van God. M. i. is het zo, dat de zegen van God geblokkeerd wordt door de zonde
en haar gevolgen, aangeduid in de bijbel door de dorens en de distels, het
zweet bij de arbeid en de smart bij 't baren. "De aarde is om uwentwil vervloekt" (Gen. 3). Dat ,,-ril niet zeggen dat alles van Gods zegenend handelen
uit het leven en uit de wereld is weggenomen, maar de zegen is in haar doorwerking toch geblokkeerd. (Voor h·et vloeien en toch stagneren van de zegen~
vgl. Jer. 5:23 v.v.). En nu is het de reddende beweging waarlangs God weer
'/00.."' ...... 4 . . . . .

tot de volle zegen wil komen; de. concentrJ.sche beweging waarlangs God de adam
op de adama de sabbat wil laten bereiken. Maar deze geestelijke verbintenis

tussen redding en zegen ontbreekt bij W.
Volgens W. is in de zegen met alle toebehoren een

niet-isra~litische

compo-

nent in de godsdienst van het O.T. voorhanden. De redding daartegen vormt het
specifiek

Israëlitis~he.

Natuurlijk hebben ook de niet-Israëlitische volken

reddingservaringen met hun goden opgedaan en in zoverre behoort ook de redding
tot het algemeen godsdienstige patroon. Alleen, die bijzondere reddingsgeschiedenis, die van de bevrijding uit Egypte tot de terugkeer uit Babel, die behoort
speciaal tot Israel's ervaring.

c.

~(TUssen

haakjes merk ik· hierbij op dat het

hier weer de theologische conceptie is die als het geheel eigene van Israel
wordt aangewezen. Eigenlijk hebben we volgens W. in de zegen met een meer
rechtstreekse religieuie ervaring te maken dan in het israëlitische reddingsverhaal. Terwijl deze zegen bij de schepping behoort en daarom voor alle
mensen geldt). In het onderdeel C vanhfst. 111: de zegenende God en de
Schepping~

getiteld: 'Schepping en zegen in de godsdienstgeschièdenis en

het Oude Testament', p. 116 v.v., wijst W.

~n

erop dat het thema zegen en

schepping algemeen godsdienstig is. Na een lyrische uitweiding over het brede
verspreidingsgebied
vreugde das.rover

van de stof van Gen. 1-11, stelt W. vast: tlDe verwonderde

groe~t,

dat er stukken in de bijbel zijn, waarin dat wat de

hele mensheid gemeenschappelijk heeft, sterker is dan het scheidende tl (p. 117).
In dit gedeelte laat W. zich in de kaart kijken. Het blijkt: hij .zoekt naar
een verbinding tussen het algemeen godSdienstige en de religie van Israel.

- 14 Dat .ts zijn drijfveer achter het thema van de zegen, dat hij op zo vele
pagina's van zijn boek breed ontvouwt.
Daarom heeft hij er ook geen behoefte aan om het thema van de zegen afhankelijk te laten zijn van dat van de redding. Want deze zegen als vertegenwoordigende iets algemeen godsdienstigs 'mOet in zijn denken zelfstandigheid
bezitten. Veeleer is het zo dat de redding bij hem ingebed ligt in de zegen;
ze wordt in de Pentateuch per inclusie aan de orde gesteld: Exodus - Numeri
als het reddingscomplex, tussen Genesis en Deuteronomium als getuigenissen
van de zegen (p. 105). Het bijzondere van Israel wordt daardoor in de wereld
van de godsdienst een opmerkelijke variant waarvan de zin niet helemaal
duidelijk is. Heel scherp gezegd: het lijkt een product van een theologisch
(

hobbyisme.
Het is werkelijk een heel groot manko van het boek, dat het faalt in het
aangeven van het geestelijke verband tussen het reddingsverhaal van het Oude
Testament en het thema van de zegen. Ter:wijl toch een van de mooiste teksten
I

in dat verband wel ter sprake komt: Deut. 26:5-11, (zie p. 50/1). Op p. 109
schrijft W. daarover zelfs: "In Deuteronomium staat een veelzeggend getuigenis
voor de eenheid van de reddende en zegenende God. In hfst. 26 wordt het

a&n-

bieden van de eerstelingen als 'gave van de zegenende God verbonden met de
belijdenis van Gods daad van redding in de geschiedenis, het credo".
Opnieuw wordt hier de verbintenis van beide thema's geconstateerd, maar niet
de zin daarvan. Terwijl het toch zonneklaar is dat de zegen hier verschijnt.,
als het revenu 'Van het verlossingswerk van de Here God. Op dezelfde wijze als
waarop in ps. 85 de zegen voortkomt uit Gods reddend handelen waardoor Hij
zijn volk uit Babel verlost heeft. (In vs. 10 van de psatm trouwens wordt de
zegen zelf benoemd als redding, verlossing). Ook in Jes. 11 gaat 't via het
verlossend handelen van God in de Davidszoon naar de zegen, die in paradijselijke termen omschreven wordt (vs. 7-9). In ps. 67 ontmoeten we dan het
omgekeerde dat namelijk de zegen niet het resultaat van de
de voorwaarde voor voortgaande redding. "God zegent ons",

reddi~
ZO

is, maar

zegt Israelin

vs. 18, "opdat alle einden der aarde Hem vrezen" • Dit geeft een prachtige
illustratie bij wat ik eerder zei dat Israels geSChiedenis een samenstel is

(

- 15 van concentrisch-voorwaarts gerichte bewegingen: redding die uitloopt op
z.egen als voorlopig einde. maar tegelijk zegen die startpunt van , voortgaand.
~eddinswerk

is. Zo gaat Israels geschiedenis concentrisch op een punt af

vanwaar de einden der aarde bereikt kunnen worden. Zo bezien ziet het Oude
Testament srunen met het N.T.

