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I INLEIDING
I, 1) Hoe komt het dat er in de laatste tientallen jaren zoveel
boeken verschenen zijn van het soort dat we nu bespreken? We hebben
eerst van hervormde zijde K7are Wijn gehad met de begeleidende studies daaromheen, toen verscheen van gereformeerde kant het rapport
over de aard van het Schriftgezag God met ons, geëskorteerd door een
aantal sateliet-studies, en nu is daar het boek van Loonstra met de
betrokken diskussies daaromheen. En zelf heb ik in dat zakje ook wel
verschillende duiten gedaan, zij het dat het van mijn kant nooit tot
een boek over deze dingen gekomen is. Veel aandacht dus voor dit onderwerp. Wat is daar eigenlijk de oorzaak van? Loonstra formuleert
ergens in zijn boek de hoofdvraag waarom ~et hem gaat als volgt:
' ... hoe wij de klassieke schriftopvatting over de Bijbel als het door
de Heilige Geest gejnspireerde Woord van God kunnen verenigen met de
resultat~n waartoe het kritisch-analytische onderzoek van de Bijbel
heeftgeleid' (p. 190 en 192). Hij stelt dus (zou je hieruit op kunne~ maken) dat het 'm zit in het kritische onderzoek va~ de bijbel.
Dat,bnderzoekzou on~ nopen tot een heroverweging van onze kijk op de
bijbel. Zonder dat nu te willen ontkennen geloof ik toch dat er nog
iBtS belangrijkers over gezegd kan wo~den (wat trouwens door de doelstelling van Loonstra's boek niet ontkend wordt). Daarvoor moeten we
echter de studeerkamer verlaten en de publieke markt opgaan. Voor het
eerst in onze Europese geschiedenis beseffen de christenen dat zij
weliswaàr niet de bijbel maar toch wel de wereld van de bijbel kwijt
zijn. Tot voor kort droeg de hele samenleving een bijbels stempel. In
mijn kinderjaren was dat nog helemaal het geval. De vrouw had ~og de
onderdanige positiezoàls die 'uit Paulus' brl'even op te maken valt en
de knecht voelde zich zonder moeite aangesproken door de geboden die'
de apostel aan de slaven had opgelegd. De overheid was Gods dienaresse waaraan praktisch alleen maar gehoorzaamheid verschuldigd was en
de algemene ontwikkeling bestond uit kennis van de bijbel en van de
kerkgeschiedenis. En de hele wereldgeschiedenis was een aangelegenheid van om en nabij zesduizend jaar. Die wereld van de bijbel is nu
weg en dat betekent dat de bijbel voor het eerst een vreemd boek is
geworden. De bijbel is nu voor de mensen die bijbel. De prediking van
de kerk die immers bijbels bedoelt te zijn, deelt in die vreemdheid.
Wat moet ik ermee?, vragen de mensen bij veel wat hun uit de bijbel
wordt voorgehouden. Natuurlijk, ook vandaag kunnen mensen ontroerd
worden door passages die ze in de bijbel tegenkomen, door zinnen uit
het psalmboek of uit het evangelie. De Schrift is het voedsel bij
uitstek voor de ziel in de meest diepe en brede betekenis van het
woord. Maar daarnaast staan bijbelgedeelten die alleen maar irritatie
oproepen. Hoe vaak heb ik het tot in de gemeente toe niet moeten
horen: Pauls kan me nog meer vertellen! Het waren geen ongelovigen
die dat zeiden, maar juist mensen die naar de bijbel wilden luisteren
omdat ze voelden dat ze hem voor hun leven in de wereld niet konden
missen. Maar ze braken hun nek over het feit dat (bijvoorbeeld)
Paulus de vrouw een vat, dat wil zeggen een gebruiksvoorwerp noemt of
dat de apostel de verhouding tussen overheid en onderdaan enkel op de
noemer van gezag en gehoorzaamheid brengt. In hoeverre zijn wij daar
nu vandaag nog aan gebonden, dat is de vraag die tot midden in de
gemeente leeft. Mag echtscheiding niet of mag ze wel? En hertrouw na

scheiding die Jezus schijnt te verbieden? Is leven als een homofiel
nu zonde of is het geoorloofd? Wij beginnen met z'n allen te beseffen
dat er bezwaren aan kleven dat wij de bijbel massief tot God Woord en
zo tot afdoende bron en norm van het christelijk geloven en handelen
hebben gemaakt. Waarom bezwaren? Omdat dat standpunt zo rigoreus
toegepast kan worden dat uiteindelijk alleen Staphorst gelijk heeft.
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I, 2) In zo'n tijd lijkt het mij raadzaam in ons belijden ten aanzien
van de bijbel sober en karig te zijn. Niet teveel vastleggen en aan
niet teveel vasthouden! Daarmee zouden we onze onzekerheid maar overschreeuwen. Laat de bijbel vooral gelezen worden en laat er bij het
lezen van de bijbel vooral gebeden worden. Gelezen met alle hulpmiddelen die daar vandaag beschikbaar voor zijn. En gebeden of het de
Heilige Geest behagen mag dat wij (en hier denk ik vooral aan de predikanten) het Woord zo spreken dat daar liefde en kunde en voorzichtigheid uit blijken. Liefde tot God en zijn gemeente, kunde van de
tijd van de bijbel en van die van ons en voorzichtigheid bij het
toepassen van woorden van duizenden jaren geleden op situaties van
heden. Het gebed. In het hele boek van Loonstra komt het gebed niet
voor en dat vind ik in een boek dat over het gebruik van de bijbel
gaat, een gemis. Het gebed is een must als we over het hanteren van
de bijbel nadenken. Het leven vandaag verzelfstandigt zich tegenover
de bijbel. Wie dat de sekularisatie noemt en het dus afkeurt, heeft
gelijk. En toch, in een bepaald opzicht móet het gebeuren en is het
een ontwikkeling die door de bijbel zelf in gang is gezet. En wat is
dat nu: 'in ~en bepaald opzi-cht'? Hoe~ergaat dat? Ziedaar de noödzaak van het gebed. Niet als enig wapen in de"ze- strijd, er moet ook
diep nagedacht worden, maar de leiding van de He-iiige: Geest hebben we
er meer dan bijnodig.- Hij moet ons leren de bijbe"lzo te gebrUiken
dat de mensen toegerust wörden voor hüri"'taak -"en p 1aats'i n de were 1d
van nu. Iedere opvoeding;s op mondigwordinguit.Waaromzou dat met
de bijbelse opvoeding anders zijn? Ik heb in ander verband van een
ander verschijnsel dat ook enkel negatief beoordeeld wordt, het
individualisme, laten zien dat er bij al het kwaad dat ervan gespro~
ken kan worden toch ook een bijbelse invloed achter zit en dat er een
bijbels doel mee kan worden 'nagestreefd. Denk maar aan het adagium
waar we in de geschiedenis van Abraham al op stuiten: 'Ga uit uw land
en uw maagschap en uit uws vaders huis ... ' Als dat geen individualisering inhoudt en als dat niet de mogelijkheid biedt je van het
trendmatige te onderscheiden! Zo is er nu ook iets goeds op te merken
in de verzelfstandiging van het leven tegenover de Schrift. Niemand
minder dan Paulus zelf heeft daaraan gewerkt toen hij (bijvoorbeeld)
schreef: 'Beoordeelt zelf wat ik zeg; ik spreek immers tot verstandige mensen' (I Kor. 10 : 15). Daarmee onderwerpt hij wat hij schrijft
aan ons menselijke oordeel, zij het ook dat hij daarbij denkt aan een
christelijk oordeel van de geestelijke mens. En tegelijk is en blijft
het helemaal waar 'dat wij leerjongeren van Christus zijn om alleen
maar te,leren wat Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen
te overschrijden' (art 13 NGB). Nog eens, als wij die twee gezichtspunten recht willen doen hebben wij de hulp van Boven dringend nodig.
Vandaar mijn pleidooi om, nu wij met de klassiekeschriftleer wat
vastgelopen zijn, het gezag van de Schrift meer in Gods handen terug
te leggen en verder te gaan als een kerk die meer bidt dan dat zij op
dit punt leerstellîg is. Een houding van voorzichtigheid, die wil ik
bepljëten in deze overgangsfase van de geschiedenis.
