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STUDIEMAP THEOLOGISCHE STUDIEBEGELEIDING F3
Bespreking van het boek van dr. C. Trimp 'Heilsgeschiedenis en Prediking'
(hervatting een een onvoltooid gesprek).
Kampen, 1986.
i10tto:
'Alles is geschiedenis, maar
. geschiedenis is niet alles'
Dr. Trimp

heeft er goed aan gedaan dit boek te schrijven. Er bestond
Inderdaad bevredigde het niet dat W1J van het destijds gevoerde
gesprek over hoe er over de historische stof van de bijbel gepreekt moet
worden, slecHts een aantal losse publikaties hebben overgehouden, alsmede
twee gangbaar geworden termen: 'heilshistorische' en 'exemplarische' prediking. Een en ander wachtte wel op evaluatie.
Of de evaluerende bespreking die dr. Trimp aan dit onderwerp gewijd
heeft, zal leiden tot een hervatting van het destijds gevoerde gesprek,
geloof ik niet. Daarvoor blijft het boek teveel in het verleden hangen, is
mijn indruk. Maar ook als historische studie heeft het zijn waarde en stelt
het een stukje kostbare erfenis veilig.

behoeft~aan.

(

A. WAT DR. TRIMP BEWEERT
Laten we eerst trachten
het boek te geven.

(

een tamelijk

uitvoerige inhoudsbeschrijving van

Hoofdstuk I
Prof. Trimp brengt niet onmiddellijk de zaak waarover hij het wil hebben,
te berde, maar geeft in de eerste twee hoofdstukken van zijn boek het kader
aan waarbinnen hij zijn onderwerp wil behandelen.
En zo opent het boek met een hoofdstuk over de bijbelse geschiedenis,
over het sterk verhalende karakter van de bijbelse Godsopenbaring, dat z'n
weerklank behoort te krijgen in de bediening van Gods Woord in de gemeente.
Deze woordbediening is ten diepste het doorvertellen van een verhaal. De
heidense kultus vergaapt zich aan een beeld, Gods volk luistert naar een
geschiedenis.
Om dit historische karakter van het heil en van de openbaring te kenschetsen kunnen we gebruik maken van de bijbelse spreekwijze van de 'weg' van
God en de mensen, een eenvoudig beeldwoord in de Schrift voor wat wij 'heilsgeschiedenis' plegen te noemen. Bijv. Dtn. 8:2: "Gedenk dan heel de weg ••. " •
. Deze weg heeft ook alles met het gebod te maken en wijst eveneens op een
Goddelijke planmatigheid die achter Gods gang met zijn volk steekt. Het volk
Israël is geroepen om voor Gods aangezicht uit, met God en achter Hem aan
deze weg te bewandelen: betrouwbaar, vertrouwelijk en vertrouwend.
God gaat een weg en het volk van God mag op die weg meetrekken. Dat is de
kern van het verhaal. Dat is de heilsgeschiedenis. Gods volk komt bij God
vandaan, het wordt door God geleid en gedragen en het is tegelijk op weg naar
God. In die zin heeft de heilsgeschiedenis een trinitarisch historisch karakter.
Naast deze horizontale weg van de bijbel treffen we nu evenwel in de
kerkgeschiedenis het vertikale reisverhaal van de gnostiek aan. Het is de
terugreis van de menselijke ziel uit de ballingschap van deze schepping naar
de ongeschapen lichtbron. Deze ziel wordt verlost, niet door het bloed van
Christus, maar door de kennis, de gnosis. In de ogen van deze gnostiek, met
name in haar Christelijke vorm (Marcion), staat het Oude Testament vol met
minderwaardige verhalen en geboden. En door de leer van het docetisme
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(schijnlichaam en schijnlijden van Christus) staat de gnostiek vijandig
tegenover het historische karakter van het heil.
Hiertegenover moeten wij een zwaar aksent blijven leggen op het historische karakter van Gods heilswerk op aarde. De geschiedenis is niet te banaal
voor de ,,,eg van God met de mens. Dat heeft Irenaeus van Lyon in de tweede
eeuw na Christus goed gezien.
Vrucht van de genoemde gnostiek is ook de allegorische uitleg van de
Heilige Schrift, die onverschillig staat tegenover de historische feitelijkheid van Gods heilsdaden. Alles wat als historisch beschreven staat wordt
door de allegQrische uitleg omgebogen tot een symbool van een hogere werkelijkheid. De vier paradijsrivieren bijvoorbeeld zijn de vier kardinale deugden van de griekse ethiek: wijsheid, dapperheid, bezonnenheid en gerechtigheid.
•
In deze allegorische uitleg heeft de Schrift eeuwenlang gevangen gezeten.
Bijvoorbeeld ook in het werk van Augustinus.
Philo van Alexandrië probeerde met het middel van de allegorese het Oude
Testament voor de griekse geest akseptabel te maken. Maar het Oude Testament
is een door en door historisch boek, dat naar vor.en open is. Philo sloot het
naar voren af en deed er een 'deksel' (2 Kor.3: 14,16) op, doordat hij het
onthistoriseerde.
Als Paulus een keer 'allegoriseert' (Gal. 4:21) doet hij geen moment aan
de historische feitelijkheid van wat in Abraham's tent gebeurde af.
Waar het heilshistorisch en christologisch karakter van het Oude Testament niet wordt erkend, kan men de allegorie verwachten.
De heilsgeschiedenis dus. Deze heilsgeschiedenis is (dat kunnen we
Marcion toegeven) geen 'mooie' geschiedenis. God schaamt zich niet de God van
Abraham, Isaäk en Jakob te heten - hoeveel reden daar vaak voor was. Toch wil
God bij de mensen wonen. Gods liefde is de grote drijfkracht achter de hei lsgeschiedenis in het Oude Testament, Gods voornemen tot de vleeswording des
Woords is de bewegende kracht erin, Gods plan van Immanuël het kader ervan.
Dat heeft de christelijke kerk verstaan toen zij het Oude Testament als
Heilige Schrift aanvaardde, ondanks alle onderscheid dat er tussen Oude en
Nieuwe Testament is.
De weg van het Oude Testament naar het Nieuwe moeten we niet evolutionair
of kultureel verstaan. Christus' komst is geen produkt van Israëls geschiedenis: uit de tronk van Isai is ee~ rijsje voortgekomen (Jes. 11:1). En het is
ook niet zo dat de hellenistische kultuurwereld destijds rIJp was voor de
komst van Christus. De 'volheid des tijds' moeten wij vanuit Gods plan verstaan. Hi j bepaalde ti jden en momenten. I'li j kunnen dat niet doorgronden. Het
komt ons ook niet toe. Ook nu is dat nog zo. Van het evangelie (zegt Paulus)
wordt getuigd 'te rechter tijd' (1 Tim. 2:6), dat is op Gods tijd. De geschiedenis heeft dus niet een eigen, onafhankelijk funktionerende dynamiek.
Er worden telkens opnieuw hemelse impulsen aan het gebeuren gegeven, vanuit
het raadsplan der eeuwen.
Tijdens het Oude Verbond was de openbaringsaktiviteit van God fragmentarisch en incidenteel. In de Zoon heeft God zich definitief uitgesproken. Pas
toen kwam goed de eenheid zichtbaar die al dat fragmentarische tesamen hield.
Wij mogen de nieuwe bedeling 'vervulling' noemen. Het Oude Testament
heeft zijn doel bereikt en veel vormen ervan kunnen worden afgeschaft.
Wij moeten die onderscheiden tijden en momenten aksepteren, zodat we
zeggen: dat was toen zo, maar nu gaat het anders. Of: als het toen al zo was,
hoeveel te meer dan nu. Historische distantie moet erkend en geëerbiedigd
worden. Maar datzelfde respekt doet ons die distantie ook weer overbruggen
vanuit het geloof in Christus die altijd al komende was.
Het historisme maakt alles relatief, omde.t het alles in de geschiedenis
opsluit. De allegorie vervluchtigt alles tot tijdloze ideeën. Het is de
bijbel die ons leert om de distantie èn de eenheid te respekteren. Wat het
Oude Testament betreft: Christus is er al èn Hij moet nog komen. Slechts de
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triniteitsleer kan ons deze samenhang doen verstaan.
Wij moeten bij de weg van God met zijn volk ook letten op het geduld van
God. God heeft ruimschoots de tijd genomen. Gods volk moest wel uit verschrikkelijke klei getrokken worden. Wetticisme is statisch en praat over
tijdloze normen. Maar de heilsgeschiedenis heeft weet van een lijdensgang van
God met een weerbarstig volk en is onder de indruk van zijn geduld.
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Hoofdstuk 11
In het tweede hoofdstuk gaat de schrijver in op het begrip 'heilsgeschiedenis'. "Onder 'heilsgeschiedenis' verstaan wij het geheel van de historische