(en

nieuwe mensheid

Davidszoon

de kerkgeSchiedenis)eruit als een zandloper.
nieuwe aarde

op

si onstempe I

Adam

Aarde

Een lichtere kritiek op W. is voorts op dit punt dat als we de ondérscheiding tussen redding en zegen o\rernemen we vervolgens moeten zeggen dat
ze toch ook wel vaak door elkaar heen voorkomen. In Ps. 28:9 staat: "Verlos
HERE uw volk en zegen uw erfdeel". In Ps. 72 wordt de
bez.ongen als middelaar van de redding (vs

.'''2 v. v.)

Davidische koning

en van de zegen (vs. 6 v.).

We kunnen hier zeker niet spreken van een secundair in elkaar schuiven van
de thema's, zoals W. t.a.v. Ex.

3:7 v. construeert (p. 112, 147). In Israel

zijn ze van meet af verbonden geweest, zoals uit dergelijke niet uit elkaar
te scheiden teksten blijkt.
Het boek Deuteronomium als geheel in het zegenkader te plaatsen is evenzo
onjuist. Het is juist dat in het gedeelte van ht'st. 12-26 de zegen breed
ontvouwd wordt, maar deze zegen is af"ha.'1kelijk gesteld van de re4dÏngsdaad

- 16 van de eerste orde: namelijk de voltooiing van de uittocht in de verkiezing
van de plaats waar de Here God zijn naam zal doen wonen (hfst. 12). Pas als
die plaats verkoren is en de uittocht

voltooid~

dan zal de zegen over Israel

kunnen uitstromen. Zodat ook Deuteronomium het boek van de redding en de
zegen is, zoals uit de eerder aangehaalde passage, ,Deut. 26:5-11, ook blijkt.
Eigenaardig is voorts dat W. het kinderen krijgen onder de zegen,

d.w.z~

onder het kontinue gebeuren, rekent en in dat verband de optellende teksten
(of wel: de genealogieën) kenmerkend vindt: "in de opeenvolging der geslachten
werkt de zegen" (p. 91). Toch kan het kinderen krijgen ook onder de redding
~& W\_,,"ta""'u ~'"
gerangschikt worden zoals h~ v __ *d 'verlossing! al laat zien. Maar veel

('\
\,_

sterker nog spreekt dit in de geboorte van Isaäk, door wiens geboorte de

... '

belofte uit haar grote impasse gehaald wordt. Het geslachtsregister

suggereel~

beslist niet alleen de kontinuiteit (p. 110) maar is ook geschiedenisvertelling
in geconcentreerde vorm. Dit blijkt nog 't duidelijkst uit het feit dat
periodès die van beslissende betekenis zijn voor Israels geschiedenis ~ in
latere teksten per genealogie weergegeven kunnen worden : I Kron: 1-9 en
Matth. 1. Hoe wordt ook het boekje Ruth door het genealogietje van de laatste
verzen (4:18 v.v.) niet opgenomen en ingekaderd in de geschiedenis van de
redding!
Alles overziende moeten we zeggen dat W. met ft begrippen-paar redding en
zegen twee fundamentele noties van het O. T. geraakt heeft: die van' beweging
en die

va.nrust~

van streven en

bereiken~

maar dat dit twee trekken zijn

die sterk bijeen behoren zoals het in- en uitademen; dat ze daarom niet
gescheiden moeten worden en nog minder tegenover elkaar gesteld. God gaat met
zijn volk een weg van dagmarsen en

~eisterplaatsen~

zoals uit de woestijn-

tocht blijkt. Wat dat betreft maakt W. een goede indeling in zijn boek,
als hij 't in hfst.· Ir over de redding (van Egypte naar Kanaän) heeft, in
hfst, 111 over de zegen (in Kanaän)'en in hfst.IV over de door het gericht
heen verdiepte redding op grond van de vergeving (terugkeer uit Babel). In
deze volgorde zit de suggestie van een sterk en wezenlijk en zinvol verband
tussen de redding en de zegen, maar het blij ft toch bij
toch teveel naast elkaar

staan~

1;1.

t

hoezeer verbonden,

niet op elkaar betrokken. Hoofdstuk 11 en IV

-

i7 -

zijn' sterk op elkaar betrokken, maar hoofdstuk In staat er toch te los

tussen. Hebreeën 4 had hier de verbindende schakel kunnen

z~Jn.

In dat hfst.

immers wordt het juiste verband gelegd tussen beweging en rust ~ tussen
redding en (sabbats)zegen. De Redder Jo"zua brengt in de voorlopige rust,
de Redder Jezus in de definitieve.

B. Nadat we de meer algemene dingen van opzet en methode van de auteur van
dit boek besproken hebben, willen we nu nog op wat afzonderlijke punten
ingaan. Achtereenvolgens t.ullen we iets zeggen over wat W. schrijft over de
scheppi!lg, de zondeval, het verbond en de wijsheid. Tenslotte behandelen we
nog kort het laatste hoofdstuk over het Oude Testament en Jezus Christus.