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II HET OMSLAG
De afgelopen tijd heeft het boek van dr Loonstra mij vanaf mlJn
leestafel vriendelijk aangestaard. Ik had wat te overwinnen om het te
lezen en te herlezen omdat ik (vanwege mijn eigen schrijverij in Opbouw) zo langzamerhand in belangstelling wat over het onderwerp dat
het aansnijdt was heengegroeid, maar de buitenkant en dan vooral de
kleuren stootten mij niet af. Toch, hoe vriendelijk het mij ook toelachte, telkens weer was het met gemengde gevoelens dat ik die vriendelijke lach beantwoordde en dat kwam door wat er bij nader toezien
op het omslag stond afgebeeld: het bekende schilderij van Vincent van
Gogh van de Statenbijbel met de gedoofde kaars daarnaast en Emi7e
Z07a's La joie de vivre (1884) op de voorgrond. Ik weet niet wie dat
voor dit boek bedacht heeft, maar een jammerlijke misser is het wel.
Van Gogh heeft met dat schilderij aan willen geven dat hij wanhoopte
aan het licht dat de bijbel verspreidde en dat voor hem het lezen van
andere, heel andere literatuur de voorkeur verdiende boven die van de
achterhaalde bijbel. Dat zal stellig de bedoeling van Loonstra niet
zijn geweest. Het gaat hem er juist om te voorkomen dat de bijbel als
afgedane literatuur ter zijde wordt geschoven. Hij wil onnodige beletsels die de moderne mens van het bijbellezen afhouden, opruimen om
juist zo de aktualiteit van de Schrift, ,ook voor onze dagen, in het
licht te stellen. D~s, hoe mooi ikde kleurstelling van het omslag
ook vind, het is jammer dat het boek van dr Loonstra onder het omineuze beeld van Van Goghs schilderij de wereld ingezonden is. Nergens
heb ik gelezen dat een kritische bespreking van het boek de symboliek
van de bijbel als gedoofde kaars opgepakt heeft om te schnieren dat
Loonstra met zijn publikatie bepaald geen lucifer bij die kandelaar
gehouden heeft, maar zou een kritikus dat geschreven hebben - het zou
een schot voor open doel zij n geweest '. ....
.
..
III ALGEMEEN
III, 1) Hoe dat nu verder ook ZlJ, ik zelf zal dat bepaald niet
schrijven. Ik vind namelijk dat dr Loonstra een mooi boek geschreven
heeft. Ik geef er drie indrukken die het op mij gemaakt heeft, van
weer. In de eerste plaats: Het boek heeft op overzichtelijke wijze en
in soortelijke rubrieken bij elkaar gezet en behandeld alles wat ook
op gelovig standpunt zo al tegen de bijbel ingebracht (of althans als
vraag aan de Schrift gesteld) kan worden, en vervolgens: Het boek
doet een serieuze poging om voor die moeilijkheden een oplossing te
vinden en wel in voortd0rende voeling met wat er in vroegere tijd al
over gezegd is geworden, en tenslotte: Het boek bevat een goede kombinatie van geleerdheid en denkkracht die ook de filosofische kant
van het probleem niet uit de weg gaat. Vanwege deze drie eigenschappen denk ik dat het· boek in het gesprek over de bijbel en zijn verstaan voor onze tijd een belangrijke rol zal kunnen spelen. Het boek
verdient dan ook zeker een plaatsje in de literatuurlijst van die
theologische opleidingen die de Heilige Schrift tot uitgangspunt
nemen.
III, 2) Een goed overzicht van wat het boek biedt, vinden we, behalve
natuurlijk in de inhoudsopgave, in de rekapitulatie die de schrijver
zelf op de pagina's 212 - 214 geeft. Daarin neemt de schrijver ons in
de gang van zijn betoog mee en brengt ons naar zijn konklusie dat
alleen de overdrachtelijke spreekwijze van God in de Schrift de brug
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is waarover de bijbelse boodschap vanuit de kulturele kontekst van de
eerste ontvangers van de openbaring naar onze eigen kulturele kontekst (die van die van de eerste ontvangers zozeer verschilt) heengedragen kan worden. Inderdaad slaagt de auteur er zo in de vele
struikelblokken die de moderne maar toch gelovige lezer op zijn weg
door de bijbel heen ontmoet op te ruimen en toch de essentiële inhoud
van de Schrift over te houden. De vraag of er zo niet teveel 'badwater' verloren gaat, beantwoordt hij met de aansporing om de oude
voorstellingen, ook als we die niet meer mee kunnen maken, toch zoveel mogelijk kansen te geven, aangezien ze ons vaak herinneren aan
de beperktheden waaraan de voorstellingen die daar bij ons voor in de
plaats gekomen zijn, lijden (zie vooral de tweede leesregel op p.
205ev) .

IV HET OVERDRACHTELIJKE
IV, 1) Mijn bezwaar tegen deze verklaringssleutel van het overdrachtelijke spreken is dat ze mij te hermeutisch, dat wil in dit verband
zeggen: te globaal, te algemeen is. Mijn leermeester Herman Schilder
heeft mij geleerd dat de hermeneutiek zo dicht mogelijk bij de exegese moet worden gehouden. Anders verwordt ze tot een uitlegtheorie
die onafhankelijk van de teksten een eigen leven gaat leiden. Welnu,
dat vind ik van Loonstra's oplossing eigenlijk ook. Ze is mij te filosofisch. Het overdrachtelijke behoort volgens hem tot de grondstruktuur van heel Gods openbaring (p. 193). Daar ligt mi een vrijbrief in om die overdrachtelijkheid overal bij ter sprake te brengen.
Dat gaat mij te ver. Er ligt zo te weinig zorgvuldige exegese aan
zijn theorie ten grondslag. Ik zeg niet dat de kategorie van het
overdrachtelijke nooit bruikbaar is. Soms kun je er wel wat mee. Maar
andere keren weer niet. Als iemand bijvoorbeeld zou willeri opperen
dat de scheppingsvoorsielling van Geneà5s·r ó'verdráchtelfjk bedoeld
is omdat de bijbel daarnaast ook andere voorstellingen hanteert die
meer het strijdmodel hanteren (z6 zelfs dat je soms de indruk krijgt
dat schepping en zondvloed door elkaar heen geklutst worden), dan zeg
ik: Akkoord! Dat is te overwegen! Maar wa~neer Paulus aan de Korintiërs schrijft dat de vrouw die niets op haar hoofd wil doen zich net
zo goed kaal kan laten scheren (I Kor. 11 : 6), wat, nog afgezien van
wat daar inhoudelijk mee gezegd is, een vrij botte wijze van redeneren is die de volstrekt ondergeschikte positie van de vrouw nog eens
onderstreept, - dan begin ik met die overdrachtelijkheidskategorie
niets en zeg ik liever zonder omwegen dat ik de bijbel in dit opzicht
niet als Gods Woord erkennen kan. En een tweede bezwaar hangt hier
dan ook mee samen: Als de hermeneutiek zo'n uitlegtheorie geworden
is, in dit geval dus de theorie van het metaforische of overdrachtelijke spreken van de Heilige Schrift, loopt ze dan niet het gevaar
gemakkelijk als een doekje voor het bloeden en als een vroom smoesje
te worden gebruikt, ter geruststelling van de gelovigen dat er met de
bijbel niets mis is? En dat dus in het belijden omtrent de Heilige
Schrift alles bij het oude kan blijven? De om de haverklap gebruikte
zin: 'Nee, kijk, dat moet je overdrachtelijk verstaan', ook in gevallen waarin de bijbel zelf daar geen aanleiding toe geeft, ondergraaft
die het gezag van de bijbel niet meer dan wij denken? En trouwens,
wie geeft de grens aan van het gebruik van die zin?
