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Hermeneutiek in recht en theologie 

Verstaat u wat u leest? 

Bij elk document speelt de uitleg een rol, hoewel er altijd nog mensen zijn die beweren dat 

je alleen maar moet lezen wat er staat. In de praktijk blijkt echter dat iedereen een leesbril 

draagt, niet alleen van verschillende sterkte, maar ook van verschillende kleur, afhankelijk 

van de persoonlijke instelling en geschiedenis. Gevolg is dat één en dezelfde tekst op ver-

schillende manieren geduid en gewaardeerd wordt. Om toch tot een gemeenschappelijk 

verstaan te komen geeft de hermeneutiek uitlegkundige regels en normen. Voorbeelden 

daarvan zijn grammaticaal lezen, lezen in het tekstverband en dergelijke. Daarnaast tracht 

de hermeneutiek methoden aan te geven om de kloof tussen tekst en hoorder te overbrug-

gen, dus antwoord te geven op vragen als: Wat zegt mij dit verhaal of deze regel? Tenslotte 

zal de hermeneutiek ook normen moeten aangeven om grenzen aan de uitlegmethoden te 

stellen. Interessant is dat hermeneutiek op heel wat gebieden een rol speelt.  In dit artikel 

gaat het over hermeneutiek in recht en theologie, verschillende terreinen, maar toch ook 

parallellen. 

 

Franse revolutionairen en hun invloed 

Tweehonderd jaar geleden dachten de Franse revolutionairen dat al het recht in de wetten was 

beschreven. In de wetboeken, zo meende men, is alles goed en afdoende geregeld. De rechter 

had slechts de taak de wetsregel te lezen en letterlijk toe te passen.  Van Montesquieu, de 

ontwerper van de leer van de scheiding der machten, is de uitdrukking dat de rechter slechts 

de mond van de wet is. Hij mag de wet haar kracht niet ontnemen door eigen interpretatie, 

want hij was geen wetgever.
1
 Kortom, wat in de wet staat heeft te gelden en niet meer. Dus 

letterlijk toepassen. Zo dacht men tot ver in de negentiende eeuw. Maar het bleek een illusie. 

In de praktijk bleek de wet niet altijd duidelijk, niet altijd voldoende en niet altijd bij de tijd. 

Bovendien leidde letterlijke toepassing nog al eens tot onrecht. Het gevolg was dat de rechters 

de wet toch gingen interpreteren. 

Belangrijke rechtsgeleerden die vasthielden aan de Franse leer waren G. Diephuis (1817-

1892) en C.W. Opzoomer (1821-1892). Beiden meenden dat de wet de enige bron van recht 

is. Diephuis, hoogleraar in Groningen, wilde de wet alleen uit de tekst verklaren, was ontzet-

tend precies, maar probeerde toch wel tot praktische oplossingen te komen. Nog orthodoxer 

was de invloedrijke Utrechtse hoogleraar Opzoomer, die ook filosofie doceerde. Hij hield zich 

streng aan de regel dat de wet de oplossing geeft voor iedere vraag. Of de oplossing billijk en 

rechtvaardig was, moet de rechter koud laten. De wet heeft het eerste en laatste woord. Dat is 

het recht. Dat deze redenering soms tot onbillijkheden leidt, maakt het resultaat volgens 

Opzoomer nog geen onrecht. De rechtswetenschap heeft deze theorieën omstreeks 1880 
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verlaten, waarna modernere scholen opkwamen die minder vasthielden aan de letterlijke tekst 

van de wet. Om de interpretatie in goede banen te houden ontstond de hermeneutiek, de leer 

van de uitlegkunde. Deze tak van wetenschap geeft regels en hulpmiddelen die bij de uitleg 

van wetten en teksten nodig zijn.  

