
Discussie Bert Loonstra en Arnold Huijgen over meedenken met Paulus. 

 

In de maand augustus 2019 recenseerde prof. Arnold Huijgen (T.U. Apeldoorn) het boek 

Meedenken met Paulus: Letter en Geest in de bezinning op vrouw en ambt van ds Bert 

Loonstra. In zijn boek laat Loonstra zien dat er in het denken van Paulus ruimte is voor vrou-

wen in kerkelijke ambten. Huijgen toont zich niet overtuigd. Loonstra heeft op de recensie 

gereageerd. Hierbij een poging om die discussie voor de lezers van onze website kort en over-

zichtelijk weer te geven, zo mogelijk met een evaluatie. 

Kern van het boek Meedenken met Paulus 

Doordat Paulus letter en wet tegenover de Geest stelt, zijn geschreven regels niet letterlijk be-

slissend voor onze dienst aan de Heer, maar moeten we er over nadenken en kunnen we in on-

ze tijd soms andere accenten aanbrengen dan Paulus deed. De wet als externe instantie is geen 

autoriteit meer. De wet naar haar diepste bedoeling, de liefde, wordt door de Geest in de har-

ten uitgestort als norm, die de gemeente kan interpreteren en toepassen. Hierover doorden-

kend past het gebod van Paulus voor vrouwen om zich aan de man te onderwerpen niet goed 

in onze tijd waarin gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen de norm is. Het fungeert als 

een vreemd gebod, als de geschreven wet, die letter, waar het evangelie ons van verlost. 

Bezwaren van Huijgen (verkort en zakelijk weergegeven) 

1. De tegenstelling Geest en wet is bij Paulus niet zo scherp als Loonstra stelt. Er is een 

zekere eenheid tussen het oude verbond waarin de wet gold en het nieuwe verbond 

waarin de Geest is geopenbaard, zoals ook Calvijn betoogt. In zijn brieven verwijst 

Paulus niet voor niets vaak naar het Oude Testament. Loonstra’s uitleg stelt de wet 

nagenoeg terzijde. Slechts de liefde bepaalt volgens hem wat nog een bindende norm 

is. 

2. Wanneer je de liefde zoals Loonstra die beschrijft, zonder dat deze verbonden is met 

de concrete werkelijkheid van het Nieuwe Testament, tot criterium maakt, kom je in 

subjectief vaarwater terecht.  

3. Het is riskant de gemeente te laten bepalen of bepaalde geboden met de inhoud van het 

Evangelie zijn verbonden. Loonstra overschat het onderscheidingsvermogen van de 

christelijke gemeente.  

Reactie van Loonstra (verkort en zakelijk weergegeven) 

1. Paulus uit zich op meerdere plaatsen heel negatief over de wet. Zo spreekt hij van sla-

vernij, onderdrukking, en het aanwakkeren van zonde met een dodende werking. Hij 

merkt op dat wij van de wet zijn ontslagen, zoals een weduwe door de dood van haar 



man (Rom.7).  In de oude bedeling diende de wet om toe te werken naar Christus, en 

zijn onmisbare betekenis. Toch maakt hij niet zo’n harde knip tussen letter en Geest 

als Huijgen meent. Het gaat volgens hem bij Paulus inderdaad om een tegenstelling 

tussen letter en Geest, geschreven wet tegenover de Geest, maar ook om verhouding 

van minder naar meer. In onze bedeling heeft de Geest de wet in ons hart geschreven.  

2. Als Huijgen stelt dat er maar één onveranderlijke wet is die door de Geest in de harten 

wordt gelegd, is het niet duidelijk over welke wet hij het heeft. Volgens Loonstra heeft 

de apostel Paulus het over de hele wet van Mozes (de Pentateuch). Het is duidelijk dat 

al die artikelen nu niet allemaal meer gelden. Als criteria voor wat nu geldt noemt hij 

in navolging van Paulus: liefde, inwendig, Geest, vrijheid en opbouw, tegenover: 

letter, verplichting, uiterlijk, gebondenheid en angst. 