IV, 2) Loonstra beroept zich voor zijn overdrachtelijkheidsdenken op
Origenes en de gereformeerde vaders die in hun godsleer de uitspraken
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van de Schrift ook al overdrachtelijk verstonden. Gods hand, Gods
ogen, - dat was in feite oneigenlijk gesproken, vonden ze. Volgens
Loonstra kwamen ze hiertoe vanuit een niet-bijbels filosofisch kader
(p. 145). Maar ik zou hem willen vragen: Waar gaat jouw voorkeur nu
naar uit? Naar dat niet-bijbelse kader? Toch naar het bijbelse. Dat
wil zeggen dat in dit geval je voorkeur uitgaat naar het overdrachtelijke spreken van de bijbel als het echte. Maar voor de rest gebruik je diezelfde overdrachtelijkheidskategorie als verklaring voor
het feit dat de dingen in de bijbel anders gezegd worden dan wij denken dat ze in werkelijkheid Zijn en vraag je dus achter het overdrachtelijke terug naar het echte. Gods handen - dat is overdrachtelijk gesproken, zeiden de vaders. Maar jij zegt: Het is meer echt
voorgesteld dan dat God geen handen zou hebben. Maar van Genesis 1
zeg je: 'Dat is overdrachtelijk gesproken; eigenlijk is het anders'.
Volgens mij mag jij dat overdrachtelijke van Origenes en de vaders
niet gebruiken als opstapje naar je eigen overdrachtelijkheidstheorie. Of je moet al je eigen fouten met die van de vaders goed willen
praten, wat je bedoeling wel niet zal zijn. Trouwens, overdrachtelijkheid als kenmerk van de openbaring als geheel (Calvijn noemde die
Gods aanpassing) is iets heel anders dan overdrachtelijkheid als
gebruikssleutel voor het overbrengen van de boodschap van de ene
kultuur naar de andere. In het eerste geval kunnen wij niet weten wat
er achter de overdrachtelijk overgebrachte waarheid zit, wat het
woord overdrachtelijk onbruikbaar maakt, in het tweede geval kunnen
wij dat in toenemende mate wel, maar is het de vraag of wat er gèzegd
wordt wel overd~achtelijk moet heten dan wel of feitelijke onjuistheid en dwaling (of op z'n minst beperktheid) hiervoor niet eerder dé
aangewezen termen zijn.

c'

V ARTIKEL 5 NGB
V, 1) Inderdaad wil Loonstra bij het belijden van artikel 5 van de
NGB, waar het onvoorwaardelijke geloof in de Schrift als het Woord
van God beleden wordt ('en wij geloven zonder enige twijfeling al wat
daarin begrepen is'), blijven, maar hij moet daarvoor sjoemelen. Zo
zegt hij op p. 192 dat de klassieke opvatting van de bijbel als Gods
Woord betekent dat de Schrift voor principi§el geloofwaardig gehouden
wordt (p. 192), wat zonder meer een afzwakking van het gereformeerde
belijden inhoudt. En op p. 75 noemt hij de afwijzing van het Kopernikaanse wereldbeeld door Leydekker een interpretatie van artikel 5,
die voor ons onaanvaardbaar is en stelt hij daar zijn eigen interpretatie tegenover: 'Alles geloven wat de Heilige Geest ons in die bijbelboeken zeggen wil'. Maar Leydekker interpreteerde niet, hij las
gewoon wat er in dat artikel 5 staat. En wat Loonstra er zelf in wil
lezen is ook al geen interpretatie, maar een wishfu7 thinking. We
kunnen beter onomwonden toegeven dat het belijden van artikel 5 van
de NGB vandaag onhoudbaar gebleken is. De bijbel is niet gelijk te
stellen met Gods onfeilbaar Woord. Wel is het voor het geloof zo dat
we in de Heilige Schrift de sprekende God ontmoeten. Maar dat is een
geheim dat zich slechts ontsluit voor de gemeente die bidt en werkt.
Wij moeten zeer dankbaar zijn voor en zeer zuinig zijn op de bijbel.
Hij is het enige dat wij hebben. Hij is onze schat, maar ... onze
schat in de akker. Dat wil zeggen: Er moet in afhankelijkheid naar
gedolven worden. Bid en werk. Want wij kunnen een heel leven spitten
in die grond en toch de schat die de Here ons daarin had toegedacht,
gemist hebben.
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V, 2) Wie in overeenstemming met artikel 5 van de NGB gelooft dat de
bijbel identiek is met Gods Woord, zal alles in het werk stellen en
zelfs bedenkelijke kapriolen uithalen om dat standpunt, of liever
gezegd de bijbel, tegen alle opgeworpen bedenkingen te verdedigen.
Dat is voldoende bekend. Iets anders dat mij uit eigen ervaring is
bijgebleven, is minder bekend. En dat is dit dat wie dat gelooft ook
geplaagd wordt door een duiveltje dat hem erop uitstuurt zoveel
mogelijk struikelblokken voor dat geloof bijeen te verzamelen. Zo
zelfs dat je wel eens twijfelt aan de welwillendheid van degene die
op een dergelijke overkritische manier de bijbel leest. Or Loonstra
heeft een boek geschreven waarvan je rustig kunt zeggen dat hij aan
het eerste gevaar ontkomen is. Hij scheurt de orthodoxie vrijmoedig
de schaamlappen van het lijf. Maar dat gevaar ter anderer zijde?
Inderdaad vind ik dat het wel wat welwillender had gekund. Is het
bijvoorbeeld wel waar dat de ideeën over het voortbestaan na de dood
die in het Oude Testament op veel plaatsen tot uitdrukking worden
gebracht, ten tijde van het Nieuwe Testament veranderd zijn, zoals de
schrijver op p. 200 zegt? Is hier toch niet beter te werken met het
oude onderscheid van 'minder en meer'? Blijft in het Oude Testament
wat over het hierna gezegd wordt op enkele uitzonderingen na niet
tamelijk vaag en kan het Nieuwe Testament op grond van het feit dat
wij onze oudste Broer nu levend en wel aan de andere kant van de
grens hebben, niet wat meer zeggen? Een,echte tegenstelling, zoals
door het woord 'veranderd' gesuggereerd wordt, zie ik hier niet
liggen. Zou dus, zo vraag ik me af, enige terughoudendheid ten
aanzien van de stelling dat de bijbel identiek is met Gods Woord, de
exegese ter enerèn ter anderer zijde niet ten goede' komen? Dat we
maat leren houden, zowel in het verdedige~ ,aJ,s in het aanvallen van
,de Schrift? Dat we met andere w60rden de uitleg van de Heilige
Schrift siné ira et studio leren bed~ijven?'
VI HET OUDE TESTAMENT IN HET NIEUWE
VI, 1) In hoofdstuk 2 dat handelt over de problemen met de' praktische
geloofwaardigheid van de bijbel - een hoofdstuk waarin een bruikbare
opsomming van de moeilijkheden, geordend in rubrieken, gevonden wordt
- komen we ook een paragraaf tegen over het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe. De strekking van deze paragraaf is dat dit
gebruik naar moderne maatstaven moeilijk serieus genomen kan worden.
Het is op dit punt dat ik met Loonstra het sterkst van mening verschil. Want het is wel waar dat wat in zulke aanhalingen gebeurt, de
toets van de moderne tekstbehandeling niet kan doorstaan, maar dat
zou toch nog wel eens meer tegen die moderne tekstbehandeling kunnen
pleiten dan tegen de manier waarop de Schrift zelf met haar eigen
teksten omgaat. Vaak is de technisch-exegetische methode wat associatief (is het wel exegese, kun je je afvragen), maar langs een andere
en voor ons meer akseptabele weg moet je toch vaak tot dezelfde konklusies komen als de bijbelse aanhaler van de oudtestamentische
tekst. Ik wil over de voorbeelden die Loonstra in het genoemde tweede
hoofdstuk van zijn boek geeft, nu zelf trachten enig licht te verspreiden. Hier ligt echt een substantiële kern van mijn betoog.
a) De tekst Jesaja 7 : 14: 'Zie, de jonge vrouw zal zwanger worden en
een zoon baren enz.' ziet de evangelist Matteüs in hoofdstuk 1 : 23
van zijn relaas in vervulling gaan bij de maagdelijke geboorte van
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onze Here Jezus. Maar, zegt Loonstra, Jesaja heeft het niet over een
maagd, maar over een jonge vrouw die een zoon zal baren, wat betrekking heeft op een jonge prinses aan het hof van koning Achaz, op dat
moment de hoofdvrouw in de kominklijke harem. Dit is taalkundig en
exegetisch gezien ongetwijfeld een juiste opmerking. Maar is daarmee
alles gezegd? Het is toch ei"genaardig dat de profeet de koning op
zo'n wijze met de aanstaande gezinsuitbreiding konfronteert dat het
lijkt alsof Achaz daar helemaal buiten staat. Niet: 'jouw vrouw',
zoals bij Abraham (Gen. 18 : 10), maar 'de jonge vrouw'. Alsof God
Achaz passeert in de bouw van diens geslacht. Geestelijk staat Achaz
er inderdaad buiten: moeder en kind zullen een bestraffend teken zijn
voor het ongeloof van deze telg uit de Davidische dynastie. Zou dat
niet een reden kunnen zijn waarom de LXX in zijn vertaling het woord
parthenos al heeft gebruikt wai dan door de evangelist is overgenomen? Parthenos als evaluerende weergave van het Hebreeuwse 'alma in
de situatie van toen? Om aan te geven dat de koning weliswaar de
zaaddonor van dit Immanuël-kind zou worden, maar dat de eigenlijke
verwekker de Here zelf zou zijn? En hebben we daarin dan niet
inderdaad te maken met een soort Auftakt (opmaat of opstapje) tot de
maagdelijke geboorte in de letterlijke zin van het woord, waar
Matteüs van vertelt en die hij de vervulling van dat eerdere noemt?