Juridische hermeneutiek  

In de rechtswetenschap kwam de hermeneutiek langzaam tot bloei en dat resulteerde allereerst 

in verschillende uitleg regels. Zo de grammaticale uitleg, dat is de methode om te lezen wat er 

letterlijk en grammaticaal staat. Een tweede methode vormt de wetsystematische interpretatie 

(structurele hermeneutiek). Deze vraagt zich af welke betekenis een regel heeft binnen het 

geheel van de wetgeving. Ze komt overeen met ‘Schrift met Schrift vergelijken’ in de 

bijbelse hermeneutiek. Beide methodes zijn eigenlijk al oud en niet direct vernieu-

wend. In zijn Drie typen van rechtsvinding2 noemt prof. G.J. Wiarda (1906-1988) de 

mensen die uitsluitend deze hermeneutiek aanhangen heteronome types, die nog het 

meest overeenkomen met de juristen uit de negentiende eeuw. Vernieuwender is de 

historische hermeneutiek. Deze gaat voor de betekenis van een wetstekst na in welke histo-

rische omgeving de regeling is ontstaan. Wat hebben de opstellers er destijds mee willen 

zeggen? Wat is de functie in het verleden geweest? Een andere methode is de systematische 

wetsuitleg. Hierbij wordt naar de betekenis van de rechtsregel binnen het geheel van het 

rechtssysteem gezocht. Daarnaast kennen we ook een wetshistorische methode, waarbij on-

derzocht wordt wat de wetgever volgens de toelichting op de wet of blijkens de parlementaire 

geschiedenis met de wetsbepaling heeft bedoeld. De rechtshistorische interpretatiemetho-

de lijkt enigszins op de wetshistorische methode, maar let niet zozeer op de mening van de 

wetgever maar ook op de hele geschiedenis rond het ontstaan van een wet. Wat was de 

maatschappelijke situatie bij het ontstaan van de bepaling? Vaak komen wetten voort uit 

maatschappelijke behoeften van de burgers en spelen allerlei religieuze, economische en 

politieke gebeurtenissen een rol. Naast de maatschappelijke geschiedenis, kijkt de rechter ook 

wel naar vroegere oude rechtssystemen, zoals die van het Romeinse recht of het Germaanse 

en oudvaderlandse recht.. Een rechter kan hierdoor de bedoeling van de wet doorzien, zoals 

die bijvoorbeeld bij het ontstaan is bedoeld. Daarmee zijn we gekomen bij het terrein waar de 

hermeneutiek haar grootste reikwijdte en ook haar grootste spanning krijgt: de teleologische 

hermeneutiek: een hantering van de wetten gericht op het doel: dat er recht wordt gedaan aan 

het rechtsgevoel van de gemeenschap, soms redenerend vanuit bestaande juridische regelge-

ving, soms om te voorzien in leemten in de wet, soms zelfs tegen de letterlijke tekst van de 

wet in. Vooral deze hermeneutiek is door de rechtsgeleerden Paul Scholten(1875-1946)3 en 

eerder genoemde Wiarda uiteengezet en hun werken behoren tot de juridische standaardlitera-

tuur. Tenslotte is er ook nog de zogenaamde anticiperende interpretatiemethode. Met behulp 

hiervan houdt de rechter bij zijn beslissing rekening met op stapel staande regelingen, dus op 

nog niet officieel geldend recht. Het is een methode die weinig voorkomt en risico’s in zich 

bergt, maar die om het overzicht te completeren toch wel even genoemd moet worden. 
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 G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle 1972. 
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Begrenzing 

Wij zien dus de volgende interpretatiemethoden: 1. de grammaticale, 2. de wetsystematishe, 

3. de wetshistorische, 4. de rechtsystematische, 5. de rechtshistorische, 6. de teleologische en 

7. de  anticiperende interpretatiemethode. Degenen die de nadruk leggen op de laatste 

methodes noemt Wiarda de autonome types. Hij constateert dat de rechtspraak zich steeds 

meer in autonome richting beweegt. Voorkomen moet echter worden dat de rechter zelf het 

recht bepaalt of zijn eigen wetgever wordt.
4
 Wiarda en Scholten geven daarom regels om de 

interpretatievrijheid te begrenzen. Deze komen er op neer dat de wet altijd nog de norm bij 

uitstek is en dat het de rechter verboden is op de stoel van de wetgever te gaan zitten. En waar 

een wetsbepaling de rechter grote vrijheid geeft door in de tekst naar redelijkheid, billijkheid, 

goede trouw of betamelijkheid te verwijzen, moet een tegenwicht worden gezocht in gegevens  

die op de betreffende materie als objectieve aanknopingspunten voor de rechtsvinding in 

aanmerking kunnen komen.  