1). W. wil niet spreken van een scheppingsgeloof in Israel, want waar Iarael
van geloven sprak was er een alternatieve .
in ongeloof gekozen kon worden

~

voorsteJ~ing

voorhanden waarvoor

maar iedereen in die tijd hield lt· erop dat

mens en wereld door zoiets als schepping waren ontstaan (p. 75). Met scheppen
beyinden·we ons dan ook volgens W. op algemeen religieus vlak. "Ook al verschilt
dat, wat de bijbel over de schepping zegt, in wezenlijke onderdelen van wat de
religies rondom Israel over de schepping beweerden, toch is het feit, dat de
God van Israel vereerd werd als de schepper van mens en wereld, iets wat
Israels godsdienst verbindt met heel veel andere religies" (p. 91).
In d.e onuitputtelijke hoeveelheid van scheppingsvoorstellingen tracht W.
dan orde aan te brengen door vier typen te onderscheiden: I. de schepping
komt tot stand door een werk; Ilo de schepping door verwelr.king en geboorte;
111. de schepping als resultaat van strijd en IV de schepping door een woord.

Het Oude Testament kent alle vier voorstellingen, volgens W.
De schepping door een werk vinden we in Gen. 2:7: God vormde de mens; de
schepping door strijd wordt aangeduid in Jes. 51:9-10 en in Ps. 74:12-17 en
Ps. 89:10-14 (maar een heenwijzing daarnaar zou al, voorbereid door het
woest- en ledig-motief" gevonden kunnen worden in de opdracht de aarde te
l~·1.~_I9./

.

'bewaren \r1fá"ru- is namelijk wel wat meer mee bedoeld dan W. aangeeft op p.
waar hij er een waarsch~wing tegen

roofbouw in lees~ De schepping door

100~

geboox'"t.e kent 't O.T. niet, maar we worden door It gebruik

van

It woord

toledot in Gen. 2:4 aan die voorstelling herinnerd. De schepping door 't
woord tenslotte is in Gen. 1 natuurlijk zeer duidelijk aanwezig. W. schrijft
nu: "Het eigenaardige van het bijbelse 'spreken over de schepping ~s nu dit 7
dat niet de laatste, .abst.racte voorstelling van de schepping van de wereld
door het woord de oudere 5 concretere voorstellingen uitwist, maar in hun
recht en betekenins laat voortbestaan". Daarmee wordt gesuggereerd "dat er
geen absoluut juiste voorstelling van de schepping bestaat; de scheppingsvoorste llingen moeten wel veranderen, maar daaruit volgt nog niet dat de
oudere verkeerd en de nieuwere goed zijn. Daarmee krijgt al van te voren de
wetenschappelijke verklaring va.."l d.e wereld in een wetenschappelijk tijdperk

(.

re eht van be st aa.."l ~ wanneer zij uit zi chzelf tenminste niet verab'soluteert.
Naar

h~"l

wezen zijn scheppingsvoorstellingen veranderbaar, ze kunnen niet

verabsoluteerd worden" (p. 92/3).
Dit doet mij denken aan een opmerking van Prof. Miskotte die ik ooit van
hem gehoord of gelezen heb, dat het copernicaanse wereldbeeld niet alles zegt,
zomin als het ptolemaische. maar dat ze elkaar aanvullen.
Inderdaad komen we sporen van verschillende voorstel.lÏngen tegen. Het
licht wordt uitsluitend door het woord geschapen, maar wat het gewas betreft s.
geeft God een bevel aan de aarde: "dat de aarde jong groen voortbrenge ..• "
(Gen. 1:11). De schepping daarvan is dus niet rechtstreeks door het woord.
Ook is hetstrijdmotief duidelijk

(

in het O.T. aanwezig, zoals uit bovenaan-

gehaalde teksten blijkt. Het heeft zin de schepping van Gen.

te typeren als

de zes-daagse oorlog i van de Here God tegen de duivel. Als ik hierbij even mag

1

uitweiden", ik stel het me wel eens zo voor dat toen God hemel en a.a.rde gemaakt
ha.d, de afval van de duivel van God plaatsvond en da.t de satan zich toen
terugtrok. op de aarde, die toen nog oningevuld en van toen a.f woest en ledig
was. En dat God vervolgens door zijn verd.ergaand ;scheppingswerk de aarde op
de duivel heert terugveroverd. Niet geheel, want de duisternis en de zee
verdwenen niet. Zo was de gereedgekomen aarde

van meet af een bedreigde za.a.k

die "bewaard moest worden tegen de macht der duisternis en tegen
Leviathan ~ het monster van de zee. De schepping

~s

R~ab

en

dan een verlossingsge-

schiedenis s maar nog zonder de mens. Daarom ook met een eigen betekenis en
d.us niet ;>a1s in de dopers gekleurde

theologie~

slechts een profetisch model

van de -verlossingsgeschiedenis waarin wij nu staan.
Op dez.e wijze zou misschien recht gedaan kunnen worden aan de verscheiden-

heid van voorstellingen die er inderdaad rondom de schepping in de bijbel
bestaat, maar waarin volgens ll"..ij geen tegenstrij digheiè.te constateren valt.
De mening van

W. dat het O.T. door zijn eigen verscheidenheid de deur openzet

voor nog meer en andere scheppingsvoorstellingen moeten we dan ook met voorzichtigheid en argwaan tegenoet treden. Daarvoor is. de complexe voorstelling

in de de verschillende delen van het O.T. toch te zeer een eenheid. Vergeleken
{\

daarmee

H

de wetenschappelijke wereldverklaring echt een lmetabasis eis allo

genos!. Er is daarin geen agens en daarom kun je niet van een scheppingsvoorstelling spreken.
liet feit dat in Gen.