Dat eigenaardige voorbijgaan aan de vaderrol, zie je dat niet vaker
in het Oude Testament? Zeer opvallend in de geschiedenis van Simson,
waar de aankondigingsengel zich tot tweemaal toe (de tweede keer met
duidelijke opzet) tot de aanstaande moeder wendt in plaats van tot de
vader. Indit geval niet omdat Manoah zoals Achaz een ongelovige is,
maar omdat Simson tot een heel bijzondere verl"oSsersfiguu~ be~temd
was. Er wordt in het Oude Testament wel op verschillende wijzen
gepreludeerd op de maagdelijke geboorte van onze Here Jezus. (Zie
voor één en ander mijn "BRON EN NORM, p:""60ev""en mijn Sr"MSON, p.
1 3ev . )

(

b) Een ander voorbeeld is Psalm 16 : 8 - 11, een passage die door
Petrus in zijn toespraak van Handelingen 2 en door Paulus in Hand. 13
wordt aangehaald als een schriftbewijs uit het Oude Testament voor
het feit dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. 'Want Gij
geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien', staat er in de psalm. Maar, zegt Loonstra,
'in de Hebreeuwse tekst van Psalm 16 wordt niet gesproken over het
sterven in biologische zin, maar over de dreiging van de macht van de
dood, die door God in het leven van de psalmist tijdig is afgewend'.
Ik denk dat dit juist is. Maar ga nu eens op die psalm doorvragen,
van die dood in overdrachtelijke zin naar de dood in de letterlijke
betekenis van het woord (wat toch kan, nietwaar?), zodat je als het
ware aan David vraagt: David, jij roemt nu zo in Gods bewaring die
jou van doodsgevaar gevrijwaard heeft, maar is de dood in zijn laatste gestalte en zijn diepste betekenis je óók bespaard gebleven?, dan moet toch het antwoord ontkennend zijn? Petrus exegetiseert de
psalm niet, maar hij evalueert de betekenis ervan wel en hij stuit
dan op een grens. De psalm laat je met een laatste vraag zitten: Zijn
de woorden van dit lied je niet op de lippen bestorven, David, toen
in letterlijke zin je laatste uur geslagen had? Een pijnlijke vraag!
Mag Petrus dan misschien ook zeggen dat de opstanding van Christus
het antwoord op die laatste en pijnlijke vraag is? Is Christus niet
ook in die zin de vervulling van het Oude Testament dat Hij over de
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grenzen van wat in het Oude Testament gezegd wordt heengaat? Dat Hij
de verlegenheden waarin het Oude Testament ons brengt of laat, opheft? Petrus beklopt en betast de psalm (en daarin ook wel tegelijk
het hele psalmboek!) en konkludeert dat hij (het) geen antwoord geeft
op de allerlaatste nood. Dat antwoord moet van de overzijde, van de
opgestane Here komen. Het schriftbewijs zit dus wat ingewikkelder in
elkaar dan wij denken. Het is meer een negatief bewijs: De psalm
roept in zijn verlegenheid om iemand anders. - Dat evaluerend bezig
zijn met teksten, je kunt het een beetje vergelijken met wat Klaas
Schilder in zijn sChriftoverdenkingen wel deed. Je kunt zijn tekstbehandeling niet technisch-exegetisch noemen (daarvoor ging hij meer
bij vakmensen te rade), maar hij ging wel altijd met wat de Schrift
zegt het volle leven in en liet zien dat de bijbel tegen doorvragen
bestand is.
c) Bekend is ook het dubbele beroep van Paulus op de Pentateuch in
Romeinen 10, te weten: Levitikus 18 : 5 en Deuteronomium 30 : 11 14, waarmee de apostel Mozes en Christus tegenover elkaar zet, de
gerechtigheid naar de wet enerzijds en de gerechtigheid uit het
geloof aan de andere kant. Loonstra zegt nu dat die twee teksten niet
tegenover elkaar gesteld kunnen worden, omdat het in beide gevallen
gaat over dezelfde geboden waarnaar de mens uit dankbaarheid voor de
verlossing leven mag. Ook dit is niet fout te noemen, maar Albert van
Leeuwen heeft in zijn artikel PAULUS EN DE WET, in de bundel BEGELEIDEND SCHRIJVEN, p. 101ev, laten zieh hoe de tekst Levitikus 18 : 5 in
het Oude Testament zelf (Ezechiël 20 : 11, 13, 21 en Nehemia 10 : 29)
funktioneert in het kader van Israëls gehoorzaamheidsfaillissement en
hoe deze tekst er dus in het Oude Testament zelf gekleurd opstaat.
Paulus had wel degelij~ h~t .recht deze_~ekst:~er typerin~ van het
Joodse ~etssysteem (~n de onmogelijkheid daarvan!) ter sprake te
brengen. En daartegehove~Deuteronomium 30 te~laatsen als eeh getui~·
genis van het nabije woOrd van het evangel ie en van het geloof.
.

(

d) Eigenaardig is hoe de apostel Paulus in Galaten 3 : 16 omgaat met
de belofte aan Abraham uit Genesis 22 : 18: 'Met uw zaad zullen alle
geslachten der aarde gezegend worden'. Paulus trekt uit het feit dat
het enkelvoud 'zaad' gebruïkt wordt in plaats van het meervoud 'zaden' de konklusie dat de belofte op één persoon slaat, te weten
Christus. Deze konklusie speelt volgens Loonstra een heel centrale
rol in zijn redebeleid. Wanneer we deze tour de force van Paulus niet
volgen en 'zaad' gewoon naar de normen van normale en gezonde exegese
op het volk Israël laten slaan, komt Paulus met zichzelf in strijd,
aldus Loonstra. Nu is het zeker waar dat als je de tekst van Genesis
22 op zichzelf neemt, dat wat Paulus hier onderneemt nergens naar
lijkt. Maar Genesis 22 staat niet op zichzelf. Er is een geschiedenis
op gevolgd waarin ten tijde van David dat oude woord aan de aartsvaders opnieuw ter tafel is gekomen en weer een nieuwe belofte over
een bepaald 'zaad' is gedaan. In dat nieuwe woord heeft zich toen de
belofte aan de aartsva"ders van zaad, nageslacht, volk nader toegespitst. (Denk hier aan mijn figuur van de zandloper, volgens welke
figuur wat God in zijn heilswek breed begint in het vervolg versmald
verdergaat - om tenslotte weer in een breedte uit te lopen, zie
BEGELEIDEND SCHRIJVEN, p. 4gev.) 'Wanneer uw dagen vervuld zijn',
krijgt David via Samuël te horen, 'en gij bij uw vaders ter ruste
zijt gegaan, dan zal Ik uw zaad na u dat uit uw lendenen zal voort8

komen, doen opstaan en Ik zal ZlJn koningschap bevestigen' (11 Samuël
7 : 12). Hier slaat het woord 'zaad' duidelijk op een enkelvoud. Wat
Paulus nu doet, dat is dat hij die nadere geschiedenis van David en
de messiaanse belofte benut in zijn evaluatie van de aartsvaderbelofte. Hij 'neemt die mee' in zijn verhandeling. Hij doet dat via een
denkwegje dat wij haast geneigd zijn Spie7erei te noemen ('hij zegt
niet zaden maar zaad'), maar daar moet je niet in blijven hangen. Het
woord 'zaad' is taalkundig inderdaad een kollektivum en verdraagt als
zodanig de uitsplitsing in enkel- en meervoud niet, dat is waar. Maar
de apostel heeft zulke teksten in het verband van het geheel van de
Schriften gelezen en dat gaf hem de vrijmoedigheid met zulke eigenaardige denkwegjes kort door de bocht te gaan. We zijn aan die wegjes
natuurlijk niet gebonden en mogen dat ook rustig hardop zeggen, maar
om Paulus' resultaten kunnen wij niet heen.