Theologie  

 
De hermeneutiek ontwikkelde zich in niet alleen in het recht, maar ook in de theologie. Ook 

op dat vakgebied doen zich uitlegproblemen voor. Zowel voor het kiezen van de handschrif-

ten en het vertalen ervan, als ook voor de uitleg en toepasselijkheid van de vertaalde teksten 

van de Heilige Schrift moeten keuzes worden gemaakt. Onder de christenen heeft dit van 

meet af aan tot onenigheid en discussies geleid. Kerkelijke vergaderingen werden geroepen 

om over de inhoud en betekenis van de Heilige Schrift uitspraken te doen.  Je kunt onze 

belijdenisgeschriften dan feitelijk ook wel zien als een resultaat van dergelijke discussies. 

Welke hermeneutische regels hebben daarbij een rol gespeeld? 

Een antwoord vinden wij bijvoorbeeld in artikel 7 van de NGB, waar we de ‘volkomenheid 

van de Heilige Schrift’ belijden. Wij geven daarin aan: a. dat de Bijbel de wil van God vol-

komen bevat; b. voldoende leert al wat de mens moet geloven om behouden te worden; c. 

uitvoerig beschrijft hoe wij God moeten dienen; d. dat we daarin niets mogen veranderen, 

daarvan niets mogen weglaten, of daaraan iets toevoegen;  e. dat wat de Bijbel leert volmaakt 

en in alle opzichten volledig is. En het artikel vervolgt: ‘Men mag ook geen geschriften van 

mensen, hoe heilig de schrijvers ook geweest zijn, op één lijn stellen met de goddelijke 

Schriften, ook de gewoonte niet met Gods waarheid -  want de waarheid gaat boven alles- ; 

evenmin het grote aantal, de ouderdom, de ononderbroken voortgang in de tijden of de op-

volging van personen, of de concilies, decreten of besluiten.. .’  Tot zover een verkorte 

weergave. 

Het is geen wonder dat deze belijdenis, die nota bene zelf hermeneutische regels inhoudt, ge-

reformeerden terughoudend doet zijn op het gebied van de hermeneutiek. Verbiedt de uit-
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spraak dat de Bijbel volmaakt en volledig is, niet een verdere uitleg dan een letterlijke?  Als je 

ruimer interpreteert voeg je toch regels toe of laat je voorschriften buiten werking? Zo schreef 

prof. H. Selderhuis in het  Reformatorisch Dagblad van 13 december jl.: ‘Nu echter lijkt in 

een deel van de gereformeerde gezindte hermeneutiek weer op de agenda te worden gezet met 

als doel oude standpunten naar nieuwe standpunten te masseren. Onze voorouders hebben de 

Bijbel door een bepaalde bril gelezen en die bril is aan vervanging toe. Men wil de Bijbel als 

norm niet loslaten maar poogt toch standpunten in te nemen die maatschappelijk meer 

aanvaardbaar zijn.’ Is dat terecht? 

Hermeneutische methoden   

Evenals in de rechtswetenschap gaat het bij het Bijbel lezen in de eerste plaats om een goede 

grammaticale uitleg van de tekst (wat staat er in goed Nederlands?). Eigenlijk gaan daar nog 

fasen aan vooraf, namelijk de keuze voor het handschrift als er verschillende zijn. Wat is het 

meest betrouwbare?  Daarnaast is de keuze voor de vertaaltechniek van belang. Zo is de Sta-

tenvertaling zeer brontaalgetrouw, terwijl de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bij-

belgenootschap meer brontekstgetrouw en doeltaal gericht is. De Statenvertaling is meer een 

woordvertaling en op de grondtaal (Hebreeuws of Grieks) georiënteerd, de Nieuwe Bijbel-

vertaling is een zo getrouw mogelijke weergave van de betekenis van de Bijbelteksten, waar-

bij bijzondere vorm- en genrekenmerken zo veel mogelijk zijn behouden, maar wel met in-

achtneming van de conventies van het hedendaags Nederlands.   