Î

en 2 van dat stijdmotie:f bijna niets te merken is,

terwijl andere gedeelten van de Schrift daar duidelijker over zijn, schrijf
ik toe aan de opzet om in Genesis met alle kracht alleen de Here God als de
handelende naar voren te laten komen. Het verschil tussen Genesis enerzijds
en plaatsen als Jes. 51, Ps. 74 en Ps. 89'anderzijds is dan te vergel{jken
met hët verschil tussen Zondag 10 van de Catechismus en artikel 13 van de

Gods
N. G.B. Ook bij de voorzienigheiUl!lmmers kun je uitsluitend op Gods hand

letten (wat in de Cat. gebeurt) en kun je daarnaast het strijd-model hanteren~
(wat in de N.G.B. meer het geval is) Het eerste is meer hymnisch, het tweede
meer apologetische
2). Over de zondeval ha..'1gt W. gedachten aan die doen ·denken aan de opva.ttingen

van dr. Wiersinga, die ons hebben bezig gehouden bij onze bespreking van zijn
boek over de brief aan. de Hebreeën (zie studie-map
in zonde geweest; de mens

15

B6

geschapen met begrenzingen: hij

). Er ~s geen val
is

ster1'elijl:~

en kan in gebreke blijven. Dit moet echter streng ondersCheiden worden van
de zonde in de geschie·denis
,

van

Gods vo:Lk. liEr is zonde als algemeen menselij:k

verschijnsel, het in gebreke blijven dat typisch menselijk is; dit nu is
iets anders dan de zonde van het Godsvolk en de enkeling daarin, levend in de
relatie tussen God. en zijn voLl.!;.. Weliswaar worden er deels dezelfde woorden
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voor gebruikt, maar er

een fU!lda.menteel verschil. Ontrouw of verraad ver-

onderstelt net als in een huwelijk in de godsrelatie een saamhorigheid, die
begon met een ontmoetingf Dat is wezenlijk iets anders

da~

het kwaad, dat

zich buiten zo'n verbinding afspeelt. Het is een grote fout, wanneer men
het algemeen kwade identificeert met de ongehoorzaamheid jegens God - dat
laatste is alleen mogelijk in het kader van een geschiedenis met God" (p. 122i3).
6~ngen

Hier worden

uit elkaar gehaald die bij elkaar behoren. Een

soort boedelscheiding tussen algemene en bijzondere godsdienstigheid. In
de algemene godsdienstigheid wordt het zondaar-zijn afgezwakt tot een feilbaarpas

heid, maar\t..n de bij zondere wordt 't iets zeer kwalijks. Zeker is er verschil
en worden in de Schrift de zonden
bijzondere openbaring

tame~jk

van de volken buiten de lichtkring der

licht beoordeeld vergeleken bij de wijze

waarop de profeten de staf over Israëls zonden breken (vgl. Deut. 4:19;
Jer. 2:11; Hand. 14:16; Hand. 17:30). Maar dat geschiedt niet omdat de zonden
var! de mensen en volken in het algemeen van minder ernstige aard zouden zijn
dan die van Israel en de Israeliet (Of de christen). De reden van de bijl)else

mildheid is hierin gelegen dat de zonde in de algemene zin van het woord het
r
karakter heeft van een gevolg van de oorsprongszonde, die vóór mensenheugenis
heeft plaatsgevonden. Van deze oorsprongszonde zelf echter moeten we zeggen
dat er geen zonde meel'" ernstig genomen en meer ingrijpend bestraft is dan

(zie GeD.3)
juist deze,VOe bijbelse mildheid van oordeel over de zonden der heidenen is

C-

daarom een bewijs dat de Schrift de oorsprongszonde als erfzonde verstaan heeft.
Omgekeerd~ dat de goddelijke teleurstelling in Gen. 3 nog boven die

der

profetische prediking uitklimt, is er een bewijs van dat de a.anvangszonde ..
het verbreken was van een zeer innige relatie •. Daarom kunnen de zondeval van
de mens in lt algemeen en de hernieuwde zondeval van de begenadigde mens in
het verbond in de Schrift ook met elkaar vergeleken worden.· ''Want zij hebben
"

als Adam pet verbond overtred.,en l da.ár zijn zijn trouweloos tegen Mij geweest ft,
:' Vgl.ook J8s.24:~!--

.

(Hos. 6:T1J.V'Ook wanneer' men hier met de LXX zou willen vertalen 'zij hebben
.

.

'.

. ..., ".-

'.:~..:.":'''':''''.'.::.:

;,.:.~ ..

'".:r ...... ~ ....~~ .. .t.~, ..,•. '~.~:~;:":.;:~!'J.y.

als een mens -( • W& ' a~pw1tQS,:') het verbOnd overtrMen,-,.,,'.~G';·l)li'J'~;X:n\:~g~èlé,:'~tt~~
'

.

'

"

...•.

,'\~

>:;t.