(

e) Het is geen wonder dat Loonstra in dit verband ook de tekst uit
Galaten 4 : 21 - 31 ten tonele voert, want wat Paulus daar doet komt
ons weer zeer eigenaardig voor. De twee zonen van Abraham verzinnebeelden twee verbonden: Ismaël het Joodse verbond van de wet bij de
berg Sinai dat slaven voortbrengt eh Isaäk het verbond der belofte
waartoe de gelovige vrije christenen behoren. Volgens Loonstra maakt
Paulus hier gebruik van een Joodse methode voor schriftuitleg die
volgens onze normen meer zegt van de uitlegger dan van de tekst. Maar
ik zou Loonstra willen vragen of wanneer hij over de twee zonen van
Abraham een christelijke preek houdt, hij wel zo ver uit de buurt van
wat de apostel zegt terecht zou komen. Is op de keper beschouwd niet
dit zijn grootste bezwaar tegen Paulus' uiteenzetting dat hij wel wat
kort door de bocht gaat met zijn allegorese? Wij zouden er een veel
langere heilshistorische uitw\jding voor nodig hebben. Loonstra zegt
verder dat voor Pau 1 us 'deze U i tl eg funkti oneérde al s een gezaghebbend
argument tegen het Joodse verlossingsschema uit 'zijn dagen. Hij leidt
dat af uit het feit dat de apostel zijn uiteenzetting begint met de
woorden:' 'Zegt mij, gij dieönder de wet wilt staan, luistert gij
niet naar de wet?' Mijn vraag aan L60nstra is 6f hij zo niet te
zwaarwichtig met dit schriftgebruik van de apostel omgaat. Is het
niet meer dogma-i77ustrerend dan dogma-funderend, - om even een
geniaal onderscheid uit het tuighuis van professor 8. Holwerda te
halen. In het voorafgaande gedeelte van Galaten 3 en 4 heeft Paulus
al heel wat te berde gebracht om het verschil tussen het Joods en het
christelijke (= vanuit de werkelijkheid van Christus) bijbel lezen aan
te. geven. Het is meer ten overvloede en zelfs niet zonder humor dat
hij op het eind ook nog met dit gegeven aan komt. Inderdaad, als zijn
hele betoog ter zake op dit enkele SChriftgebruik zou rusten, zou het
een povere indruk maken, maar zo is het niet.
f) Loonstra brengt ook Paulus' gebruik van Psalm 68 : 19 in Efeziërs
4 : 8 ter sprake. 'Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen', leest de psalm, maar Paulus maakt ervan: 'gaven gaf Hij aan de
mensen' en hij laat dat slaan op de gaven die de Here Christus bij
zijn hemelvaart aan de gemeente heeft geschonken. Geven of nemen, het
is een groot en onoverbrugbaar verschil, vindt Loonstra. Opnieuw moeten we hem gelijk geven als het zou gaan om een ge~soleerde behandeling van deze bijbeltekst. Maar zoals gezegd, Paulus las zulke teksten tegen de achtergrond van heel de Schrift. Niet het tekstverband
maar het schriftverband heerste over zijn bijbelgebruik. Neem bijv.
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Romeinen 11 : 26/7: 'De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonden wegneem'. Als je ziet waar Paulus deze 'tekst'
vandaan haalt, schrik je op het eerste gezicht. In Jesaja 59 : 20/1
leest men: 'Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in
Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord des HEREN. En wat Mij
aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de HERE: Mijn Geest die op
u is en mijn woorden die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken
uit uw mond ... enz.' Wat gebeurt hier eigenlijk? Paulus heeft een bestaande tekstgestalte gebruikt om die door een ingrijpende verbouwing
geschikt te maken als voertuig voor een keur van schriftgedachten.
Rustig verandert hij voor dat doel de notie 'voor Sion' in die van
'uit Sion', waarbij niet alleen een woordje uit de tekst, het voorzetsel, gewijzigd wordt (juist als in geven in plaats van nemen, zie
boven), maar ook de notie Sion van betekenis verandert: niet meer de
gemeente maar de plaats van het Immanuël-geheimenis. En dat is dan
nog maar één verandering, er zijn er nog meer. De oorspronkelijke
tekst is er haast niet meer uit op te maken. Paulus 'zondigt' met
zijn aanhaling ook tegen het hele redebeleid van de profeet. Met de
zin 'Dit is mijn verbond met hen' gaat de profeet immers op een heel
ander onderwerp over. Dat namelijk de Here God het Israël niet zal
laten ontbreken aan de voortdurende stem van de profetie. Maar voor
Paulus is het verbond de samenvatting van de belofte van zondenvergeving geworden, zo ongeveer als het in Jeremia 31 gezegd wordt. Het
is duidelijk, Paulus zit met zijn gedachten bij de hele Schrift als
hij een tekst als deze 'aanhaalt'. Afzonderlijke teksten zijn voor
hem vehicu7a voor de rijkdom van de sChriftgedachte. Zo is het ook in
het geval van Efeziërs 4 : 8. Gaven in ontvangst nemen is voor een
huiswaarts kerend~ strijder een teken van overwinning, maar gaven
uitdelen nog meer. Davfd deed'het ene ~blgenS II SamuëT 8 : 7 en 10,
en het andere volgens II Samuël 6 : 19. Dat laatste vond bij Christus
zijn vervulling. Zeer juist br~ngt Loonstra in herinnering dat in het
jodendom 6ngeveer hetzelfde procedé op de psalm werd toegepast om de
heerlijkheid van de wet i nhet licht te stellen. Inderdaäd was wat de
Joderi ~an de wet dachten vergelijkbaar met w~t het Nie~we Testament
van Christus vindt. De Joden waren weg van de wet, het Nieuwe Testament van Christus. Voor de Joden viel derhalve de glans van de wet op
de oude teksten, terwijl het Nieuwe Testament de heerlijkheid van
Christus in de teksten van het Oude Testament weerkaatst ziet. In
beide gevallen hebben we dan ook niet met een uitleg van die oude
teksten te maken, maar meer met een inleg; men kon zich bij het lezen
van die teksten niet losmaken van de rijkdom die men èf in de wet àf
in Christus gevonden had. In die rijkdom bereikte het hele Oude Testament zowel voor Joden als voor christenen zijn hoogtepunt.
g) In Hebreeën 2 : 6 - 8 wordt het middenstuk van Psalm 8 aangehaald:
'Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt ... ? Toch hebt Gij hem bijna
goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond'. Het
is bekend wat dat geworden is in de brief aan de Hebreeën: 'Gij hebt
hem een weinig beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer
hebt Gij hem gekroond'. De eerste variant, van 'goddelijk' naar 'engelen', stond al in de LXX en de tweede, volgens welke dat 'weinig'
geworden is tot 'een weinig tijds' komt van de aanhaler af. Op beide
wijzigingen is dit keer taa7kundig niets aan te merken, al moet je
zeggen dat 'een weinig tijds' exegetisch in de psalm niet past, want
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de psalm heeft het niet over een vernedering eerst en een verhoging
daarna van de mens; hij spreekt in de beide delen van vers 6 van de
heerlijkheid van het menszijn in het algemeen. Maar is het waar wat
Loonstra zegt, dat Hebreeên met zijn ingreep de psalm uit7egt en in
die uitleg laat buikspreken? Volgens mij hebben we hier weer een
geval voor ons dat de briefschrijver het heerlijke licht van Christus
over de psalm laat vallen en dan via een aangepaste tekstgestalte een
echo van Hem opvangt. Op p. 201 zegt Loonstra het mi hee 1 goed: 'Het
(inzicht dat Christus in de psalm is) is namelijk niet opgekomen uit
de bestudering van het Oude Testament als zodanig, maar uit de wijze
waarop God in Christus tot de apostelen gesproken heeft ... Jezus
zelf heeft men leren kennen als de verwachte Messias van Israêl en
als Heiland der wereld ... En op grond daarvan is men allerlei
teksten direct-christologisch gaan lezen'. Dat klopt met dat 'inlezen' of 'inleggen' van Christus in de tekst waar ik het eerder over
had. Maar toch deze vraag aan Loonstra: Had men daar nu ook vanuit de
psalm reden toe? Als dat helemaal niet het geval zou zijn dan zouden
wij toch bl ijven zitten met enkel spel. Zo is het niet. Wie nadenkt
over psalm 8 wordt in verlegenheid gebracht. Je denkt dat je te maken
hebt met de .mens van Genesis 1 (de psalm leunt sterk tegen dat eerste
bijbelhoofdstuk aan), maar vanwege 'vijand en wraakgierige' en de
'tegenstanders' zijn we in de psalm toch Genesis 3, dat wil zeggen:
de val in zonde, gepasseerd. En gesteld nu eens dat de mens van Psalm
8 zo'n vijand en wraakgierige, zo'n tegenstander is. Is dan het bijna
goddelijk zijn van hem niet een waar schrikbeeld? Toch zingt de psalm
het hoogste lied over de mens. Dat ge~ft er het raadselachtige aan.