Naast de grammaticale leesmethode kennen we de structurele hermeneutiek. Hierbij wordt 

nagegaan welke betekenis de tekst heeft binnen het geheel van het hoofdstuk of de gehele 

Bijbel (Schrift met Schriftvergelijking).   

De grammaticale en de structurele hermeneutische methoden zijn van oude datum, in de gere-

formeerde kring goed bekend en niet omstreden. Dat is in mindere mate het geval met de cul-

tureel-historische methode. Dat is een uitleg die peilt wat de betekenis van een bepaalde tekst 

is geweest voor degenen die hem het eerst hebben gelezen of gehoord, om vervolgens de ac-

tuele betekenis van die tekst voor de mensen van nu te ontdekken. Dit houdt dus niet alleen 

een taalkundige, maar ook een transculturele vertaling in. Men tracht de culturele verschillen 

tussen toen en nu in rekening te brengen. Zo kan - om een bekend voorbeeld te noemen - de 

heilige kus waar Paulus over schrijft (1 Kor. 16:20) worden vertaald met een welgemeende 

handdruk. Deze hermeneutische methode houdt dus rekening met de oorspronkelijke context 

van het tekstgedeelte. Ze gaat na in welke politieke en culturele situatie en onder welke om-

standigheden de uitspraken zijn gedaan en voorschriften of aanwijzingen zijn gegeven. 

Daarna gaat ze na wat de tekst voor de huidige tijd betekent. Het is een belangrijke methode, 

omdat deze biblicistisch lezen en toepassen van de Bijbel kan voorkomen, zoals: het staat zo 

in de Bijbel, dat is toch duidelijk, dus het is gerechtvaardigd of zelfs verplicht om er vandaag 

eenzelfde manier van leven op na te houden. 

Nog een stapje verder gaat de teleologische hermeneutiek. Deze uitlegmethode houdt bij de 

uitleg van de tekst rekening met het doel van Gods Woord: de verkondiging van heil en ge-
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nade, de oproep je te bekeren van je zondige neigingen, God de Schepper en de Vader te eren, 

God en je naaste lief te hebben als je zelf. In dat verband leg je de tekst uit. Je wilt recht doen 

aan God, Zijn gemeente en je broeder en zuster. Je streeft naar het bevorderen van de eer van 

God en de bloei van de kerk en de kerkleden. Ook deze methode van uitleggen gaat het 

biblicisme tegen en hoort samen met de cultureel-historische methode tot de zogenaamde 

moderne hermeneutiek. 

Biblicisme 

Het biblicistisch Bijbellezen (in feite ook een vorm van hermeneutiek) is van ouds stevig in de  

orthodox protestantse wereld geworteld. Dat heeft nogal eens tot traditionalisme, cultuur-

vreemdheid, starheid en zelfs bizarre situaties en uitspraken geleid. Er zijn helaas talloze 

voorbeelden. Illustratief is bijvoorbeeld the Puritan Commonwealth in Massachusetts, een 

Engelse nederzetting op de oostkust van Noord-Amerika met hoofdzakelijk puriteinse bur-

gers. Deze vrome, maar biblicistische puriteinen richtten in 1628 hun kolonie in naar voor-

beeld van Israël met integrale en radicale toepassing van Bijbelse normen, waaronder de 

mozaïsche wetgeving. Deze kolonie heeft bestaan van tot 1691 en liep uit op een grote mis-

lukking. Al kort na het begin ontstonden er problemen en moesten er concessies worden 

gedaan. Uiteindelijk bleek het onmogelijk de staatsinrichting en de wetgeving van Israël met 

succes te kopiëren.
5
 Een transculturele vertaling van het O.T. zou de puriteinen hebben weer-

houden dit experiment uit te voeren. 