.•

gelijkba.a.rheid van Israels zonde met die der mensen in het algemeen overeind.
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.
staan. In aard zlJn ze ook niet wezenlijk verschillend. Vandaar ook dat wij

in een gedeelte als Jes. 5:1 v.v. zonder moeite Israels geschiedenis èn

's mensen geschiedenis tegelijk beschreven vinden. De wijngaard is zowel de
hof van Eden als het land Kanaän. zowel Adam als Israel.
Einnen Israel zelf kende men ook wel het verschil tussen de zonde die
voortvloeide uit de algemeen menselijke geneigdheid daartoe en de zonde als
pertinente
Vverbondsbreuk. Dat blijkt duidelijk uit Num. 27:3, waar de dochters van
Zelafead

zeggen: "Onze va.der iS,in de woestijn gestorven, hoewel hij niet

behoorde tot de bende die tegen de HERE sam.enspande. tot de bende van Koraeh,
~oeld is dat hij àe dood als algemeen qpenselijke bestraffing he9ft'onderga~
maar om zijn eigen zonde ~s liiJ gestorven ••• W.V~~ar hoewel er verschil gemaakt
(~""

\.," /

wordt, het besef is toch aanwezig dat ook de zonde die uit de algemene zondigheid voortvloeit, de toorn/van God oproept: "Wanneer zij tegen U zondigen er is immers geen mens die niet zondigt - en Gij op hen toornig wordt

11

(I.Kon. 8:46 ; II.Kron. 6:36). Ook de zonde als trouweloze verbreking van een
zeer kostbare relatie wordtJtenslotte,in verband gebracht met de algemene
geneigdheid tot zondigen en is daar een uitvloeisel van. (Ps. 51: 4 v. v. ) •
W. tracht aan de kracht van Gen. 3 te ontkomen door dit verhaal te verstaan
lil

het geheel van Gen. 1-11 (p. 90). Zo komt de zonde van Gen. 3 (ongehoor-

zaamheid tegenove,r de Schepper) op één lijn te staan metdü: van Gen. 4
(de broedermoord) en die vanGen. 6 en 11 (de doorbreking van de beperkingen
in de richting van het bovenmenselijke) en Gen. 9 (de verachting jegens de
ouders) (p. 121). "Vooral màa.kt hij 11 (d. i. de Jahwi st) , fl door de parallelle
opbouw van Gen. 3 en 4 duidelijk, dat het vergrijp tegen God en de misdaad
tegen de broeder samenhoren ft. (p. 99).
Dit moet echter weersproken worden. Gen.

3 en 4 staan niet 'precies

parallel' (p. 91). Precies parallel zouden beide verhalen zijn als het subject
van Gen .. 3 hetzelfde was als v~1l Gen.4, maar het subject
, ~ in Gen. 3 Adam of de mens 9 en in Gen. 4-dezoöö- van Adam.: Kaïn. Daardoor
komen beide hoofdstukken niet naast elkaar., maar in een onomkee:J;'bare volgorde
te staan, die historisch v&~ aard is. Zeker, er zit wel een zekere parallellie
in de vertelling van Gen. 3 en

4, die "ten doel heeft de gevolgen in

d~

verti-

kale breuk van Gen. 3 in het horizontale vlak te veraanSChouwelijken. Het is
eigenlijk dezelfde parallellie (maar dan tegengesteld) als die in het dubbel-
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gebod van de liefde ligt opgesloteni\l'Aà,ar deze parallellie tussen Gen. 3 en
mag ons toch de verschillen tussen beide

hoofdst~~en

doen zien. Zo wordt in Gen. 4, anders dan in Gen.

3~

l~

niet over het hoofd

Kaïn vooraf gewaarschuwd

tegen de zonde die (ook weer anders da.."l' in Gen. 3) als bedreigende werkelijkheid in de schepping reeds aanwezig
de deur, wiens begeerte naar u

~s:

uitgaat~

"de zonde ligt als een belager aan
doch over 'lie gij moet heersen"

(gen. 4:7) - een waarschuwing die in Gen. 2/3 niet goed te plaatsen is.
Ik zie verband tussen het begatelliseren van de aanvangszonde door W. en
het feit dat hij in zijn boek de

~egen

zo losmaakt van de redding. De zonde

van Adam en Eva heeft de sabbats-vrede verstoord en God moest een reddingsen de sabbatszeqen

geschiedenis beginnen om de sabbatsru~och doorgang~e laten vinden.
Zolang deze reddingsgeschiedenis niet voltooid is, is de zegen geblokkeerd.
Niet geheel weggenomen, maar toch niet echt te genieten. Het zweet van de
arbeid, de pijn van het baren en de dorens en distels maken dat onmogelijk.
Daarom moet de zegen door de redding ontstoord worden.

~~

W. ziet die storing

door de zonde niet.
Paulus zegt in zijn evangelie-prediking in Lystra, dat God zich ten opzichte
van de volken niet onbetuigd heeft gelaten; dat Hij ze wèl gedaan heeft door
van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan de harten overvloed
van spijs en vrolijkheid te schenken (vgl. Hand. 14:17). Dat is de zegen van
de Schepper. Waarom moest dan aan deze mensen het evangelie van de Redder ~
gebracht worden? "Wij verkondigen u dat gij u van dit ijdel bedrijf (van de
afgoderij) moet bekeren tot de levende God die de hemelt de aarde. de zee met
al

wat er in is gema.a.kt heeft

n

(Hand. 14: 15). Het goede werd aus niet in

goede relatie met God genoten. Ook de verlamde in ft begin van dit bericht
herinnert aan de gebrokenheid van de schepping. De zegen kwam dus ook daar Berk
getemperd door.