Over wie heeft de psalm het eigenlijk? Zo, door de psalm zelf in
verlegenheid gebracht, sta je er helemaal niet meer verbaasd van te
kijken dat het Nieuwe Testament Jezus Christus in de psalm inleest.
Met behu 1 p van een paar' kunstg reepj es we 1 iswá.'ar, dei e aah de tekst van
de psalm zelf in strikte zin geen recht doen. Zo beschouwd is het wel
geen uitleg die de psalm in Hebreeên krijgt, maar van buikspreken
valt toch niet met. goed fatsóen te gewàgen . (Zie Opbouw van decembè r
as waarin ik een preek over deze psalm di~ ik voor de Alle Dag Kerk
van 30 augustus jl gehouden heb; hoop t~ publice~en.)
h) Een laatste voorbeeld van Loonstra over het gebruik van het Oude
Testament in het Nieuwe betreft Hebreeên 7 : 1 - 10, waar we een
soort Midrasj over Genesis 14 : 18 - 20 voorgeschoteld krijgen: de
ontmoeting tussen Abram en Melchisedek. Uit de tekstgegevens van het
Genesisverhaal wordt afgeleid dat het priesterschap van Christus, dat
één is met dat van Melchisedek, superieur is aan het levitische
priesterschap onder het oude verbond. Zie Loonstra ter plaatse voor
de details. En de auteur geeft als zijn oordeel: 'Deze uitleg komt op
ons zeer gezocht, zo niet willekeurig, over'. Maar is het wel uitleg?
Of is dit een voorbeeld temeer van een lezen van oudtestamentische
teksten vanuit een gegrepenheid door Christus? En dan weer de vraag:
Gaf de betreffende oudtestamentische tekst daar reden toe of moet het
helemaal aan de vrije vinding van de apostel worden toegeschreven?
Toch het eerste, is mijn mening. Ik denk dat het bijbelse getuigenis
omtrent Melchisedek een heikel en prangend gegeven is ge~eest voor
mensen die het levitische priesterschap het einde vonden. Hoe had de
aartsvader, in wie het volk zich vertegenwoordigd voelde, zoals
Loonstra zelf op een andere plaats in zijn boek zegt (p. 162), dat nu
toch kunnen doen: tienden geven aan Melchisedek als was deze zijn
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priester? De konklusie die Hebreeën daaruit trekt, dat Levi daarin
aan het tiendrecht van een ander onderworpen werd, is ter zake. Is
het nu echt wel zo gezocht dat de schrijver in de sChimmige gestalte
van deze Melchisedek een voorafschaduwing van de Christus gezien
heeft? Voor ons hoefde het niet zo nodig dat dit tot in de details
werd uitgewerkt, zoals in de brief gebeurt, maar er gaat achter dit
in onze ogen spelmatige lezen van teksten toch meer serieusheid
schuil dan wij op het eerste gezicht denken. Ook hier gaat het er
weer om dat we bereid zijn te gaan nadenken over de imp1ikaties van
een bepaalde tekst. Dat mag dan geen exegese zijn in de strikte zin
van het woord, willekeur is het geenszins.
VI, 2) Uitvoerig ben ik ingegaan op een onderdeel van Loonstra's
studie: Hoe komen oudtestamentische teksten er in het Nieuwe Testament vanaf? Mijn konklusie is dat de tekstbehandeling van Loonstra
niet getuigt van een welwillend en wat dieper nadenken over de betreffende teksten, dat die integendeel met een wat oppervlakkige
kritiek worden afgedaan. Niet een houding van: Dit zegt de bijbelkritiek van deze aanhalingen. En wat kan daarvan over~ind blijven
staan als je die aanhalingen nu echt overweegt? Dat was niet niets
geweest, versta mij wel. Het gaat er mij echt niet om, alles wat de
bijbel op dit gebied doet het stempel van de foutloosheid op te drukken. De Schrift legt hier werkelijk een onomwonden getuigenis van
menselijke beperktheid en ook wel van voorbijgaande mode af. Er worden wel degelijk denkwegjes bewandeld die de onze niet meer kunnen
zijn. Maar komen we langs andere, voor ons meer akseptabele wegen
niet tot dezelfde konklusies als de schrijvers van het Nieuwe Testament? Het is met het aanhalen van het Oude Testament in het Nieuwe
eén opmerkelijke zaak. ,Ergens citeert Paulus Psalm 116 : 10 (en 11):
'Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: fk ben'zeer verdrukt; toen ik
in mijn angst zeide: Alle mensen zijn leugenachtig'. Paulus schrijft
in zijn tweede brief aan de Korintiërs (4: 13): 'Maar nu wij dezelfde Geest ,des geloofs hebben,gelijk gesChreven staat: Ik heb geloofd,
daarom heb' ik gesproken, geloven ook wij en ,daarom spreken wij ook'.
Blijkbaar was Paulus toen hij dit schreef vervuld van de schrift0ur1ijke waarheid dat het geloof geen stemmeloze aangelegenheid is, dat
spreken daar onlosmakelijk aan vastzit en vond hij die schriftgedachte verwoord in een tekstgestalte die inderdaad het geloven en het
spreken in één adem noemde. Geeft hij daarmee een uitleg aan het
betreffende citaat? Natuurlijk niet! Hij leidt uit het psalmwoord
dingen af die de dichter inderdaad niet bedoeld of zelfs maar gezien
heeft, maar die er niettemin wel instaan als je de tekst in het
geheel van de Schriften hoort klinken.
VI, 3) Er is mij veel aan dit punt van de aanhalingen van het Oude
Testament in het Nieuwe gelegen. Daaruit blijkt namelijk heel duidelijk hoe de bijbel met zichze7f omgaat. En daar vallen dan konklusies uit te trekken voor onze omgang met de Schriften in het algemeen. Die omgang moet, in navolging van de bijbel zelf, wezen7ijk
zijn. En daaronder versta ik dat we voordurend heen en weer gaan
tusssen het geheel en de delen van de Schrift, om er zo voor bewaard
te blijven dat we aan de ene kant de afzonde~lijke teksten overvragen
en van de andere kant met een te vaag geheel komen te zitten. En het
tweede dat we kunnen leren van de eigen omgang van de Schrift met
zichzelf i~ dat we onderscheiden tussen de schriftgedachte en de
12

schriftverwoording van die gedachte. Anders gezegd, dat we onderscheiden tussen wat de Schrift wil beweren en de argumenten die ze
daarvoor gebruikt. Hoe zulke onderscheidingen moeten worden gehanteerd is weer een volgend hoofdstuk, maar het feit zelf dat we ze
maken geeft al aan dat er bij de gezagsvraag van wat de schrift zegt
genuanceerd moet worden. Mijn bezwaar tegen Loonstra is dat hij op
dit punt door een overkritische houding te weinig van de Schrift
overlaat.

(

VII HET ETHISCH AANVECHTBARE
VII, 1) Hoe de bijbel met zichzelf omgaat is ook belangrijk voor een
evaluatie van een andere rubriek van bezwaren die tegen de Schrift
kunnen worden ingebracht, te weten de ethische aanvechtbaarheid van
zijn uitspraken of de onkritische weergave van onaanvaardbaar gedrag.