Meer recent zijn de pleidooien voor handhaving of herinvoering van de in 1870 afgeschafte 

doodstraf. Zo schreef P. Jongeling op 23 januari 1970 in het Nederlands Dagblad dat de Hei-

lige Schrift hier het beslissende woord heeft. ‘De overheid draagt het zwaard om de doodslag 

te weren, wat ook inhoudt dat zij misdadigers die zich door de strafwet niet laten afschrikken, 

ter dood brengt, wanneer zij een moord begaan. Het Oude Testament en het Nieuwe Testa-

ment spreken hier dezelfde taal. Zie Gen. 9:6, Ex. 21:14, Matth. 26:52, Rom. 13:4. Wij moe-

ten niet wijzer willen zijn dan God, door op wat men dan noemt humanitaire gronden, de dui-

delijke rechtsregels van de Bijbel krachteloos te maken.’ Hermeneutisch gezien verwaarloos-

de de schrijver de grote sociale, politieke en strafrechtelijke verschillen tussen de antieke sa-

menlevingen uit de Bijbelse tijd en onze moderne maatschappij. Zo kennen wij in tegenstel-

ling tot de antieke tijd een uitgebalanceerd strafprocesrecht, uitstekende onderzoeksmethoden 

(sociaal, psychiatrisch), hebben we een goed georganiseerd gevangeniswezen en zijn er voor 

daders met geestelijke stoornissen (en dat zijn er toch heel wat) forensisch-psychiatrische in-

stellingen, zogenaamde Tbs-klinieken. Bovendien zou toepassing van de door Jongeling voor-

gestane doodstraf niet alleen gelden voor moordenaars, maar ook voor doodslagers, mede-

plichtigen, en voor geestelijk gestoorden (die hun gedragingen niet of niet goed konden over-

zien), terwijl de mate van schuld buiten beschouwing blijft. Het is dan ook geen wonder dat in 

de gereformeerde kringen, behalve bij de SGP
6
, niet meer voor de doodstraf wordt gepleit. 

                                                 
5
 Het Biblicisme der Puriteinen van Massachusetts in Nieuw-Engeland in A. A. van Schelven, Uit den strijd der 

geesten, Amsterdam, 1944, p. 111 e.v.   
6
 Prof. J. Douma betreurt het dat de doodstraf bij de grondwetsherziening van 1983 zelfs uit het militaire recht en 

uit het oorlogsrecht geschrapt is, zie J. Douma, Ethiek en recht, Kampen, 1990, p. 90-93.  
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Biblicisme vindt je vooral in reformatorische kringen en in veel buitenlandse kerken, vooral 

in Oost-Europa. Zo is het daar regel dat vrouwen, in ieder geval in de kerk, een hoed dragen. 

De reden daarvoor is dat de apostel Paulus in een brief (1 Kor. 11) de Korintische vrouwen 

naar de toenmalige gewoonte een hoofdbedekking voorschrijft. Ook is het in reformatorische 

kringen op grond van de verboden van Deuteronomium 22:5 ongeoorloofd dat meisjes en 

vrouwen broeken dragen. De betreffende tekst luidt in de NBV: Een vrouw mag geen kleren 

en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dagen. Deze moderne 

vertaling maakt duidelijk dat het hier niet gaat over het dragen van een broek door dames. 

Waarom zou een broek perse een mannenkledingstuk zijn? Zo’n uitspraak is zeer cultuur-

gebonden en uit de Bijbel in elk geval niet af te leiden. Zo is een lange jurk bij ons dames-

kledij maar in het Midden-Oosten loopt de gemiddelde man er al duizenden jaren in rond. 

Waar het in werkelijkheid om gaat is dat de Heer geen travestie wil.  