3). Terzake

Verlossing~

redding was bepaald geen overbodigheid.

van het verbond volgt W. de studies van A. Jepsen, E. Kutsch en

L. Perlitt» die daartoe strekken dat zij de positie van het verbond als grondslag van de oudtestamentische theologie ondergraven. Want, zeggen zij, 'het'
verbond is eerst laat als begrip in het O.T. opgedoken. Oorspronkelijk bete-

(
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kende het woordt b'rit eigenlijk

'verplichtingl~

lt,

zij

z~lfverplichting

It zij

verplichting die men een ander oplegde. Dit betekent dat b'rit nu eens de
betekenis 'belofte' dan weer de betekenis van 'wet' of 'gebod' heeft. "De
overgaJlg naar 'verbond I kan gem.a.kkelij k verklaard worden uit het feit, dat
bij een verdrag of de sluiting van een verbond beiderzijds verplichtende verklaringen afgegeven werden of toezeggingen gedaan" (p. Î+8). lol. maakt in
verband met deze vermeende begripsontwikkeling ook opmerkingen over de werkwoordelijke en de naamwoordelijke structuur van het O.T. Aan het begrip
'verbond' zou duidelijk te zien zijn hoe de werkwoordelijke structuur de oorspronkelijke is omdat 't woord b 'rit aanvankelijk geen toestand, maar een
handeling beschreef (p. 47). In dit verband wordt ook afgerekend met de zogenaamde verbondsformule , waarmee bedoeld wordt het wederkerige relatiewooro

'Ik zal hun tot een God zijn en zij

zullen Mij tot een volk zijn', Zulke

zinnen die compleet of gedeeltelijk in menigte voorkomen in het O.T. worden
aldus W,

~en

,.

onrechte als 'verbondsformule' getypeerd, omdat ze noch met het woord

b'rit noch met de voorstelling van het verbond iets te maken heeft" (p. 49).
Het is een formule die de Godsverhouding stabiliseert en het 'dialogische
gebeuren! (M. Buber, Schriften über das dialogische Prinzip , , 1954) tussen God
en mens' op z'n kortst en helderst tot uitdrukking brengt (p 49/50)
Echter, wat de verbondsformuIe betreft, m. i. is deze formule afkomstig uit
(~'

het huwelijksco~tract (vgl. Hos. 2:4, in samenhang met vs. 25; Hoogl. 2:16;
6: 3; 7: 11 ; Tob., 7: 12) dat ook wel als 'verbond' aangeduid kan 'Worden

(Ez. 16:8:

!I

en Ik ging een verbond met u a.a.n. ••• en gij werdt van Mij 11 ;

waar het woord 'verbond' in één verband staat met de halve verbondsformule;
Ma.l. 2: 14; Spr. 2: 17). Beslissend voor het ver'band tussen 'verbond' en de
bekende formule is wel Jer. 31 :33: TIEn dit is het verbond dat Ik met het huis
Israëls na. die dagen sluiten zal, luidt het woord des HEREN: Ik leg mijn wet
in hun binnenste en zal die op hun hart schrijven en Ik zal hun tot een God
zijn en zij zullen

Mi~

tot een volk zijn". Wel degelijk mogen we,blijvèn

spreken van de 'verbondsformule'.
Wat nu de oorspronkelijke betekenis van het woord b'rit betreft, het· is
zeker waar dat die de ene keer meer in de richting van!belofte I

II

de andere
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keer meer

~n

de riChting van 'gebod' gaat, de ene keer de zelf'verplichting

van God aanduidt, de andere keer de verplichting die God aan zijn volk oplegt.
In alle verbonden zijn deze twee delen begrepen en het is niet. vreemd dat elk

van de delen de naam kan dragen van het geheel. Dat hangt van de situatie af.

Tot iemand die getrouwd

~s ka~

op gegeven ogenblik gezegd worden; de gegeven

trouwbelofte~ die is nu je huwelijk! Is' hij dan toch ontrouw~ dan kan dat

belofte-breuk, maar ook echtbreuk heten.
-Het raam van de belofte is daarom wel degelijk steeds een wederzijdse relatie.
Anders zou het 'verbreken' (hebr. hafer) van het verbond ook niet mogelijk
zijn, of preciezer gezegd: dan zou God alleen zelf zUn verbond~unnen verbreken. Zodra je spreekt van een fverbreken' van de kant van degene aan wie de
belofte gedaan is of op wie de verplichting gelegd is, ga je uit van een rechts- (
verband waarbinnen verplichtend gesproken is en dus van esn verbond. Ook is de
term 'verbondswraak' (n1qam b'rit~ Lev.26:25) slechts zinvol als 5'rit een
wederkerig rechts verband aanduidt. Wij mogen derhalve ook voor wat de vroegste
teksten~treft

uitgaan van de betekenis 'verbond' voor btrit. Dat zo'n verbond

dan zeer eenzijdig gevuld kan zijn: de hogere die zich tegenover da lagere verplicht en die de lagere verplichtingen oplegt, ach, dat wisten we nu toch al
zo mooi van de vele verdragsteksten uit de piitieke wereld van die dagen?
(zie het artikel over b'rit van Mq Weinfeld in ThWzAT I, Spo 78, 79) Het zou
erg jammer zUn als wij die niet langer als vergelijkingsmateriaal zouden mogen
gebruiken.
Wat tenslotte het bezwaar betreft dat 'verbond' een statisch begrip zou zUn
in plaats van een meer werkwoordelijk en boeiend gebeuren, zou ik willen tegenwerpen, dat de statische huwelijksvorm geen verhindering behoeft te vormen
voor een zeer levendige huwelijksrelatie. Die vorm heeft ft niet gedaan als
ft huwelijk zelf saai wordt. Zo is het ook met het verbond.