feiten w~arin ~e Vader van Jezus Christus bezig is met de realisering van
zijn voornemen om met zijn volk te leven in de gemeenschap van de liefde" (p.
37). Een-geschiedenis met belangrijke momenten, fuet centrale momenten uit het
leven en sterven van Jezus, en met het hoogtepunt vari Pasen en met de bedeling van de G~est daarna, tot de jongste dag.
Deze heilsgeschiedenis valt niet samen met de openbaringsgeschiedenis. We
spreken wel van voortgaande heilsgeschiedenis, maar niet van voortgaande
openbaringsgeschiedenis.
De heilsgeschiedenis is wel een eenheid, maar niet een organische eenheid. De Here God is één en daarom is de geschiedenis één. Het inzicht in die
eenheid is gegeven met de belijdenis van de drieënige God. De apostolische
geloofsbelijdenis heeft de integrale heilsgeschiedenis op nauwelijks te
overtreffen wijze onder woorden gebracht.
Heilsgeschiedenis is ook verbondsgeschiedenis. Deze term legt 't aksent
op de omgang en dan komt 't ontoereikende van het menselijke antwoord op het
hei I aan het licht. En op de noodzaak en de real i tei t van het werk van de
Heilige Geest. Aandacht voor de mens behoedt ons voor abstraheren en objektiveren van de heilsfeiten.
Toch is bij de term 'heilsgeschiedenis' , hoe veelzeggend ook, een waarschuwing op z'n plaats. Het woord 'heilsgeschiedenis' heeft op zichzelf niets
gereformeerds aan zich. De term is uiterst kwetsbaar. Wat voorbeelden daarvan: 1) het heilshistorisme van Coccejus, waarbij de eenheid van de heilsgeschiedenis schuil ging achter de periodisering. 2) de heilsges~hiedenis als
immanent, organisch proces met eigen bekroning. 3) heilsgeschiedenis met een
trinitarische dynamiek, waarin ook God zich begeeft (Hegel). 4) heilsgeschiedenis als de geschiedenis van de groeiende God die niet zonder de mens kan.
5) heilsgeschiedenis waarbij men het historisch karakter hanteert als principe van relativering. We moeten komen tot een eigentijdse expressie van de
waarheid. Om zo Jozua (uitroeiing) en Paulus (vrouw uit het ambt) te achterhalen. 6)' heilshistorie zonder Gods plan op de achtergrond. Verkiezing
bijvoorbeeld wordt dan gehistoriseerd (Rom. 9 in veel exegese!). 7) heilsgeschiedenis à la Barth: het heil geschiedt telkens opnieuw. Niet de kontinuïteit, maar de aktualiteit van het gebeuren is er mee aangeduid. 8) heilsgeschiedenis in de greep van het rationalisme: voortgaande onthulling van een
systeem van waat-heden. Het Oude Testament is dan achterhaald. 9) heilsgeschiedenis in de bevrijdingstheologie als geschiedenis die zelf gericht is op
heil en bevrijding en messiaans van strekking is. Dat messiaanse karakter van
de geschiedenis wordt onthuld in de inkarnatie. Mensen maken geschiedenis
door dat proces niet te blokkeren, maar te bevorderen. Het bijbelse verhaal
is geen norm maar moet geaktualiseerd worden. Een nieuw exemplarisme in de
hantering van het exodus-gegeven komt in deze bevrijdingstheologie aan het
licht.
Het blijkt dus dat we met de term 'heilsgeschiedenis' eigenlijk alle
kanten op kunnen. Daarom heeft 't woord een grondslag en een kader nodig.
Nog één ingangsroute tot de heilshistorische methode moeten we gaan. Het
gaat daarbij om 't begrip 'typologie'. Dat dus verhalen vaak 'typische'
betekenis hebben en dat bepaalde figuren 'typen' zijn, met name van Christus.
Wat heeft dit met ons onderwerp te maken?
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Tegen de achtergrond van de Schriftkritiek van de 1ge eeuw kwam er omstreeks 1930 weer aandacht vaar het openbaringskarakter van het Oude Testament: welk getuigenis omtrent Jezus Christus bevat het? Dat trok de aandacht
in gereformeerde kring, waar immers sinds Bavinck en Kuyper interesse was
vaar de geschiedenis van de openbaring, die een alternatief baad vaar de
atomistische hantering van losse teksten ten behoeve van de dogmatiek (fundamentalisme) en aak vaar de ethische Schriftbeschouwing die slechts aandacht
had vaar de religieuze persoonlijkheid.
Men kreeg aandacht vaar:
1. de voorwaartse drang in het oudtestamentische verhaal, die tot historisch
denken dri,jft: het verleden spreekt van God, de toekomst zal aak van Hem
spreken.
2. de vervulling van Gods beloften die in fases verloopt, Hebr. 4. De rust
daar·is een verschuivend gegeven. ~ak nu is dat nag za.
3. de typologie, die anders is dan de al(egorie. Het verschil zit 'm in het
al af niet serieus nemen van de historie. Typologie neemt de geschiedenis
volstrekt serieus en let op analogieën en struktuurovereenkomsten tussen
instituties, personen af gebeurtenissen uit vroeger en later tijd. Het
nieuwe wordt beschreven naar het voorbeeld en in de termen van het oude
(bi jv. terugkeer ui t Babel, de E;<odus; einde van de geschiedenis (Jes.
11) en begin). Het oude is type, model, vorm vaar het nieuwe. Dus niet
'l'histoire se repète'. Het cyclische denken is volstrekt vreemd aan de
bijbel, het is heidens. Typologie zegt dat er een temporele relatie ligt
tussen vroeger en nu. En het latere geeft ten opzicht van het vroegere in
de regel een intensivering te zien. Maar het zat alles al in het vroegere
opgesloten, het latere e:<plici teert het. Het ene plan van God staat er
achter, vandaar de mogelijkheid van het analogiseren. Deze struktuur
verplicht ons om de bijbeltekst aak 'naar varen toe' uit te leggen, waar
alles meer expliciet is.
4. Ook de wetenschap van het Nieuwe Testament had hier in de dertiger jaren
aandacht vaar. Zie bijv. de studie van L. Gappelt, Typos, die de tekst
uit 1 Kor. 10: "deze dingen zijn geschied ons ten voorbeeld", naar varen
haalde. Voor Israël en de gemeente gaat het hier om een essentiële gelijkheid in het handelen van God toen en nu, terwijl er toch ook oog is
voor het verschil: de doelstellingen der eeuwen zijn wel over de gemeente, maar nog niet over het oude Israël gekomen. Deze optiek treffen we
trouwens in de Schrift ook aan op plaatsen waar 't woord typos niet
gebruikt wordt. Dit typologische spreken van het Nieuwe Testament is
voorbereid door de oudtestamentische eschatologie.
5. In vroeger tijd had de typologie zich een slechte naam bezorgd daar het
kitsch-athtige van haar resultaten. Bijv.: Aäron op de berg Har, dat is
Christus op Golgotha, het rade koord van Rachab duidt op het bloed van
Christus - overeenkomsten waarin de gelijkenis wel zeer uiterlijk was.
Het gaat in de echte typologie meer om de stijl van handelen van de
drieënige God. "Typisch Jahweh", zoals B. Holwerda zei.
Heilshistorisch preken is gegrond op het respekt vaar de wijde kontekst
van Gods handelen.
Hoofdstuk 111
In het derde hoofdstuk kamen daar de mannen van de heilshistorische
prediking ter sprake. K. Schilder voorop. Gevolgd door zijn beide leerlingen
B. Holwerda en M.B. van 't Veer.
K. Schilder
Van het begin af is Schilder geboeid geweest daar de geschiedenis van
Gods werk op aarde. Hij had oog voor het historisch karakter van het heil,
legde aksent op het 'eenmaal' van het gebeuren op Goede Vrijdag en Pasen en
verlangde ernaar de voortgang van Gods werk daar de tijden heen in het licht
te stellen. In 11 punten zet Trimp Schilder's.betekenis vaar de heilshistori-
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sche prediking uiteen.
1. Tegenover de opkomende Pinksterbeweging: niet terug naar Pinkstèren.
2. Strijd tegen individualisme en verinnerlijking, dat de eigen beleving op
de voorgrond stelt, ten koste van Gods werk buiten ons, in het verleden,
op d~ dag van Kerst, Pasen, Pinksteren. Ook bij de Ethischen merkte hij
dat subjektivisme op. Het ging hem tegen de individualistische versmalling en de verpsychologisering van het bijbelse verhaal. De prediking
mocht zich bij de Ethischen slechts bewegen op het vlak van de zedelijkheid en de persoonlijkheid. De wetenschap zou zich dan wel (kritisch)
bezig houden met de historie.
3.