3. ‘Liefde en wet’ en ‘gemeente en het Woord’ horen bij elkaar en betreffen geen 

tegenstellingen, zoals Huijgens meent. Het gaat hier telkens om een onderscheid van 

twee kanten van één zaak, die elkaar uitleggen. 

4. Liefde is bij Paulus geen vaag concept, zie 1 Kor. 13. 

5. Uitleg moet altijd in de gemeente plaatsvinden in afhankelijkheid van de heilige Geest. 

Evaluatie 

Het is van belang vast te stellen dat beide theologen ervan uitgaan dat je de Schrift niet ‘ge-

woon’, dat wil zeggen zoals die zich aandient, kan lezen. Huijgen schrijft hierover: Het pro-

bleem is dat dit helemaal nog niet zo eenvoudig is, en dat wat mensen de ‘letterlijke’ bete-

kenis noemen, vaak een andere term is voor een traditionele interpretatie van een Bijbeltekst. 

Het opnemen voor de ‘letterlijke betekenis’ klinkt misschien heel Bijbels, maar is meestal 

behoorlijk traditionalistisch.’  Dit uitgangspunt delen Loonstra en Huijgen. Ook zijn ze het 

erover eens dat de liefde een criterium bij het verstaan van de Schrift is.  

De theologen verschillen echter over de vragen 1e wat is de verhouding tussen oud- en nieuw 

verbond en met name de relatie wet en Geest, en 2e hoe fungeert de liefde als criterium voor 

de interpretatie van de voorschriften van de apostel Paulus.  

Loonstra gaat hier verder dan Huijgen. Dat laatste houdt verband met de ambivalentie van 

Huijgen ten opzichte van de ontwikkeling van de hermeneutiek in de gereformeerde theologie 

in Kampen. Op de studiedag over ‘Gereformeerde hermeneutiek vandaag’ in 2017 plaatste hij 

kritische kanttekeningen bij de aansluiting die hij daarin zag bij wat hij noemde ‘de openheid 

richting de cultuur’ in de neocalvinistische traditie van Kuyper. Hij is beducht dat ‘de 

heersende cultuur de kaders aanreikt waarbinnen de Bijbel nog wat mag bijdragen.’ Dat is in 



de kern ook het argument van subjectivisme, waarom hij zich ook niet in Loonstra’s visie kan 

vinden. Hij aarzelt namelijk om met Loonstra de liefde en de toetsing door de christelijke 

gemeente als criterium voor de geldigheid van de apostolische geboden te gebruiken. Hij 

vraagt zich  namelijk af ‘of die liefde dit gewicht kan dragen, ook al omdat die liefde (met de 

begrippen ‘Geest’ en ‘evangelie’) in scherpe tegenstelling wordt geplaatst met de wet.’ Zijns 

inziens wordt daarin niet aan het kritisch karakter van het ‘tegenover’ van het Woord recht 

gedaan. Huijgen doet hierbij een beroep op de Bijbel als ‘het levende Woord van God’. Voor 

hem betekent dit dat ‘het beloftekarakter van de Schrift’ de theologische hermeneutiek zijn 

eigenheid geeft en dat ‘onze verstaansprocessen’ daarom in de hermeneutiek niet centraal 

mogen staan. Tegelijk voegt hij er in een adem aan toe, dat ‘’Woord’ niet hetzelfde als ‘tekst’’ 

is. Over de vraag of het onderscheid tussen ‘Woord’ en ‘tekst’ ook implicaties heeft voor het 

verstaan van de Bijbel als Gods Woord laat Huijgen zich in zijn bijdrage in 2017 verder niet 

uit. 