4). W.!s behandeling van de wijSheid is daarom zo kenmerkend omdat hij bij
dat onderwerp de humaniserende tendens die door zijn theologie loopt du.idelijk
te voorschijn laat komen. De wijsheid is internationaal en interreligieus,
had Von Rad (naast ander'en) al gezegd. W. benadrukt da.t en scherpt ft aan
door te stellen dat wijsheid profaan is en geen openbaring or theologische
re:flectie nodig heeft (p. 102). "Het wordt de mens toevertrouvrd, dat hij
voortschrijdend in zijn wereld zelf zijn eigen ervaringen opdoet) bewaart en

f
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verwer1-;:t. dat hij uit mislw.ldng leert en door vallen en opstaan rijper
wordt. In het winnen en bewaren van ervar1.ng heeft de Schepper zijn schepsel
aan zichzelf overgelaten; Hij vlil dat hij daarin zelfstandig is ti. De wij sheid
die zich in het spreekwoord een eigen taalvorm geschapen

heeft~

maakte oor-

spronkelijk deel uit van het hele mens-zijn met al zijn mogelijkheden. Pas
in een later stadium is ze afgezonderd op het geestelijk gebied. Juist L.'1

haar alles-omvattend karakter is deze wijsheid aan de christelijke kerk als
een kostbare schat toevertrouwd. Z.e is d.e centripetale kracht tegenover de
centrifugale krachten van de wetenschappen en zij kan deze wetenschappen dan
ook terugroepen tot de dienst aan de hele mens.
Hier is de kerk echter meer een volkshogeschool dan een instituut tot
verkondigingvau. het evangelie. Het is waar dat de wijsheid in de oude tijden
een zaak is die het hele leven omgrijpt. Van vakmanschap tot filosofie. Het
is ook waar, dat op het terrein van de wijsheid de overeenstemming tussen de
bijbel en de gevonden literatuur uit omringende landen het grootst is. Maar
het is niet minder waar da.t de bij"bel de wijsheid buiten Israel ziet corrtUnperen. Hoe scheldt Job zijn vrienden niet uit om hun zogenaamde wijsheid!
"Waarlijk, gij zijt. nog eens mensen! Met u z.al de wijsheid uitsterven!
Ook Jeremia (49:7) en

Oba('~a (8)

!I

signaleren die corruptie van Ed.om's wijsheid.

J esa,j a. (19 ~ 11 v. v.) merkt het op voor "rat Egy:pt€~ betreft. Trouwens, ook voor

Israel zelf dreigt dat gevaar (Jes. 29; 14.; vgL I Kor. 1: 1-9).' Immers, ook om
het richtende en reddende werk van de Here God aan zijn volk te verstaan,

16

wijsheid nodig (Jer. 9:11; Hos. 14:10; Ps. 107:43; 1 Kor. 1:18 v.v.; 2:6 v.v.;.
Het is daarom dat de bijbel de weg-ebbende wijsheid onder de mensen vastmaah~

in de vreze des Heren, die het beginsel der wijsheid is (Job 28:28;

Ps. 111:10; Spr. 1;7; 9:10). Het is ook daarom dat hetN.T. zegt dat Christus

r.tc..t.-l,'-'
ons tot wijsheid gegeven is (I Kor. 1:30). Wie zijn
Christus laat

redden~

~~jsheid

niet door

komt terecht bij een wijsheid die op het eind van de

bijbel faards, ongeestelijk en duivels \ genoemd wordt (Jak. 3: 15). Dat wil
niet

zeggen dat nu ook direct de lagere vormen van

scha.p, door deze corruptie

~tTorden

wijsheid~

zoals vakman-

aangetast. Wanneer een hoog gebouw omvalt,

maakt de top de grootste smak, het voetstuk kantelt alleen maar en blijft
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ook in deze toestand 't meest in tact. Zo is het ook met de wijsheid in de
mesr lsvenstechnische zin.
Maar niet alleen het behoud en het herstel van de wijsheid is pas door Gods
verlossend handelen gegarandeerd, ook het onstean van de wijsheid moet op God
worden terwggevoerd volgens de Schrift. De bijbal zou zeker niet de stelling
van W. beamen dat op het gebied van de wijsheid de Schepper zijn schepsel aan
zichzelf heeft overgelaten. De wereld, zelfs die buiten Christus, verkeert
'in de wijsheid G~ds' (die de mensen dan overigens niet zo goed gebruiken),

schrijft Paulus (1 Kor. 1:21). Dat wordt bevestigd door Job 28, waar alleen
God de plaats van en de weg naar de wijsheid kent. Dat dit niet alleen geldt
voor de top van de wijsheid (het antwmord op

I

s werelds vragen) blijkt uit Jes

0

28:26vv waar gezegd wordt dat God de mens heeft onderricht inzake de juiste
methodes die hij in de landbouw moet gebruiken. Daar mag de konklusie uit getrokken worden dat als een mens God verlaat, hij zelfs op zulke gebieden, die
het abc van het leven aangaan, dom zou kunnen worden. De bewering van W. dat
de wijsheid profaan is, lijkt mij dan ook een zeer argeloze stelling. Wijsheid
is wel degelijk een verbondsgoed (vgle Jer. 8:9).