Te denken valt hier met name aan de positieve benadering van het tegen de Kanaänieten gebruikte geweld (zie opnieuw hfst. 2 van het
boek). Moeten we ons niet schamen voor de verhalen in het boek Jozua?
Nu is mij wel eens opgevallen dat de bijbel zelf ook al een kontrageluid laat horen. In Jozua 5 : 13 - 15, juist aan de vooravond van
de strijd om Kanaän, wordt er verteld van een ontmoeting tussen Jozua
en de vorst van het heer des HEREN die met een uitgetrokken zwaard
tegenover de leider van de intocht heeft postgevat. Op Jozua's vraag
öf de door hem niet herkende gestalte aan de kant van Israêl of aan
die van Israêls vijanden staat, antwoordt de vorst: 'Neen!, maar ik
ben de vorst van het heer des HEREN; nu ben ik gekomen'. Op zijn
bevel trekt Jozua dan de schoenen van zijn voeten, want de plaats
waarop hij staat is heilig. Het verhaal gaat dan in hfst 6 zo verder
dat de Here God zich aan het hoofd van de krijgsverrichtingen tegen
de Kanaänieten stelt. Qod verschijnt. hj.~r dU$ in e~n dubbelrol. Enerzijds stelt Hij zich achter Jozua in zijn strijd tegen de Kanaänieten, anderzijds stelt Hij zich tegenover Jozua in zijn strijd tegen
de Kanaänieten. De onderneming van Jozua, zo mag je evalueren, hangt
wel samen maar va7t niet samen met Gods uiteindelijke bedoelingen.·
Hetzelfde kom je opeen later tijdstip, bij David, tegen: Enerzijds
zijn de oorlogen die hij voert oorlo~en des HEREN (I Sam. 25 : 28),
gestreden onder goedkeuring van Israêls God, en anderzijds mag David
zelf de tempel niet bouwen omdat er teveel bloed aan zijn hanqen
kleeft. Salomo als man des vredes moet dit doen. (I Kron. 22 : 8). De
gedachte dat de bijbel een zoekontwerp van beneden is waarin getast
wordt naar de bedoelingen van de Here God, wordt hier aantrekkelijk.
Het alternatief is immers dat God zich in zijn openbaring tegenspreekt. Niet dat met dat 'van beneden' op dit punt nu alles over de
bijbel gezegd is, want hoe komt Israêl tot het besef dat Gods gedachten ('Neen!') hoger zijn dan zijn eigen gedachten? En waar komen die
gedachten des vredes die in Davids dagen op de krijgsgedachten de
overhand krijgen eigenlijk vandaan? Zijn die in het hart des mensen
opgeklommen? Je kunt wel zeggen dat die inzichten langzaam gerijpt
zijn en op een later tijdstip in de heilige teksten zijn binnengedragen (de kritische oplossing, nietwaar? Evolutie ter verklaring van
openbaring!), maar welke tijd is eigenlijk lang genoeg voor zo'n
rijpingsproces? De mensheidsgeschiedenis levert van één en ander
zelfs tot op heden toe geen overtuigende bewijzen. Daarom: Niet alles
wat over Boven gezegd wordt, komt van beneden. Het belangrijkste
niet, zelfs.
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VII,2) Loonstra wil de wreedheden in het Oude Testament tegen de Kanaänieten en de Amelekieten begrijpelijk maken met behulp van de gedachte van de corporate persona 7 ity: ' Een stad of stamverband wordt
gezien als collektieve persoon, inclusief het potentiële nageslacht'
(p. 199). Vandaar het uitroeien van alle inwoners van een stad. Ik
erken dat zoiets bestaan heeft. Maar als Loonstra dan zegt: 'Wij
kunnen ons indenken dat God zich heeft aangepast aan deze denkwijze' ,
dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar moeite mee heb. Zie je ook in
het Oude Testament zelf niet dat de gedachte van die corporate personality doorbroken wordt. 'Een individuele Moabiet bijvoorbeeld werd
opgevat als een manifestatie van het volk van Moab als geheel',
schrijft Loonstra (p. 162). Maar Ruth dan? Net als Abraham treedt die
uit haar land en maagschap en uit haars vaders huis. En dat exodusmotief get~igt luide tegen die corporate personality-gedachte.
Typisch bijbels, wordt die gedachte juist onder kritiek gesteld. Is
het daarom niet beter zulk gedachtengoed als van de corporate personality te signaleren als behorend tot de veelszins achterhaalde wereld van de bijbel en in plaats van Gods aanpassing daaraan aandacht
te schenken aan Gods doorbreking ,daarvan? Maar inderdaad, dat vergt
een enigszins ander zicht op de Schrift, een onderscheiden, hoe
moeilijk ook, van Gods Woord en menselijke voorstellingen in de
bijbel. Loonstra zegt verder dat w~j de gedachte van de cp nodig
hebben om te begrijpen hoe de bijbel met Adams zonde omgaat (p. 199).
Maar wat de Sch;'ift daarmee doet is mi zo sui generis, dat de gedachte van de cp daarop afstuit als te afstandelijk en te onpersoonlijk.
Het geheim van Genesis 3 is dat de bijbel je in zijn vertelling, door
gebruik te maken van het woord 'adam (= mens), persoon7ijk aankijkt.
Adam is daar niet zoiets als de koning van Moab in wie alle Moabieten
(goedschiks of kwaadschiks) b~grepen zijn, maar Adam lijkt mij een
half historische (dezeTfde al~ de baby'bnisch~ Adapa?), half gefingeerde figuur naar wie elke lezer van het verhaal als in een spiegel
kijkt. En dat van het begin van de geschiedenis af, want het woord
'adam i~ ook een persoohshaam die bedoel.t een histori~che g~stalte
neer te zetten. Opnieuw vind ik dus dat Loonst~a hier te ~ersluierend
bezig is. Hij gebruikt de gedachte van de cp' om te bijbel te verdedigen, maar tegelijk schrikt hij er niet voor terug de bijbel juist
in dat kader e~n gevoelige steek onder water toe·te brengen. Wat
immers te denken van deze zin: 'Tegen deze achtergrond (de uitroeiing
van Kanaänieten en Amelekieten) beoordeeld bestaat de barbaarsheid
van de farao van Egypte en van koning Herodes de Grote niet in het
laten doden van alle kleine jongetjes onder Israël respectievelijk in
Bethlehem als zodanig, maar in het feit dat zij het zonder het bevel
van God hebben gedaan' (p. 46). Deze opmerking heeft zonder dat
Loonstra dat bedoelt iets venijnigs, want let wel, nog steeds geldt
ook hier dat God zich aan de gedachten van de cp heeft aangepast (zie
boven). De opmerking blameert dus God zelf en ze illusteert mijn
eerder geopperde theorie dat een teveel aan belijden omtrent de
heilige Schrift bij ons een duiveltje losmaakt dat aanzet tot een
teveel aan kritiek. Het ware mij liever geweest als Loonstra de
gedachte van de cp op de manier van Ezechiël 18 had gekritiseerd als
onbijbels, onverschillig of de bijbel er nu gebruik van maakt of
niet.
VIII PSEUDEPIGRAFIE
Onder de rubriekjes van verschijnselen die de bijbel in opspraak
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brengen noemt Loonstra ook dat van de pseudepigrafie. Hij wijdt er
een afzonderlijke paragraaf aan (p. 138ev). Pseudepigrafie houdt in
dat een geschreven tekst op naam wordt gesteld van iemand die veel
bekendheid en gezag geniet, terwijl deze persoon niet de auteur is.
