
Argwaan  

De nieuwe hermeneutiek, zoals daarover onder meer aan de Kamper Universiteit wordt 

gedacht, vindt hier en daar forse weerstand. In sommige publicaties wordt zelfs gesugge-

reerd dat we hier te maken hebben met vrijzinnigheid in een postmoderne vorm.  In een 

blog voor Onderweg schrijft de emeritus predikant Bob Wielenga over die hermeneu-

tiek, waarmee hij in 1986 bij zijn studie in Zuid-Afrika als ‘vrijgemaakt-gereformeerde’ 

voor het eerst werd geconfronteerd. De oud-zendingspredikant maakt daarover vanuit 

zijn eigen theologische ervaringen behartenswaardige  opmerkingen. 

Tot die tijd leefde hij, hoewel Nederlands Gereformeerd, nog altijd binnen de vrijgemaakte 

traditie, die onder meer gekenmerkt werd door een nagenoeg volledig isolement. Men leefde 

ook theologisch in een aparte zuil. Er heerste wantrouwen tegenover anders gelovigen, en ze-

ker tegenover de theologie van andere kerken. In Zuid-Afrika heerste een andere klimaat. Daar 

werd hij door de hoogleraren Ferdinand Deist (Oude testament) en David Bosch (Missiologie) 

geconfronteerd met de nieuwe Bijbelwetenschap en de bijbehorende kritische vragen. Die vragen 

kwamen in de toenmalige vrijgemaakte theologie niet aan de orde. Bosch en Deist stonden bin-

nen de oecumenisch-gereformeerde theologische traditie, waren bepaald niet vrijzinnig,  maar 

bekritiseerden wel het Afrikaanse ‘christelike-nasionalisme’, de grondslag van het apartheids-

beleid. Anders dan in Kampen beschouwden zij Karl Barth als een gereformeerd theoloog.  

Wielenga moest aan deze aanpak wennen. Theologisch leefde hij nog in het vrijgemaakte 

bolwerk met zijn sterke verdedigingslijnen tegen de vrijzinnigheid. Kritische vragen die rond 

de Bijbel werden opgeworpen, wees men af. Bijvoorbeeld een vraag over Jozua 10, waar 

wordt verteld dat de zon stilstond. Dergelijke vragen waren in Kampen en ook bij de E.O. 

taboe. ‘Er staat geschreven, zo is het geschied’, was het adagium. Het fundamentalisme 

heerste in die tijd. 

Nu constateert Wielenga een grote verandering. Hij noemt in dat verband de dissertatie van 

Koert van Bekkum over de manier waarop in Jozua 10 de zonnestilstand wordt verteld. Dui-

delijk wordt dat de Bijbelse geschiedschrijving anders is dan de modern-westerse historio-

grafie. Ad de Buijne vroeg aandacht voor de metaforen in de Bijbelse geschiedschrijving. ‘In 

2017 publiceerde de TU Kampen een bundel studies over gereformeerde hermeneutiek van-

daag, waarin eerlijk de vragen onder ogen worden gezien; er wordt gezocht naar antwoorden 

die recht doen aan het bijzondere karakter van de Bijbel als Woord van God waardoor Hij tot 

de gemeente spreekt. Hans Burger bepleit een eerlijk hermeneutisch gesprek vanuit een sote-

riologisch perspectief.’ 

Wielenga is blij met deze ontwikkelingen. Hij schrijft  ‘De openheid waarmee gereageerd 

wordt op de discussies rond allerlei hermeneutische thema’s is bemoedigend. Geen onvrucht-

baar gepolemiseer ter verdediging van onhoudbare stellingen met verouderde argumenten of 



het afschieten van argumenten omdat ze uit een theologisch verdachte hoek zouden komen. Er 

heerst meer de geest van ‘onderzoek alle dingen en behoud het goede’. Weg met de argwaan! 

Vragen waarmee Deist me al confronteerde, krijgen hier een antwoord waarmee ik verder 

kom in mijn omgang met de Bijbel en waarmee de gemeente verder komt in haar navolging 

van Christus in onze eigen tijd. Dat laatste, daar hoort het om te gaan in de Bijbelwetenschap.’ 

Tenslotte merkt hij op dat er nog vrijgemaakten zijn die hun theologische kracht blijven 

zoeken in het isolement en argwaan koesteren tegen de wereld buiten hun kring. 

Zie voor de volledige tekst: https://www.onderwegonline.nl/11744-argwaan 
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