(:

(

Strijd tegen" de esthetische

Christusbeschouwing in

literatuur en kunst.

Schilder kwam op voor het afstotelijke van het kruis, en voor de 'bleke
Galileeär', waar Nietzsche op afknapte. Golgptha is de schroeiplek van de
toorn van de Almachtige. Je kunt Golgotha nooit mooi maken. Hier liggen
de wot-tel,s van zijn latere boek: Christus in zijn lijden.
4. Schilder benadrukte de feitelijkheid van het heil in Christus, dat niet
gefragmenti seerd kan worden i n Kerst, Goede Vri jdag, enz. Hi j heeft veel
geschreven over de prediking op de feestdagen.
5. Nadruk op 't historisch karakter van paradijs en zondeval (tegen Geelkerken). De protologie besliste voor hem over de christologie en de eschatologie.
6. In Barth vond Schilder geen bondgenoot. Te dualistisch. Waar heil komt,
kan geen geschiedenis zijn, en omgekeerd. Historiciteit wordt zo een
onmogelijkheid.
7. Schilder benadrukte de eenheid van de heilsgeschiedenis op grond van de
eenheid van Gods raadsplan. Fundamenteel voor 't verstaan van Schilder.
8. Geen geïsoleerde aandacht voor een van de vele kleine geschiedenissen in
de Schrift. Dat is het "afkrabben van de datum van Gods berichten".
9. Schilder benadrukte de progressie in Gods heilswerk.
10. Schilder heeft zijn gedachten over de heilshistorische prediking duideli jk ontwi kkeld vanui t de predi king van Chri stus' vernedering en verhoging. Daarmee hangt samen zijn liefde voor de gereformeerde leer.
11. Schilder was niet tegen het gevoel, de ervaring, de psychologie op zichzelf.
B. Holwerda
De zaak van de hel1shistorische prediking kwam eerst in de veertiger
jaren opzettelijk in bespreking in haar exegetische, hermeneutische en homiletische aspekten. En wel door B. Holwerda en M.B. van 't Veer. Het debat
werd gevoerd in het kader van de zgn. meningsverschillen in de Gereformeerde
kerken. Dat zorgde voor onzuiverheid en onrust. Maar er was ook samenhang:
strijd tegen subjektivisme, individualisme, piätisme.
Het referaat 'De heilshistorie in de prediking' van Holwerda in 1942 is
een soort beginselverklaring van de heilshistorische preekmethode. Enkele
punten.
1. Bij Holwerda is het klimaat anders dan bij Schilder. Holwerda is exegetisch gericht, Schilder komt bij de Christusprediking vandaan. Holwerda
was geboeid door de duitse e:<egeten. Hij was niet dogmatisch gemotiveerd.
Op onderdelen kwam hij ook anders uit dan Schilder.
2. Holwerda heeft de terminologie bepaald: 'heilshistorisch' kontra 'exemplarisch'. Kenmerkend voor de laatste methode is het historische isgelijk-teken tussen toen en nu, de nadruk op de verwantschap tussen de
levens- en zielsgeschiedenissen van de bijbelse personen en ons, het
illustratieve karakter van het verhaal bij de waarheid die op ethisch of
dogmatisch vlak ligt. Het verhaal wordt tot voorbeeld (exempel) en bevordert het atomistische gebruik ervan. Heilshistorisch daarentegen wil
zeggen: de bijbel is niet ee~ bundel losse verhalen. Het is één verhaal
van paradijs naar nieuw Jeruzalem. Historische distantie moet in rekening
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gebracht worden. Als medicijn tegen moralisme, dogmatisme, allegorisme en
goedkope typologie.
Holwerda is geïnteresseerd in de nieuwere hermeneutiek van bijv. Gappelt,
Typos. In 1 Kor. 10 vindt hij de voorafbeelding in plaats van het exempel.
De heilsgeschiedenis heeft bij Holwerda een dogma-funderende en niet een
dogma-illustrerende funktie. Dit is een protest tegen de prediking als
dogmatische uiteenzetting. Ons geloof berust op historische feiten.

M.B. van 't Veer
Bekend daar 'Mijn God is Jahwe', monografie over Elia, en zijn opstel
over 'Christologische prediking over de historische stof van het Oude Testament'. yan 't Veer is diep beïnvloed door Schilder. Anders dan Holwerda
brengt Van 't Veer het dogma niet in geding. Het gaat hem vooral tegen de rol
van de psychologie in de prediking. De zielsgesteldheid van Elia heeft (zegt
hij) even weinig recht op homiletische behandeling als zijn kleding en voedsel. Wat verbindt ons met het oude verhaal? de historische band (samen opgenomen in het ene verhaal van Gods komen in Christus) of de psychische overeenkomst? Het eerste! Van 't Veer protesteert sterk tegen subjektivistische
en moralistische prediking. Bij Holwerda kwam daar 't protest tegen het
objektivisme van de 'dogmatische' prediking bij.