Loonstra beijvert zich om dit verschijnsel in bonam partem uit te
leggen zodat daardoor de geloofwaardigheid van de Schrift niet behoeft te worden aangetast. Dat in bonam partemuitleggen gaat zover
dat Loonstra ergens schrijft: 'In het belang van de verbreiding van
de apostolische waarheid kan de werkelijke auteur' (die dus een
andere is dan Paulus of Petrus) 'de pseudepigrafie vanuit dit oogpunt
ze 1f s als een mo rel e eis heb ben e r var en' ( p. 1 4 Î ). En: ' Wat wij
beschouwen als een onbetamelijke, want onjuiste voorstelling van
zaken, kan wellicht door de pseudepigraaf beleefd zijn als een
legitieme, want overdrachtelijke manier van doen' (p. 143). Ik weet
niet of wij er zo uitkomen. Ik vind dat als er werkelijk aangetoond
kan worden (en ik twijfel daar niet op voorhand aan) dat we in de
bijbel met pseudepigrafie te maken hebben, wij op het standpunt van
(., de klassieke schriftleer een probleem hebben. We zullen dan onze
schriftleer moeten herzien. Voor Loonstra doet zich deze noodzaak
minder voor want voor hem gaat de klassiek gereformeerde schriftleer
niet verder dan dat aan de principiële geloofwaardigheid van de
bijbel wordt vastgehouden, maar dat is mi een verdunning. Artikel 5
van de NGB zegt nog wel even iets meer. Een probleem dus. Waarvoor
het ook al niet helpt dat we de pseudepigrafie met behulp van een
bijgesteld waarheidsbegrip akseptabel maken (zie boven). In de eerste
plaats: heel dat bijgestelde waarheidsbegrip vind ik eigenlijk een
doekje voor het bloeden. Waarheid heeft daarvoor volgens mij teveel
met de ontologie te maken, (waarvoor Loonstra trouwens een prachtig
pleidooi houdt, p. 184ev). Ik _weet best dat er aan de bijbelse
'waarheid' meer aspekt~n zitt~n dan enk~l 'o~ereen~temming met de
f~iten', maar mijn vraag aan Loonstra is of die laatste notie er ooit
in ontbreken kan. Mi niet. Voor waarheid meteen korreltje zout, die
dan in _bijbelse zin toch voluit waarheid zou zijn, verwijst men (niet
Loonstra) v·aak .naar deprofetenverhalen .van El ia en El isa. Die zouden
wat l~gendeachtig zij~ aangedikt. Maar het verhaal va~ 11 Kon. 8: 1
- 6 bewijst dat de verteller van dergeli-jke- profetenstories de kon( , frontatie met de feitelijkheid niet uit de weg ging: 'Terwijl Gehazi
bezig was de koning te vertellen dat deze een dode levend had
gemaakt, riep daar juist de vrouw wier zoon hij levend had gemaakt,
de hulp in van de koning met het oog op haar huis en haar akker. Toen
zeide Gehazi: Mijn heer de koning, dit is de vrouwen dit is haar
zoon die Elisa levend gemaakt heeft! De koning ondervroeg daarop de
vrouwen zij vertelde het hem'. Gehazi maakte dus niet dat hij
wegkwam toen hij die vrouw zag aankomen, omdat hij waarheid-inzogenamd-bijbelse-zin, dat wil zeggen: waarheid net een luchtje stond
te verkopen, integendeel, hoewel hij deze konfrontatie niet eens
behoefde aan te gaan, deed hij het vrijwillig en op eigen initiatief.
Er was dus wel degelijk grote interesse voor de vraag wat of er nu
echt waar is en echt gebeurd is. Men wist dat terdege van fiktie te
onderscheiden. En dit dan toegepast op het probleem van de pseudepigrafie: je merkt dat de Schrift authenticiteitsgevoelig is en belangstelling heeft voor de vraag wie de werkelijke auteur van dit of dat
geschrift is. In 11 Thess. 2 : 2 waarschuwt Paulus tegen onechte
brieven die van hem in omloop zouden zijn en op het eind komt hij
daarop terug: 'Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een
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waarmerk in elke brief, zo schrijf ik' (3: 17). Nu zegt Loonstra wel
dat het auteurschap niet op zichzelf stond en dat de verdenking dat
een geschrift onecht was slechts naar aanleiding van twijfels over de
inhoud rees (p. 141), maar als dat werkelijk zo was, dan had Paulus
het wel bij de bestrijding van de vermeende inhoud van die onechte
brieven kunnen laten. Voor mij betekent dus het aanvaarden van pseudepigrafie in de bijbel dat ik met het formuleren van het schriftgezag een stapje terug moet. Met als winst - denk ik, hoop ik - dat
ik meer sine ira et studio zulke vragen als naar de pseudepigrafie
onder ogen kan zien en het dan ook nog wel eens op kan nemen voor
verlaten standpunten. Want al stem ik Loonstra toe dat Deuteronomium
niet van Mozes is, ik zou het toch liever geen pseudepigrafisch
geschrift noemen, zoals hij doet (p. 13gev). Dat vind ik nu weer een
vorm van overkritiek. Op p. 174 schrijft Loonstra dat het bij goed
uitgevoerde pseudepigrafie past dat ze niet wordt opgemerkt. Daarnaar
gerekend is Deuteronomium met zijn voorstelling van het Mozaische
auteurschap veelte doorzichtig, omdat hij immers ook van Mozes' dood
en begrafenis vertelt. Niemand kan bij onbevangen lezen eigenlijk op
de gedachte komen dat het boek door Mozes zelf zou zijn geschreven.
Wel natuurlijk dat het e mente Moisis geschreven is, maar dat is iets
anders.
Over de bijbelse geschiedenissen wil ik graag nog iets kwijt. De
waarheidslievendheid van de Schrift (in de gewone betekenis van dat
woord) is zo groot dat wij met de slogan van ds Ter Linde 'wel waar,
maar niet echt gebeurd' mi niet uit de voeten kunnen. Dat geldt niet
alleen van de profetenverhalen, waar we het hierboven even over
hadden, maar ook van die geschiedenissen die we eerder in het Oude
Testament tegenkomen en waar door de kritische bijbelwetenschap wel
het woord sage voor gebruikt fs. Lat~n'~e ee~lijk toegeven dat ons
bij het lezen van zulke vertellingen de twijfel bekruipt of het wel
zo gebeurd kan zijn als het beschreven staat. Neem als voorbeeld het
verhaal van Jakobsbedrog. Wanneer je de details daarva~ op- je in
laatw~rken, de geitenvellen h~ndschoenen en sjaal die Jakob van zijn
moeder omkrijgt, zonder dat dit door de blinde, tastende vader wordt
opgemerkt, dan denk je: In het verhaal kan blijkbaar meer dan in de
werkelijkheid. De werkelijkheid wordt vertellenderwijs een klaarte en
eenvoud afgedwongen die zij van zichzelf zo niet heeft. Wat is dit
eigenlijk voor een werkelijkheidsvoorstelling? We hebben daar geen
goede termen voor. Ik heb het wel eens geprobeerd met het woord profetisch-symbo7isch, en dan dat laatste (symbolisch) genomen in de
letterlijke betekenis van het woord als samenba77ing, dat wil zeggen
dat een verhaalsvorm is gekozen die op eenvoudige en samenvattende
wijze houvast geeft aan een gebeuren dat zich in de werkelijkheid
ingewikkelder heeft toegedragen. Het is echter de vraag of je in onze
kultuur het woord symbolisch op die manier kunt gebruiken zonder misverstand te wekken. Hoe dat ook zij, de zin 'waar, maar niet echt
gebeurd' zou ik voor zulke geschiedenissen willen vervangen door
'waar, maar niet ZO gebeurd'. Het is in die zin echt gebeurd dat aan
de werkelijkheid die men bedoelde weer te geven, op een wijze die
zelfs voor een kind te begrijpen is, recht is gedaan. Dat daar
profetie ('profetisch-symbolisch') voor nodig is geweest, laat zich
denken. Maar met het woord 'overdrachtelijk' van Loonstra kan ik in
dit verband geen kant op.
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IX BESLUIT
Ik ben mij ervan bewust dat ik in mlJn bespreking van het boek van
Loonstra onvolledig ben. Het snijdt ook zeer veel aan en het doet dat
steeds op een respektabele manier. Samenvattend is mijn kritiek tweeledig. In de eerste plaats vind ik dat Loonstra naar de bijbel toe te
kritisch en naar de kritische bijbelwetenschap toe te onkritisch is.
En vervolgens dat hij uit de terecht gekonstateerde gebreken van de
bijbel niet de juiste konklusie trekt dat wij onze schriftleer moeten
bijstellen en dat hij deswege op een versluierende manier met het
klassiek gereformeerde standpunt blijft omgaan. In zekere zin ben ik
dus schriftkritischer dan Loonstra, maar in de praktijk kon dat nog
wel eens anders liggen. Maar waar we het roerend over een zijn: Om
veel van wat hij aandraagt kunnen wij niet heen.
H. de Jong
Oktober 1995
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