Ook in de recente discussie over de vraag of zusters ambten mogen bekleden, spelen biblicis-

tische argumenten een rol. Zo zien tegenstanders af van een transculturele vertaling van de 

relevante Bijbelteksten. Een voorbeeld vind je bij ds. Rob Visser in zijn artikel ‘Bijbel en cul-

tuur’.
7
 Daarin gaat de predikant ervan uit dat de voorschriften die de Bijbel geeft als het zui-

vere Woord van God gelden en voor ons altijd normatief zijn. Dat die voorschriften gekaderd 

zijn in de toenmaals dominante patriarchale cultuur negeert hij. Feitelijk stelt hij daarmee de 

vroegere patriarchale orde gelijk aan Gods orde. Vanuit zijn vooronderstelling kan hij natuur-

lijk terecht stellen dat vrouwen niet in het ambt kunnen dienen. Dat is immers tegen de patri-

archale orde, zoals de Bijbel die kent. Het zal duidelijk zijn dat aan zo’n beroep op de Bijbel 

haken ogen zitten. Wie geen oog heeft voor de culturele situatie in de tijd waarin de Bijbel 

geschreven werd, en geen transculturele vertaling maakt, raakt verstrikt in oude normen en 

voorschriften die de voortgang van de evangelieverkondiging in onze tijd in de weg staan.
8
  

BEZWAREN 

Op zich hoeft het niet te verbazen dat diverse theologen van gereformeerde huize de moderne 

hermeneutiek afwijzen en als vrijzinnig typeren.
9
 Verbazen hoeft dat niet omdat het resultaat 

van cultuur-historische en teleologische interpretatie soms tot uitkomsten leidt die niet alleen 

niet overeenstemmen met een letterlijke en grammaticale uitleg van Bijbelteksten, maar soms 

ook de in de Bijbel duidelijk omschreven aanwijzingen en regels een andere betekenis geven. 

Dit zou op gespannen voet staan met het hiervoor geciteerde artikel 7 van de NGB. Ook wordt 

er door tegenstanders van de moderne hermeneutiek op gewezen dat hier de mens beslist wat 

er in de goddelijk geïnspireerde Schrift staat. De waarheid wordt dan subjectief, afhankelijk 

                                                 
7 Zie: http://www.evangelie-voor-elke-dag.nl/news/bijbel-en-cultuur-voor-de-derde-keer-enkele-opmerkingen-

bij-het-actuele-debat-over-vrouw-in-het-ambt/ 
8
 Ook ds. Pieter Boonstra weigert een transculturele vertaling te maken in zijn artikel Zijn wij consequent in ons 

bijbellezen?, in Nader Bekeken van december 2016, p. 337v. Oudere voorbeelden hiervan zijn: het verbod van 

anticonceptie,  de onderdanige positie van de vrouw in huwelijk en maatschappij, het afwijzen van staatspensi-

oen (AOW), het afwijzen van een federaal Europa, het verdedigen van de apartheidspolitiek en in het verre 

verleden het verdedigen van slavernij.  
9
 Zo ds. Pieter Boonstra in Nader Bekeken december 2016, in voetnoot 3 p. 340.  
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van de opvatting van de lezer. Tenslotte, zo voert men wel aan dat de moderne hermeneutiek 

grotendeels een niet-christelijke filosofie is, kortom tot vrijzinnigheid leidt. 

Dat zijn nogal wat bezwaren, en we moeten daarvoor zeker oog hebben, want wij willen ons 

bij de uitleg houden aan wat er in de geloofsbelijdenis staat en bovenal aan wat ons de Bijbel 

zelf leert. Aan het bezwaar dat de beoefenaren van de moderne hermeneutiek, die meestal 

geen theologen zijn maar andere wetenschappers, en doorgaans vrijzinnige opvattingen hul-

digen, tillen we niet zo zwaar. Het gaat om de vraag of de voorgestelde uitlegkundige theo-

rieën bruikbaar zijn voor het verstaan van Gods Woord. Het grote voordeel van de moderne 

hermeneutiek is dat biblicistisch lezen wordt voorkomen. Maar het risico dat de mens bepaalt 

wat waarheid is, is zeer zeker aanwezig. Daarom moeten er grenzen aan de vrijheid van exe-