c

Hoofdstuk IV
In het vierde hoofdstuk komt Trimp tot een taxatie van het pleidooi voor
een heilshistorische prediking. Tri~p spreekt om te beginnen van een blijvende winst. Dat we tegenover fundamentalistisch bijbelgebruik, sektarische
drijving, politieke prediking, de ervaringstheologie, het piëtisme van de
Nadere Reformatie, het subjektivisme en het individualisme respekt moeten
hebben voor de heilshistorie. Trimp maakt dan voorts een zevental uitgewerkte
kritische kanttekeningen.
1. Het begrip 'voorbeeld' is te onscherp bepaald. Holwerda hoorde in het
woord 'exempel' ten onrechte iets nivellerends of iets dat het historische mist. Ook ten onrechte stelde Holwerda dat 'figura' of 'forma' (als
weergave van 'typos') dat historische wel bij zich heeft. Typos is niet
altijd historisch gekleurd. Er valt geen konklusie te trekken uit het
variërende woordgebruik in het Nieuwe Testament. Holwerda bracht ten
onrechte een versmalling aan in 't begrip 'exemplum', hetgeen de zaak in
het geding niet heeft verhelderd.
Ook Luther gebruikte het begrip exemplum: de naar ons toegekeerde en op
ons gerichte kant van het feit van destijds, het nut en de vrucht van het
feit (tegenover het oppervlakkige gebruik van exempla in de ME-prediking). Het gaat bij Luther in 't exempel om veel meer dan om illustraties. Het gaat om het heilsfeit en het menselijk-gebrekkig reageren daarop. Christus is het grote e:<empel, maar niet als een veredeld heiligenleven in het kader van l'Jerkgerechtigheid. Daarom gebruikt Luther bij
Christus behalve het woord exemplum het nog diepere woord sacramentum. Op
de wijze dus van 1 Petr. 2:21-24. Het unieke behoeft dus niet door het
exemplarische te worden weggevaagd. Abraham was de vader der gelovigen,
uniek èn voorbeeldig. Non imitatio fecit filios, sed filiatia fecit
imitatores, zei Luther.
Wat Calvijn betreft, ds. J. Douma heeft aangetoond dat de door Holwerda
en anderen gediskwalificeerde exemplarische prediking de normale preekwijze van de man uit Genève geweest is. Dus afscheid nemen van Calvijn op
dit punt, zei D. van Dijk. Calvijn echter moeten we niet twintigste eeuws
beoordelen. "Want de theologie van de twintigste eeuw staat, hoe dan ook,
niet los van de historische methode die in de wetenschap haar plaats
eerst in de negentiende eeuw ontvangen heeft" (p. 86). Ook had Calvijn
meer dan Luther gebroken met de allegorie en was gevoeliger voor de
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historische distantie tussen toen en nu, alsook voor de komparatieve
verhouding tussen oud en nieuw verbond: het Oude Testament minder, het
Nieuwe Testament meer. Bij Luther heb je vaak een volstrekte negatie van
de historische distantie. Hij zag de openbaring meer koncentrisch dan
perspektivisch. Calvijn hield bijv. in de psalmberijming Christus helemaal uit het psalmboek weg. Calvijn was heilshistorisch, al was hij soms
willekeurig in zijn exemplarisch gebruik van de tekst.
Jammer is dat 'exemplarisch' door Holwerda's woordgebruik een slechte
naam heeft gekregen. Dat heeft zich ook tegen Holwerda zelf gekeerd (zijn
Gideon-preken zijn 'exemplarisch' genoemd). H.J. Schilder heeft ook hier
korrigerend gewerkt door zijn introduktie van de term exemplaristisch. De
term 'exe~plarisch' moet herijkt worden.
Het begrip heilshistorie is te vaag. Het moet afgeschermd worden tegen
het ~iet-gereformeerde gebr~ik en ook bij S~hriftüurlijk gebruik ishet
nog zeer komple:<. Wat bedoelt men? Verbondsgeschiedenis, beloftegeschiedenis, lfefdesgeschiedenis, strafgeschiedenis, liturgie-geschiedenis?
T.a.v. Hebr. 11 is ~e heilshistorische. prediking krampachtig gebleken.
Dat hoofdstuk is veel meer dan een illustratie bij een betoog met een
dogmatisch karakter. Het is meer een bewijsmiddel en dokumentatiemap. Het
is een verzameling karakteristieke voorbeelden van wat geloof is, in het
kader van een heilshistorisch komparatief. De historische distantie
draagt zelf~ bij tot het toenemen van het klank-volume. Dat is ook het
geval in Hebr. 3 en 4 en 1 Kor. 10.
Het dilemma tussen heilshistorie en heilsarde dat Holwerda ergens stelt,
is misplaatst. Heilsarde is onderdeel van heilshistorie. Je mag inderdaad
de heilshistorie niet transponeren in een heilsordelijke kategorie: "je
hebt je Pniêl nog niet gehad", of soortgelijke beweringen, alsof zulke
geschiedenissen daarin op zouden gaan. Maar aan de andere kant is het zo
dat de heilsorde ook pluriform is en niet voor ieder eender. En dat dus
de heilshistorie een variêteit van voorbeelden daarvoor kan aanleveren.
Op dit punt maakt Holwerda een ingrijpende vergissing.
De voortgang van Gods heilswerk wordt overbelicht ten koste van de omgang
van God met zijn volk. Abraham e.a. kunnen in de preek alleen ter sprake
komen als instrument in de geschiedenis van het heil, zegt de heilshistorische methode, niet als adres van het heil.' Maar dat is een verwerpelijke negatie van het werk van de Heilige Geest. Mag de mens niet ter
sprake komen? Gods verbond bedoelt toch omgang met de mens? Deze nadruk
op alleen de instrumentale funktie van de heiligen in de Schrift is wel
een overreaktie op het psychologisme. Holwerda hield zich hier trouwens
zelf niet aan in zijn preken •
Er blijkt'hier een gebrek aan bezinning op het werk van de Heilige Geest,
ten gevolge vaneen openbaringshistorische versmalling van de heilsgeschiedenis. Mensen staan maar niet enkel in dienst van de historie.
Het schematisme lag op de loer. Er is geen konstante voortgang in de
geschiedenis van het heil. Daarvoor is de mens te hardleers. Daarom ook
teruggang en terugval, geen rechte lijn omhoog. Rijsje uit de afgehouwen
tronk, zegt Jesaja. J. Schelhaas zei: Christus is er reeds, ook al is Hij
tegelijk komende, in het Oude Testament. Historia relationis is niet een
historia evolutionis. Wat later komt is niet vanzelf rijker. Berkhouwer
vroeg terecht aandacht voor het fragmentarisch karakter van de historia
sacra.
Onduidelijk was Holwerda t.a.v. het dogma. De dogma-funderen de funktie
sluit de dogma-illustrerende funktie van de heilsgeschiedenis uit. Hebr.
11 is geen 'dogmatische' tekst want de Schrift kent geen dogmatische
teksten. Het is een geloofsgeschiedenis. Bovendien: de heilsgeschiedenis
is niet enkel dogma-funderend, maar is ook zelf gegrond op Gods naam en
plan. Zij is daar ook een illustratie van.
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Hoofdstuk V
Het laatste hoofdstuk is een terugblik en een balans. Nogmaals wordt op
de rijkdom van de erfenis gewezen. Maar 't was pionierswerk. Dan wordt het
verscholen middelpunt van de kritiek genoemd: het werk van de Heilige Geest
in de geschiedenis van het heil komt tekort. Veel over de Vader van Jezus
Christus, maar Welnlg over de Heilige Geest. Daardoor kreeg het 'nog niet'
veel meer aksent dan het 'reeds'. Heilsgeschiedenis was alleen openbaringsgeschiedenis en geen geloofsgeschiedenis. Heilshistorisch preken is volgens
Trimp daarom: preken over de levende God overeenkomstig zijn trinitarische
zelfopenbaring.
We hebben. in deze lacune te maken met een overaksentuering die verklaard
moet worden uit de strijd tegen het subjektivisme en het anthropocentrisme in
de mystiek, in de ethische beleving en als erfenis van de Nadere Reformatie.
Men wilóe opkomen voor het gezag van Gods Woord over de menselijke subjektiviteit. De~bijbel kan niet binnen de smalle horizon van ons gevoelen en
beleven worden gebracht. Ons bestaan moet juist in de brede lichtkring van
Gods historische openbaring worden gezet. Het overaksent was begrijpelijk,
maar toch niet juist.
Tenslotte betuigt de schrijver dat hij konkrete hulp heeft ontvangen van
Holwerda's opvolger H.J. Schilder. T.a.v. de afwijzing van het exemplarisme
met name heeft hij korrigerend werk verricht, hij heeft heilshistorie en
heilsorde dichter bij elkaar gebracht en hij heeft vragen uitgesproken bij
het 'nog niet' van de oudtestamentische bedeling. Ook toen was er volkomen
heil.
Als bijlage is een overzicht toegevoegd van artikelen van K. Schilder
over de heilsfeiten en de prediking op de christelijke feestdagen.

B. WAT ERVAN TE VINDEN
Wij komen nu toe aan een beoordeling van het boek. Dr. Trimp heeft in een
vrij kort bestek een mooie, evenwichtige studie geschreven, die de moeite van
het kennisnemen meer dan waard is. Met liefde heeft hij de oogst van een stuk
gereformeerde theologische bezinning op de heilshistorische prediking uit de
dertiger en veertiger jaren van deze eeuw binnengehaald zonder tot partijdigheid of epigonisme te vervallen. Met diep invoelingsvermogen heeft hij aan
het eigenlijke bedoelen van de corypheeën van deze predikingsvernieuwing
recht gedaan. Het is geheel terecht dat hij van een blijvende winst spreekt
en ook aanspoprt om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Tegelijk moeten wij zeggen dat zijn kritiek die hij zowel voorzichtig als
trefzeker uitvoert, ter zake is. Met name het hoofdpunt van de kritiek, te
weten de onderbelichting van het werk van de Heilige Geest, kunnen wij van
harte bijvallen. Het is inderdaad zo dat wij in de heilsgeschiedenis niet
enkel met de voortgang van het heilswerk van God te maken hebben, maar dat
deze geschiedenis ons ook van Gods omgang met de mensen, met zijn volk,
spreekt. De heilsgeschiedenis is ook verbondsgeschiedenis waarin de mens als
antwoordend wezen ter ·sprake komt, en zijn rol speelt. Abraham, Isaäk en
Jakob zijn meer geweest dan mest op de akker van de wereldkerk, instrumenten
in Gods hand ter bereiking van een toekomstig ·doel. Er is ook een werk Gods
onderweg.
Een goed punt van kritiek is voorts de vaststelling dat de in alle voorlopigheid gesmede term van 'exemplarische prediking' voor verwarring heeft
gezorgd en daarom een herijking verdient. (Had Holwerda het tegenwoordige
jargon gekend, dan zou hij misschien gesproken hebben van 'heilsegoïstische
prediking.') Aan de heilsgeschiedenis kan het exemplum-karakter niet ontzegd
worden en het is niet waar dat e:<emplum de notie van het historische zou
missen. Het gaat trouwens ook niet aan heel het instruktieve element van de
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heilsgeschiedenis over de hoofden van de toenmaals levenden heen te laten
bpgaan in de typos, in de zin van de prae-figuratie van het latere heilswerk.
Terecht ook wordt de door B. Holl.. erda geï ntroduceerde tegensteil i ng
tussen heilsgeschiedenis en
heilsorde als een ongelukkige afgewezen. De
Heilige Geest legt juist daarin de laatste hand aan het Goddelijk heilswerk
dat Hij de heilsgeschiedenis heilsordelijk toespitst op het hart van de hoorders van het woord in elke tijd. De heilsorde ligt zo in het verlengde van de
heilsgeschiedenis. En zo zijn er nog enkele kleine punten meer van kritiek
die men kan beamen, zoals die op het gevaar van de schematiek en op het
onduidelijk laten van de plaats van het dogma.
,