Een en ander doet mij denken aan de ontwikkeling van de juridische hermeneutiek. In de ne-

gentiende eeuw domineerden de rechtspositivisten. Voor hen was de wet wet en diende deze 

zo letterlijk en grammaticaal mogelijk te worden uitgelegd. Zo was onrechtmatig handelen 

pas onrechtmatig als de gedraging concreet streed met een wettelijke bepaling. Recht was wat 

in de wet stond, en daarmee uit. Dat dat kon leiden tot onrechtvaardige rechtspraak werd door 

hen niet erkend. Pas in de twintigste eeuw ging de rechtspraak om. Ook al had je naar de let-

terlijke betekenis van de wet gelijk, toch kon je volgens de Hoge Raad onrechtmatig  hande-

len als je een inbreuk maakte op een recht of een doen of nalaten in strijd met een wettelijke 

plicht of met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en 

ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. Kortom, de rechtstoepas-

sing werd veel maatschappelijker. Wat recht was werd voortaan ook door de context bepaald. 

Hoewel het recht zo subjectiever werd, heeft dit niet tot ontsporingen geleid. De wet blijft 

toetssteen en uitgangspunt, maar bij de beoordeling en toepassing wordt de maatschappelijke 

context normatief betrokken. 

Ook de Bijbel laat ons zien dat de maatschappelijke werkelijkheid (context) mee bepaalt of en 

zo ja hoe een gebod of verbod moet of kan worden nageleefd. Zo negeerden de vroedvrouwen 

in Egypte de Farao (hun wettige overheid) te gehoorzamen en negeerden ze zijn opdracht om 

de kinderen van de Israëlieten te doden en logen ze de Farao zelfs voor.  (Ex. 1:19). Verder 

zien we dat ook in situaties als genoemd in Joz. 2, 1 Sam. 16: 3, 20:6, 28,29 en 21:2, 2 Sam. 

15 en 17. Bekend uit onze geschiedenis zijn ook de voorbeelden uit de tijd van de Duitse be-

zetting toen de goede vaderlanders onderduikers verborgen, joden redden, de bezetter onjuiste 

informatie verschaften, en andere daden van verzet en ongehoorzaamheid pleegden.  

Loonstra’s uitleg van de relaties tussen de wet (de Pentateuch) en de Geest, en de letter en de 

Geest, is weliswaar een tegenoverstelling, maar daarin bevindt hij zich in de lijn van Paulus, 

die zich af en toe heel radicaal uitdrukt, maar blijkens zijn citaten geen afscheid neemt van de 

wet. Het standpunt van Huijgen is op dit punt onduidelijker  

Aan de ene kant radicaliseert Huijgen de visie van Loonstra dat een ‘gewoon’ naspreken wat 

Paulus zei, niet aan de orde is in zijn uitspraak: ‘copy–paste is geen optie (althans niet voor 

alle nieuwtestamentische voorschriften)’. Wanneer Huijgen als uitwerking daarvan pleit voor 



een oog krijgen ‘voor de beweging in de Bijbeltekst, waarin het evangelie tot klinken komt’ 

betekent dit echter wel voor hem: ‘Liever dan concrete geboden uit te schakelen, zou ik dus 

luisteren tot je het evangelie er in hoort.’ Onduidelijk blijft dan hoe hij deze twee posities kan 

verenigen en of hij uiteindelijk ook niet met een beroep op het in de geboden ontvangen 

evangelie in bepaalde gevallen uit kan komen op het terzijde stellen van een gebod of regel 

zoals Paulus dat als toepassing voorschrijft in de context van de Grieks-Romeinse cultuur. En 

dan praktisch gezien als toepassing voor onze tijd tot de zelfde uitkomst als Loonstra zal 

komen.  

  

Tenslotte, naar ik meen was het drs Henk de Jong die eens zei, dat het erom gaat dat je ervan 

overtuigd moet zijn dat voorgestane uitleg van Gods Woord goed en te verantwoorden is, 

Hem eert, het mensenleven laat opbloeien, en de gelovige optimaal in staat stelt in deze tijd 

als getuige van Christus te fungeren. Aan deze regel voldoet het boek Meedenken met Paulus: 

Letter en Geest in de bezinning op vrouw en ambt. 

Mr Emo Bos 

Met dank aan drs Fokke Pathuis te Zwolle, deskundige op het gebied van hermeneutiek, voor 

diens waardevolle adviezen.  