gese (en hermeneutiek) worden gesteld. Als wij bepaalde cultuurgebonden gebruiken, normen 

en samenlevingsvormen, die in de bijbel genoemd, verondersteld of zelfs normatief worden 

voorgeschreven, niet meer over nemen, moet dat worden verantwoord. Daarmee worden ook 

de grenzen van exegese aangegeven. Staande blijft dat de betrouwbaarheid van Gods Woord 

ligt in Christus en in Gods plan met deze wereld, zoals wij die uit de bijbel kennen. Van daar-

uit mogen wij op een bepaalde manier spreken over doorgaande openbaring van Gods heil, - 

ook in de verworvenheden en ontwikkelingen die wij in de westerse samenleving kunnen 

waarnemen. De normativiteit van de bijbel ligt niet in het voor de 100% toepassen van Bij-

belse structuren en geboden, maar in -  Gods spreken en Zijn boodschap zoals deze in de oude 

Oosterse en antieke culturen zijn beslag hebben gekregen, waarvan het systeem, de instellin-

gen en regelingen niet heilig verklaard moeten worden. Het is zelfs zo dat de Bijbelse voor-

schriften inhoudelijk mee door de culturele omstandigheden en volksontwikkeling zijn be-

paald. God gaat Zijn weg met Zijn volk, houdt rekening met de culturele omstandigheden, en 

openbaart daarbij steeds meer van Zichzelf. Zo gaf Hij via Mozes wetten en voorschriften, 

waarvan we rustig mogen zeggen dat ze niet beantwoorden aan wat wij – mee op grond van 

de Bijbel – rechtvaardig vinden.
10

 Ontwikkeling zien we bijvoorbeeld in de wijze waarop in 

het Oude Testament wordt gesproken over een roep en een gebed om wraak en vergelding 

jegens vijanden en tegenstanders. In het NT worden de gelovigen daarentegen opgeroepen 

hun vijanden lief te hebben en voor ze te bidden. 

Begrenzing 

Ondertussen dringt zich de vraag naar begrenzing van de hermeneutiek op. Waar vind je  vas-

te grond onder de voeten om te weten wat waar en onwaar is, wat recht en onrecht is? Die ba-

sis moeten we zoeken in het geweten, want het natuurrecht en de gangbare maatschappelijke 

opvattingen zijn drijfzand. Met het geweten bedoelen we niet het individuele geweten van het 

absolute subject dat zichzelf ten wet is, oncontroleerbaar, maar wel het besef dat we ons met 

elkaar als gemeenschap geroepen weten op een diepere wijze dan we op dit moment aan ex-

pliciete meningen over goed en kwaad hebben. Het geweten gaat dan ook verder dan de waan 

van de dag of het decennium. Dit geweten is niet zo gemakkelijk te verwoorden. Maar de the-
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oloog en de toegewijde Bijbellezer zal proberen om dat geweten te ordenen en met medege-

lovigen te communiceren. Hij zal zijn geweten toetsen en onderwerpen aan de Heilige Schrift 

en zich daarbij laten leiden door de Heilige Geest. Hier dringt zich het beeld van de oude en 

de nieuwe mens op. De oude mens wil zelf bepalen wat goed of fout is, de nieuwe mens leert 

aanvoelen wat de Heer wil. Hij denkt niet vanuit een rijtje geboden en voorschriften (zoals het 

oude Israël) maar vanuit het geheel van Gods openbaring die zijn hoogtepunt en kern vond in 

Jezus Christus (Ef. 4:20v, Kol.2:6v en 3:1v) en hij doet dat binnen de gemeente van Christus, 

met alle heiligen (Ef. 3), dus niet individueel (ik zoek het zelf uit), maar vanuit de regel: aan-

vaard elkaars gezag (Ef. 5). Deze begrenzing van de hermeneutiek lijkt een vicieuze cirkel, 

maar is in deze bedeling de best mogelijke bescherming tegen de zonde van het beter willen 

weten dan God -  de oerzonde van de mens.   

Mr. Emo Bos 

21 december AD 2016 