(,
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Er is echt~r één punt waarop ik de kritiek dieper had willen zien en dat
is waar dr. Trimp spreekt over het vage beeld va,:! de heilsgeschiedenis (p. 90
e.v.). Hfj noemt dan twee punten om die vaagheid te illustreren. In de eerste
plaats dat he):. begdp vanuit heel andere hoeken dan alleen de gereformeerde
wordt gehanteerd. En verder dat het begrip ook bij Schriftuurlijk gebruik nog
zeer komplex is. Dat laatst~ wordt dan in een viertal punten uitgewerkt, maar
van dat eerste horen we in dit hoofdstuk over de ta:·:atie niets meer. Zeker,
eerder, in hoofdstuk 2 (2) was het al over de kwetsbaarheid van de term
gegaan en maar liefst 11 misbruiken van de term passeerden daar de revue,
maar de kdtische vraag of de term bij zoveel kans op misbruik eigenlijk wel
te handhaven is, "omdat men met dit woord blijkbaar alle kanten op kan" (p.
46), blijft uit. Alles hangt bij het gebruik ervan af van de grondslag en het
kader waarin men spreekt, zegt de auteur op dezelfde pagina 46, maar het
wordt niet duidelijk waar hij dat uitwerkt, of hij moest al de eerste twee
hoofdstukken bedoelen.
Ik voor mij moet bekennen dat mijn sympathie voor het woord heilsgeschiedenis er in de loop van de tijd niet groter op geworden is. Is er in de
strikte zin van het woord wel een heilsgeschiedenis? Zeker, het heil maakt
geschiedenis. Maar de geschiedenis maakt geen heil. Voor de geschiedenis als
geheel geldt het oordeel van Jesaja: "Wij waren zwanger, wij krompen ineen;
maar het was als·baarden wij wind; wij brachten het land geen verlossing aan
en wereldbewoners werden niet geboren" (Jes. 26:18). De geschiedenis is geen
faktor van betekenis in de totstandkoming van het heil. Zoals Christus maagdelijk is geboren, zo is de heilsgeschiedenis een maagdelijk gebeuren. Dat
wil zeggen dat het geen faktoren"van deze tijd en ruimte, maar dat het impulsen van Boven zijn die de dingen aan het rollen brengen. Dat is wat de gewone
geschiedenis betreft al het geval, maar nog des te meer waar het de heilsgeschiedenis betreft. De historia sacra is daardoor eigenlijk meer een historia
circa sacra.
Ik zeg niet dat dit door dr. Tdmp niet gezien is. We lezen bijvoorbeeld
op p. 30: "Maar Christus' komst is niet een produkt van Israëls geschiedenis.
Integendeel! De profeet had al eeuwen geleden onmiskenbaar duidelijk gezegd:
uit de tronk van Isaï zal een. rijsje voortkomen". En op p. 43 wordt de opvatting gehekeld dat de geschiedenis een organisch proces zou zlJn, dat krachtens een bepaalde autonomie zichzelf weet te ontplooien in de richting van
zijn eigen bekroning. Zeker, maar zit dat eigenlijk niet in het woord geschiedenis zelf opgesloten, die eigenwettelijkheid? Die autonomie?
Op p. 86
gaat het even over Calvijn en wij mogen die niet (zegt Trimpi
vanuit het perspektief van de theologie van de twintigste eeuw beoordelen.
"Want die theologie staat, hoe dan ook, niet los van de historische methode
die in de wetenschap haar plaats eerst in de negentiende eeuw ontvangen
heeft". Pt-ecies! Is 'de geschiedenis' (als begdp) niet een uitvinding van de
Verlichting? of n6g eerder van de Renaissance? Te weten: de geschiedenis als
immanent gebeuren waarop de mens zoveel mogelijk vat moet zien te kdjgen!
'Let us make history' (Ronaid Reagan).
Van het woord en het begrip 'geschiedenis' gaat vandaag een betovering
uit. Was het vroeger: Deus sive natura, nu is het Deus sive historia. Van de
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'natura' hebben wij korrigerend moeten zeggen dat ZlJ 'creatio' 'schepping'
is. Even noodzakelijk is het dat we de 'historia' dichter aan God verbinden.
Deus sive historia, hebben we daarin niet te maken met een gruwelijke overdrijving, om niet te zeggen: afgoderij? Kijk bijvoorbeeld naar de bevrijdingstheologie. Door dr. Trimp genoemd en getypeerd op p. 45, zeker, maar
moeten we ons daar niet meer door laten waarschuwen? Sterker: moeten wij daar
niet van schrikken? Hebben wij door van heilsgeschiedenis te spreken geen
aanleiding gegeven tot de gedachte "dat de geschiedenis zelf gericht is op
heil en bevrijding"? (p. 45).
Niemand heeft dat onder ons zo bedoeld. Maar wat is dat voor een ontdekking in de dertiger jaren geweest dat er in het oudtestamentische verhaal een
voorwaartse drang te bespeuren valt? (p. 49). Ik heb dat zelf ook wel gedacht
maar is .dat wel waar? Is het niet veeleer zo· dat telkens de wagen van het
heil vastloopt in het zand van de zonde, totdat-ie weer een hemelse impuls
krijgt? Ik ben niet meer zo onder de indruk van die voorwaartse drang in het
oudtestamentische verhaal. Wel van zoiets bij God, volgens het woord van de
Heiland: "Mijn Vader werkt tot nu toe ••• (Joh. 5:17). En dus Ik ook zolang
het dag is" (Joh. 9:4).
Op p. 18 zet Trimp tegenover elkaar de horizontale weg van God met zijn
volk, zoals de bijbel daat-van vertelt, en de vertikale reis van de gnostiek.
Ik vind dat eigenlijk een ongelukkige tegenstelling, want m.i. kunnen wij in
het bijbelse heilsgebeuren de vertikaal niet missen.
Bij dit punt aangekomen zou ik met een zekere nadruk aandacht willen
vragen voor een eigenaardige manier van zeggen die we ergens inde brief aan
de Hebt-eeën tegenkomen. Het gaat me om Hebr. 1:6: "En wanneer Hij wed et-om de
eerstgeborene in de wereld brengt ••• ". De eerstgeborene is wel een aanduiding van de Christus. En de heilsgeschiedenis verschijnt hier dus niet als
een voortgaand proces in fasen maar als een van Boven af plaatsgrijpen van
steeds hetzelfde. De heilsgeschiedenis ziet er aldus meer vertikaal dan
horizontaal uit zodat je je met het woord 'geschiedenis' in verlegenheid
gebracht voelt. Liever zou je hier spreken van het heilswerk, het ene heilswerk van God, waarvan de onderdelen een zeker pars-pro-tot-isch karakter
hebben: in welk deel je ook prikt, je bent bij het geheel. In plaats van
voortgang is er herhaling: 'wederom'. De ruimte van de geschiedenis is hier
gevuld door één vertikaal gebeuren: het brengen van de eerstgeborene in de
wereld. De uitdrukking is, juist in haar terloopsheid, een machtig getuigenis
van het ook door dr. Trimp opgemerkte kenmerk van de heilsgeschiedenis dat
namelijk Christus daarin de komende èn de reeds aanwezige is, wat aan de
geschiedenis (geheel tegen alle moderne opvattingen over geschiedenis in) de
aard verleenb van: worden van wat al is. Christus de komende èn de reeds
aanwezige, zie bijvoorbeeld wat Trimp aanhaalt over de auteur J. Schelhaas op
p. 102: "Schel haas heeft duidelijk gesteld, dat Christus er reeds is, hoewel
Hij tegelijk ook komende is, in de bedeling van het Oude Testament". Ja,
Trimp heeft deze dingen zeer zeker gezien, maar wat ik bij hem mis is dat hij
van hieruit het begrip 'geschiedenis' eens onder de loupe neemt. Te onbevangen zegt hij dat de bijbel 'door en door historisch is' (p. 25). Willen wij