5). In het laatste hoofdstuk van zijn boek, getiteld; Het Oude Testamenten
Jezus Christus, wordt W. verrassend goed. Het is alsof de schrijver zich daar
ontwikkelt van een wetenschapper tot een kerkelijk gelovige. Dat is misschien
ook niet zo vreemd voor een luthers theoloog" die immers met het Nieuwe
I.
laatste
Testament een diepere geloofsband heeft dan met het Oude.~Ditvzou we~ eens
een zeer grote rol kunnen spelen in veel duitse en engelse (anglicaanse)
theologie .)
Ik wil trouwens niet beweren dat dit hOOfdstuk,waarin dus veel over het
N.T. gezegd wordt, geheel los staat van de voorafgaande partijen van het boek.
Het is met name wel één prachtige lijn, die door het hele boek loopt en
ook in het laatste hoofdstuk. wordt
van het

reddingsgebe~en

hoofdstukken 2 en

4~

opgep~,

te weten die van de verdieping

•. -n Exodus tot de terugkeer uit Babel, dus wat de

achter elkaar gelezen, te zien geven. Daarop laat W. het

N.T. aansluiten: "De geschiedenis van de reddingsdaden Gods verloopt nu aJ.s
het ware in drie trappen: de redding in den beginne op grond van Gods erbarming

(

- 27 met dè lijdenden ; de redding uit de babylonische ballingschap op grond van de
vergeving

nodig geworden door de voorafgaande geschiedenis van afvallighei8.;Je,.

redding van zonde en dood in Christus, waardoor de geschiedenis van het nieuwe,
wereldwijde Godsvolk ln gang gezet werd" (p. 226).
Overigens betreft deze doorlopende lijn tussen Oude en Nieuwe 'l'estament ~.
het ge"bied van de redding. \.fe moeten helaas constateren dat het terrein van

de zegen daar ook in het laatste hoofdstu..1t (en dus ook voor wat betreft het
N. T.) wat onverbonden naast staat. Christus die niet aLl.een predikte (redding) ~
maar ook genal? (zegen), die niet alleen de discipelen riep tot de naVOlging,
maar ook de schare wel deed(p. 222)$ die niet alleen gestorven ~s voor de
zondaars, maar ook voor de ellendigen (p.

227), die niet alleen betekenis

heeft voor de lüeine kring,. w'aar::i.n de geschiedenis van Goel. en een kleine
groep mensen) het volk Gods) pla.ats v1r..l.dt, maar ook voor de grote

k.ring~

die

zich uitstrekt '.Tan d.e schepping tot het einde van de wereld (p. 231).
Tot in het. la.atste hoofcls"tul:. toe versterkt dit boek ons in de indru..1.t dat
volgens \<I. God op tweeërlei wij ze

a.at:l

deze wereld wèl doet ~ dat Hij daarToor

t.wee ijzers in hE.t "\TUur heeft ~ de z.egen en de redding. Maar nergens woràt uit

de doeken gedaan hoe die h;ree zicb tot elkaar verhouden. Het einde

VaIl.

het

evangelie dat vertelt hoe de opgestane ]{edder met zegenend uitgebreide
handen ten hemel is gevaren (Luk. 24;50 v.) suggereert dat de zegen de vrucht

(

is van de redding. Da.t verband .wrdt echter door W. nergens gelegd. Dat de
l<.r... echt der HEREN na de voltooiing van zijn reddend en verzoenend werk, timet

machtigen de buit deelt!! (Jes. :53:12) en zo de zegen verspreidt - het blijft

bij W. onopgemerkL. De optiek van het boek schijnt te z.ijn: er is in de
wereld nog zoveel goeds buiten Christus t v-erlossing om. Hoe kunnen ve dat
christelijk-religieus duiden? Dan wordt gekozen voor een constructie die
doet d.enken aan de leer van Gods a.lgemene én bij zondere genade, waarvan
immers ook nie-t goed duidelijk 'Wordt hoe die twee zich tot elkaar verhouden.
PJleen, bij de leer

V~l

de algemene en bijzondere

genade~

zoals bijv.

A. Kuyper die ontwikkelde~ prevaleerde de laatst.e. De bijzondere genade lie~p

uit op het eeuwige leven. Waar de algemene op uit liep, was onduidelijk.
'~5

"oUt..

In de voorstelJ.1.ng van W. mondt de stroom van d.e redding uit in de(zee Yan

'

de zegen die God voor wereld en mensheid beschikt. Wordt aanvankelUk in
het OT nog de indruk gewekt dat de redding exclusief is en tegetanders
kent die daar buiten staan (tegen wie dan in 't psalmboek gebeden wordt),
in het NT heeft de bede tegen de vUanden van de vrome afgedaan. "De
redding van de gelovige vereist niet langer de doed van de ongelovige"
(p 231). Maarwt is dan de zin van de redding van het afzonderlijke
Godsvolk? Dat de mensheid

ger~d

moet en pas zo echt gezegend kan worden

en dat Christus daarom 'de Heiland der wereld'heet (Joh. 4g42)
eum nulla salus et benedictio - dat komt er bij W. niet uit.
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