het gesprek over de he~lshistorische prediking hervatten (zoals Trimp in de
titel van zijn boek zegt) dan zal het zeker ook op dit punt moeten. Juist nu
wij de afgoderij met het begrip geschiedenis in onze tijd zo duidelijk te
zien hebben gekregen. Dat bedoel ik ook met mijn opmerking aan het begin dat
Trimp met zijn boek teveel in het verleden blijft hangen. M.i. kunnen wij
niet langer onkritisch zijn in het hanteren van het begrip 'heilshistorie'.
Dat wil voor mij niet zeggen dat wij dit woord maar af moeten schaffen, maar
wel dat we er een beetje zuiniger mee moeten worden, want dat het heil een
wordingsproces heeft doorgemaakt en nog doormaakt is niet dermate essentiëel
dat de prediking van het evangelie daarnaar genoemd zou moeten worden: hei lshistorische prediking.
Laten wij nog eens naar de Brief aan de Hebreeën luisteren. De schrijver
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ervan zegt in hfst. 4:3 dat Gods werken van de grondlegging der wereld af
gereed waren, hetgeen hij bewijst met de rust op de zevende scheppingsdag.
Deze rust is het heilsgoed bij uitnemendheid, het eindresultaat van heel de
heilsgeschiedenis, zou je mogen zeggen. Als nu gezegd wordt dat dit eindresultaat van het begin af aan al gereed was, dan wordt daardoor, het kan niet
anders, het geschiedenis-karakter van het heil enorm gerelativeerd.
Opnieuw zeg ik dat dr. Trimp hier't voornaamste wel van gezien heeft.
Zeer terecht kritiseert hij Holwerda in zijn bekende bewering dat de heilsgeschiedenis dogma-funderend is, door te zeggen dat deze heilsgeschiedenis zelf
ook weer gefundeerd is in de naam en het plan van God (po 105). En als terloops merkt h'i j dan op dat het verhaal onze kennis fundeert, waardoor dus de
hele heilsgeschiedenis in de cognitieve of pedagogische sfeer getrokken
wordt. Over relativering gesproken! Ik ben het daar dus geheel mee eens. Maar
waarom zegt hij dan even verder: "Stellig zal het besef' van de historische
di stantie onz'e exegese en predi king moeten kenmerken". Dat woord 'kenmerken'
is mij veel te sterk. Want dan denk ik toch aan de grote schade die veel
heilshistorische prediking 66k heeft aangericht. Dat namelijk de heilshistorische methode voor veel afstandelijkheid op de kansels gezorgd heeft en
zorgt. Dat de tijd volgepraat werd en wordt met geschiedenis. De mensen zijn
daar beu van geworden omdat het hen niet raakte.
Natuurlijk denken wij in 'voor' en 'na' en soms is dat ook zeer belangrijk. Zo wanneer Paulus zegt dat de wet vierhonderddertig jaar na de belofte
gekomen is (Gal. 3: 17), Maar het opmerken van die historische distantie
behoort slechts tot de heenweg van de preek. En dat dan met mate en niet
altijd. Op de terugweg moet je juist boven die historische distantie uitkomen
en Christus prediken, die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid
(Hebr. 13:8). De hele geschiedenis behoort dan gelijktijdig te worden en
samen te komen in één punt.
Het is bekend dat Luther zich om het tijdsverschil in de bijbel niet zo
bekommerde. Ook Trimp merkt dat op. "Bij Luther is vaak een volstrekte negatie van de historische distantie (po 87). Hij sprak rechtstreeks over Christus in de oudtestamentische verhalen. Anders dan Trimp zou ik het daarin wel
voor Luther willen opnemen. 'n Beetje dan. Want de Schrift doet dat ook wel
eens. En dan bedoel ik dit keer niet een tekst als 1 Kor. 10:4 waar gezegd
wordt dat de geestelijke rots waaruit de Israëlieten in de woestijn dronken,
de Christus was. Ook een opmerkelijke uitspraak in dit verband, zeker, maar
de kontekst is daar toch gevoelig voor het verschil in tijd. Op ons, de
gemeente, zijn immers de einden der eeuwen gekomen en dat kan van het oude
Israël niet gezegd worden (vs. 11). Nee, overtuigender is een ander voorbeeld, waarin de Schrift als het ware argeloos over dat verschil in tijd
heenloopt. Dat is in Hebr. 11:26 waar gezegd wordt dat Mozes de smaad ~
Christus voor groter rijkdom gehouden heeft dan de schatten van Egypte. De
Brief schrijft over Mozes alsof hij een lid was van de gemeente(n) waaraan
Hebreeën geadresseerd is. En als je voor zoiets oog gekregen hebt dan is er
meer. Dan zie je dat de Schrift bij meer gelegenheden op een eigenaardig
vrije wijze door de tijd heen-crosst. IIAbraham heeft mijn dag gezien en heeft
zich verblijd" (Joh. 8:56), zegt Jezus. Niet eens: Abraham heeft het eerste
ochtendgloren van mijn dag gezien, maar kortweg: mijn dag heeft hij gezien,
dat is: meegemaakt. Mijn heil heeft hij ervaren. Luther zou zich in deze
voorbeelden goed hebben herkend.
Prachtig is dan trouwens de opmerking die Trimp in navolging van W.J.
Kooiman (Luther en de bijbel, 196 pI! , p. 150-153) in dit verband maakt:
IILuther zag de openbaring van God meer concentrisch dan perspektivisch".
'Meer koncententrisch dan perspektivisch', staat er; er wordt dus uit die
twee geen absolute keus gemaakt. En nu los van Luther, eigenlijk gaat het mij
nu precies om zoiets als een kombinatie van deze twee woorden: koncentrisch
èn perspektivisch, als ik zoek naar een karakteristiek van dat unieke verschijnsel van de heilsgeschiedenis, waarvoor je het woord 'geschiedenis' niet
ll
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dan met veel voorbehoud kunt gebruiken.
Koncentrisch en perspektivisch, wat bedoel ik? Ik wil hier herinneren aan
mijn lezing over het boek van Claus Westermann, 'Hoofdlijnen van een Theologie van het Oude Testament' waarin ik betoogd heb dat Westermann m.i. een
goede korrektie aanbrengt bij de lineaire opzet van Von Rad's theologie, door
het onderscheiden van twee thema's: het heil en de zegen. Dat weliswaar voor
het heil de beweging kenmerkend is (de lijn van Von Rad), maar voor de zegen
de rust. Voor het heil het lineaire, maar voor de zegen het cyclische. Jammer
genoeg blijven bij Westermann die twee thema's geestelijk onverbonden naast
elkaar staan. Ik heb toen een poging gedaan ze te kombineren: door beweging
tot rust en vanuit de rust beweging.
Daarop kom ik nu terug. Is het wel zo dat het 'cyclische denken volstrekt
vreemd i. aan de bijbel', zoals Trimp op p. 51 zegt. Dat lijkt mij een pendant van de uitspraak dat de bijbel door en door historisch is (p. 25) en net
als de tegens'telling tussen horizontaal en vertikaal acht ik die tussen
lineait- en cyclisch een ongelukkige antithese. Het verhaal over de daden Gods
vertoont beide kenmerken: het is lineair èn cyclisch, zoals ook: horizontaal
èn vertikaal, perspektivisch èn koncentrisch, beweging èn rust, werkdagen èn
... sabbat. Ja, dat is het! Het gaat mIJ om het sabbats-karakter van de
heilsgeschiedenis. De sabbat geeft in de Schrift een heel eigen kleur aan de
geschiedenis. De week-indeling van de tijd is een kombinatie van het lineaire
en het cyclische, van beweging en rust, van horizontaal en vertikaal. De
sabbat maakt de geschiedenis drie-dimensionaal. Op de sabbat wordt de geschiedenis enigermate opgeheven. En omgekeerd, de moderne en gangbare en
platte gedachte over de geschiedenis komt in botsing met de sabbat. De geschiedenis komt en heeft aan mij niets, kan de sabbat zeggen.
De sabbatsgedachte (of beter: -werkelijkheid) zorgt ervoor dat er in Gods
handelen niet alleen een beweging naar voren toe maar ook naar het midden toe
zit. Von Rad heeft gezegd dat het Oude Testament geen midden heeft, en op
lineair standpunt is dat ook zo. Maar het Oude Testament heeft wel degelijk
een (voorlopig, zeggen we met enig recht) midden en dat is Sion. "Dit is mijn
rustplaats voor immer", Ps. 132:14. Het handeleD van God is in het Oude
Testament centripetaal daarop gericht. De voorwaartse beweging is temporeel,
maar de beweging naar het midden toe is ruimtelijk. Gekombineerd betekent dit
dat Gods handelen tijdruimtelijk gekwalificeerd is en opnieuw zeg ik dat zo'n
hoedanigheid ons verlegen doet staan met het woord 'heilsgeschiedenis', (net
zoals dat het geval is met het horizontaal-vertikale karakter van de heilsgeschiedenis) - al is het uiterst moeilijk er een vervangende term voor te
vinden.
Dat het verhaal van Gods daden naast beweging ook rust ademt kan met
enkele stijlfiguren geïllustreerd worden. Soms (toegegeven: zeer soms), kom
je in het oudtestamentische verhaal de figuur van het Darallellismus membro!:.l:!!!!. tegen. "De HERE bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de HERE deed aan
Sara zoals Hij gesproken had" (Gen. 21:1; zie Bron en Norm, p. 12 e.v.). Hier
wordt uitgerust, sabbat gevierd. God brengt de eerstgeborene in de wereld,
een vertikaal en maagdelijk gebeuren. Geen historisch gebeuren in de eigenlijke zin van het woord, al heeft het een geweldige nagalm in tijd en ruimte.
Een tweede voorbeeld is de inclusio. In de hfst. 25-40 van het boek
Exodus wordt het verhaal verteld van de vervaardiging van de tabernakel. De
hfst. 25-31 berichten de opdrachten van de Here God daartoe, afgesloten met
een herinnering aan het sabbatsgebod. In de hfst. 35-40 volgt de beschrijving
van de uitvoering van deze opdrachten, ingeleid, opnieuw, met een herinnering
aan het sabbatsgebod. Daartussenin, omsloten door deze twee grote vertelblokken , wordt ons in de hfst. 32-34 de geschiedeni s van het gouden kalf
verteld, het aangrijpende verhaal dat ons zo'n diep inzicht geeft in het
genade-en-ook-alleen-maar-genade-karakter van het verbond. Dat verhaal ligt
ingebed in de tabernakel-geschiedenis en is zo als het ware neergelegd in het
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heilige der heiligen. Vooraf en achteraf wordt naar dit midden met twee
pijlen gewezen. Met een voorwaarts en met een achterwaarts gedchte pijl van
die twee vertel-blokken. Het is duidelijk dat hier de bekende stijlfiguur van
opdracht en uitvoering wordt gehanteerd. Deze figuur heeft natuurlijk onafscheidelijk de voortgangsgedachte in zich. We ZlJn immers bij de uitvoering
verder gekomen dan bij het verstrekken van de opdracht. Ik gebruik hier
opzettelijk het zo bekende jargon van 'verder gekomen'. Maar die notie van
'verder komen' wordt hier bijna geheel opgeslokt door iets anders, dat namelijk opdracht en uitvoering zoveel overeenstemming hebben dat je meer aan
herhaling denkt. Het is juist krachtens die overeenstemming en herhaling dat
de figuur van bpdracht en uitvoering hier als inclusie gebruikt kan worden.
En deze figuur van de inclusie is duidelijk onhistorisch en tijdloos. Zij is
meer rui~telijk en wijst naar een midden. Zoals de twee zinnetjes in Gen.
22:6 en 8: "Zo gingen die beiden tesamen", ondanks het werkwoord 'gaan' niet
de bedoeling'hebben op een voortgang te wijzen (het verhaal staat daar stil)
maar van voren en achteraf de ruimte markeren waarbinnen dat geweldige woord
van Abraham met nadruk klinkt: "God zal Zichzelf van een lam ten brandoffer
voorzien, mijn zoon" (vs. 7).
De inclusie is een tamelijk gangbare figuur in het bijbelverhaal en staat
haaks op de voortgangsgedachte. Ze vormt een rustpunt in het verhaal en is
meer koncentrisch dan perspektivisch. Een absolute tegenstelling mogen wij er
evenwel nooit van maken. Want uit de laatste verzen van het boek Exodus
(40:36-38) blijkt dat het perspektivische en de voortgang, dwars door die
tijdloze inclusie heen, toch stand gehouden heeft, omdat in het zich verheffen van de wolk en in het opbreken van ttet volk een uitzicht geopend wordt op
de vervulling van de tabernakel in de toekomst.
In het groot zou je Oude en Nieuwe Testament zelf ook enigszins als een
inclusie kunnen zien die naar voren en naar achteren toe op Jezus Christus en
die gekruisigd en opgestaan wijst. Die bekende voorstelling van W. Vischer
van het Oude en Nieuwe Testament als 'zwei Halb-Chöre' die Christus toezingen, is als enige voorstelling eenzijdig maar van de andere kant ook zeker
niet geheel verwerpelijk. De Barthianen hebben niet helemaal niets gezien.
Het is met de geschiedenis in de bijbel een gekompliceerde zaak. Enerzijds is er sprake van Adam als eerste mens die aan. alle anderen voorafgegaan
is. Anderzijds heet deze bij name genoemde mens Adam ook ha'adam, 'de mens',
hetgeen gelijktijdigheid met ons suggereert. Het bijbelse verhaal vertoont
juist daar waar de boodschap van de bijbel zijn essentie bereikt, een eigenaardige mengeling van 'toen en daar' en 'hier en nu'. Dat de oudtestamentische wetenschap veelszins ontaard is in een strijd om de datum's van teksten
en daarin verhaalde of aangeduide gebeurtenissen, moet hiermee wel samenhangen. De historische successie is blijkbaar niet zo essenti~el als door de
exegeten en ook de mannen van de heilshistorische prediking is gedacht. Een
boek al s Deuteronomi urn dt-aagt al s datum het heden van de voor avond van de
intocht: "Heden staat gij op het punt de Jordaan over te trekken ••• " <Dtn.
9:1), Maar dit is - zie Psalm 95 en Hebr. 4! - een verschuivend heden, waardoor het boek wel niet tijdloos is, maar toch zeker niet loopt aan de leiband
van de tijd. Het beschrijft niet de geschiedenis, maar het gebruikt de geschiedenis voor zijn boodschap: Hoor, Isra~l ••• "Heden, zo gij zijn stem
hoort" (Ps. 95:7).
Met nadruk zou ik evenwel willen stellen dat dit gekompliceerde karakter
van de heilsgeschiedenis zeker niet gebruikt kan worden als een opening naar
de gnostiek of het docetisme. Alleen, als Trimp zegt dat wij tegenover zulke
systemen 'zwaar accent moeten leggen op het historisch karakter van Gods
heilswerk op aat-de' (p. 21/22), dan zou ik dat liever anders formuleren: een
zwaar aksent op het konkrete werkelijkheidskarakter van Gods heilswerk op'
aarde (waar dan stellig ook een historisch aspekt aan zit).
Maar de vraag kan gesteld worden in hoeverre ik met deze opvatting over

14

(

,

de heilsgeschiedenis nog op het spoor van de heilshistorische prediking zit.
I n hoeverre kan i k het boek van dr. Tri mp met een eer I ij k geweten mooi vi nden?
Ik zou daarop kunnen antwoorden dat ik de voortgang in het heilswerk niet
ontken. God brengt ons gaandeweg dichter bij de Christus, al zie ik dat meer
cognitief en pedagogisch dan als een historisch proces. God gebruikt wel
degelijk de geschiedenis voor zijn heilspedagogie.
Toch WIJS ik liever op iets anders. Waar ging het de voorgangers
Schilder, Holwerda, van 't Veer en anderen ten diepste om? Het wordt in het
boek van Trimp één en andermaal genoemd. Het was de strijd tegen subjektivisme en indiv.idualisme, tegen versmalling van het bijbels perspektief en
tegen verburgerlijking. Het ging tegen een kneuterige prediking, die de
bijbel alleen maar bij de mensen brengt en niet pok de mensen .bij de bijbel.
Om het met woorden van Trimp te zeggen: "De bijbel kan niet binnen de smalle
horizon van ons gevoelen en beleven worden gebracht. Ons bestaan moet juist
in de brede lichtkring van Gods historische openbaring worden gezet" (p.
110). Helemaal mee eens, maar toch zeg ik dat het woord 'historisch' in deze
zin niet zo funktioneel is en zelfs gemist kan worden. Het is immers niet zo
zeer het historische karakter van de openbaring dat voor die brede lichtkring
zorgt, maar het is het vertikale en tijd-ruimtelijke aspekt van het koninkrijk Gods dat de juiste dimensies aanbrengt. Wij kunnen ons in onze
geloofsstrijd door de wolk van getuigen uit het verleden laten opmonteren
(Hebr. 11), maar evengoed door de wetenschap "dat aan onze broederschap in de
wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten" (1 Petr. 5:9). Wij zijn niet de
e~rste, maar WIJ zijn ook niet
de enige gelovigen die op de proef gesteld
worden. Door allebei deze blikverruimingen worden wij heilzaam bij onszelf
vandaan gehaald. Ja, zegt iemand, maar de geloofsgetuigen van Hebr. 11 leefden vergeleken met de nieuwtestamentische gelovigen toch in een 'nog niet'.
Wij staan in het 'reeds'. Daarin verschilt dan toch Hebr. 11 van 1 Petr. 5.
Nu, toegegeven, er is verschil. Maar toch geloof ik het verschil iets anders
te mogen aangeven. Het eigene van Hebr. 11 t.o.v. 1 Petr. Sis dat de oudtestamentische geloofsgetuigen ons meer dan onze gelovige tijdgenoten herinneren
aan een 'nog niet' waarin WIJ allen staan (zie 11:39, 40). Want we zIJn,
oudtestamentisch of nieuwtestamentischpallemáál nog op weg naar de volmaaktheid (Hebr. 11:40) die er overigens tegelijk in Christus ook al weer is. In
een 'heilshistorisch komparatief'tussen Oude en Nieuwe Testament (p. 92)
geloof ik in dit verband dus niet, zie 11:26.
Het eigenlijke Anliegen van de heilshistorische predikers is de verruiming geweest. Om het met een andere aanhaling van Trimp te zeggen: "'Heilshistorisch preken' is gegrond op het respekt voor de(ze) wijde kontekst van
Gods handelen·" Cp. 56). Eigenlijk de ruimte van het Onze Vader bedoelden zij,
(althans zo interpreteer ik hen naar mij toe) waarin immers de eigen behoeften van brood, schuldvergeving en verlossing ondergeschikt gemaakt worden aan
het trinitarische koninkrijk Gods: Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk
kome, Uw wil geschiède - gelijk in de hemel (deze drie) zo ook op de aarde.
Naar het woord van de Heiland, dicht in de buurt van het Onze Vader gesproken: "loekt eerst het koninkrijk en de gerechtigheid van God en dit alles (=
de persoonlijke behoefte~) zal u bovendien geschonken worden" <Matth. 6:33),
Wij hebben inderdaad altijd weer de neIgIng om te privatiseren en te
individualiseren. Wij zijn in het leven zo dikwijls te vergelijken met Jakob
die op de vlucht is voor zijn broer Ezau en geheel met de eigen situatie van
nood en gevaar bez i gis. r1aar dan komt God i n een droom tot Jakob en opent de
hemel boven zijn hoofd, met opstijgende en neerdalende engelen. "Jakob, jouw
nood staat in een wijder kader en heeft te maken met het koninkrijk der
hemelen". De Here God herinnert de aartsvader dan ook aan het grote plan
waaraan Hij bezig is: "Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God
van Isaäk; het land waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven.
En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde en gij zult u uitbreiden
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naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en uw nageslacht zullen
alle geslachten des aardbodems gezegend worden" (Gen. 28:13-14). Hier is
inderdaad de horizontale weg van belofte naar vervulling aangegeven, van
Jakob naar zijn nageslacht, zeg maar de heilsgeschiedenis als aanduiding van
het grote kader. Maar de ruimtelijkheid is ook aanwezig, want vanuit het
centrum van de zegen gaat het naar de ei nden der aarde. En de verti kaal is etook bij: de open hemel vanwaar de impulsen tot al dit mooie zullen komen.
Kun je nu zeggen dat Jakob juist door het horizontale karakter van de
openbaring in de ruimte gezet wordt, weg uit de private sfeer waarin hij zich
(begrijpelijk) had opgesloten? Dat is toch heel eenzijdig gesteld. De wijdheid komt uit de lengte en de breedte en de hoogte van Gods werk.
In dat wijde kader nu krijgt· Jakob een toezegging die recht doet aan zIJn
persoonlijke benauwdheid. "En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal
waar giJ gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet
verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd" (Gen. 28:15).
En nu het teleurstellende dat toch zo jammerlijk herkenbaar is, dat
namelijk Jakob in zijn gelofte daarna die persoonlijke toezegging zo 'vakkundig' uitlicht uit het geheel: "Indien God met mij zal ZIJn, en mlJ behoeden
zal op deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en kleren om aan
te trekken, en ik behouden tot mijns vaders huis terugkeer, dan zal de HERE
mij tot een God zijn" (vs. 20,21). Met geen woord maakt Jakob hier melding
van het geweldige kader waarin de persoonlijke toezegging gedaan was. Zeker,
hij is onder de indruk van zijn droom en van de majesteit van de Here God die
hem verschijnt, maar dat hemelhoge en dat wereldwijde waarin God hem wil
betrekken, daarover rept hij met geen woord. Zo ZlJn W1J. Wij willen wel
heden ons dagelijks brood krijgen en als God daarvoor zorgt, mag Hij ook wel
onze God zijn, maar van dat andere: Gods naam, Gods rijk en Gods wil - gelijk
in de hemel alzo ook op de aarde, daar hebben W1J zo geen belangstelling
voor. Het is eigenlijk geen wonder als je dit leest, dat Bethel later zo'n
twijfelachtig heiligdom geworden is. Het was daar echt een rijks-tempel (Amos
7:13) en geen koninkrijks-tempel, al bracht men daar dan ook stipt de tienden, zoals Jakob had beloofd (Amos 4:4). Dat twijfelachtige was er dus al
voordat Jerobeam daar zijn kalf plaatste. En wat vader Jakob betreft, het is
geluk!o:ig dat we hem verderop in Genesis veel sterker tegenkomen: "Op uw hei I
. wacht ik, HERE" (Gen. 49: 18) •
Welnu, als ook ik zeg, met dr. Trimp, dat we in de lijn van Schilder,
Holwerda, van 't Veer en anderen verder moeten dan bedoel ik dat aldus, dat
wij de gelovigen die, à la Jakob altijd. weer tot individualisme geneigd zijn,
in de predi~ing moeten blijven herinneren aan de hemel en aarde, tijd en
ruimte omspannende dimensies van Gods heilsplan waaraan Hij rusteloos en
reeds rustend werkt. Niet om daarmee over hen heen te daveren, maar om ze er
liefdevol en geduldig mee op te zoeken, zoals in Jesaja 40 gebeurt.
Ik geloof dat alles wat ik te berde heb gebracht, ofwel door dr. Trimp
66k gezien of gemakkelijk vanuit zijn boek door hem bijgevallen kan worden.
Alleen, ik kijk vanuit dit alles kritischer aan tegen het woord 'heilsgeschiedenis' • Kunnen we nïet beter spreken van het heilshandelen van God? Is
het alternatieve woord voor 'geschiedenis' in de Schrift niet 'handelingen'?
Handelingen van God die zo ingrijpend en spannend zijn dat je de tijd erbij
kunt vergeten. Moet het niet allemaal veel vertikaler worden voorgesteld?
"God komt van Teman" (Hab. 3:3). Zeker. "En de Heilige van het gebergte van
Paran". Daar wordt 't al vertikaal. "ZIjn luister bedekt de hemel en van zijn
lof wordt de aarde vol". Daar staat alles stijl overeind en ZlJn WlJ ln een
beweging opgenomen die· van God uit de schepping doortrekt, 'gelijk in de
hemel alzo ook op de aarde'. Zie ook Psalm 76, waar het gaat over de vertikale oorlog van God. "Schitterend waart Gij, heerlijk, van het roofgebergte
af ••• " (vs. 5), "ui t de hemel deedt Gi j het oordeel horen ••• " (vs. 9). Het
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is voor mij de vraag of het zo gesekulariseerd gebleken begrip 'geschiedenis'
aan deze gekompliceerde, van horizontaal naar vertikaal kantelende, werkelijkheid nog wel recht kan doen.
Een scheutje meer 'Luther' in de gereformeerde pap, daar komt 't op neer.
Dat betekent voor mi j ook dat de allegorie niet onder alle omstandigheden
vermeden behoeft te worden. Je kunt best eens op Hemelvaart preken over de
tekst Hooglied 3:1: " ••• ik zocht hem, maar ik vond hem niet", zoals ik zelf
wel gedaan heb. Ik zou niet weten waarom je op zo'n dag het sterke verlangen
van de gemeente naar haar bruidegom niet in die hete l~efdestaal van het
Hooglied zou mogen verwoorden. "Het is beter dat Hij heenging", (Joh. 16:7),
zeker. Maar dat verlangen heeft ook recht van spreken en wordt voor het
belangrijkste 'ook hier al gestild.
Geheel oneens ben ik het dan ook met dr. Trimp als hij op p. 74 schrijft:
"Het is niet mogelijk of geoorloofd daarachter (achter de tijd van de voorgangers uit de jaren 1920-1945, De Jong) terug te grijpen en terug te keren
tot de door de Nadere Reformatie of· door J. J. van Oosterzee gestempelde
preekstijl van de vorige eeuv.;". Van Oosterzee ken ik eigenlijk niet en van de
Nadere Reformatie heb ik ook niet veel kaas gegeten, maar alle preekstijlen
van alle eeuwen hebben iets moois. Ik zou er niet één van in de hoek durven
zetten, behalve dan die welke zegt dat zij de enig juiste is.
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