
De schrift opent een vergezicht 

In januari 2020 verscheen dit boek van prof. Dr. D. Holwerda. Het bevat 

volgens de ondertiteling gebundelde bijdragen tot de exegese van het Nieuwe 

Testament. 

In zijn recensie van dit boek schrijft Wim 

van der Aa in het Nederlands Dagblad, 

van 28 februari, dat dit boek van de excel-

lente exegeet  ook gaat over de vrouw in 

het ambt. Daarover werd al in de jaren 

zeventig van de vorige eeuw gediscus-

sieerd. In die tijd nam de Nederlands-

gereformeerde kerk van Groningen het 

besluit vrouwen als ambtsdrager toe te 

laten. ‘Daar ging discussie en gesprek aan 

vooraf. De discussienota’s werden onder 

anderen geschreven door Holwerda en 

zijn ook in dit boek te vinden. Daaruit 

blijkt dat Holwerda op grond van het 

Grieks de vrouw Febe uit Romeinen 16 

een diaken noemt, met ambtelijke status. 

De Griekse constructie toont dat volgens 

hem aan. De zogenaamde zwijgteksten 

verklaart hij cultureel: Paulus ageert tegen 

een opstandige vrouwenbeweging. Moeiteloos geeft de schrijver voorbeelden uit 

de klassieke Oudheid dat vrouwen niet de straat op moeten, maar eerst thuis 

tegen hun man moeten reageren. Dat paste blijkbaar bij de zeden van die tijd. 

Herhaling van argumenten 

Wie deze stukken leest, ziet een herhaling van de geschiedenis opdoemen. 

Dezelfde discussie en dezelfde argumenten worden nu gehoord en gewogen in 

kringen waar de vraag naar de openstelling van het ambt voor vrouwen speelt. 

Eigenheid en originaliteit kan in dezen Holwerda niet worden ontzegd. Hij ging 

ook rustig in tegen grootheden in eigen kring, de nieuwtestamenticus professor 

Greijdanus bijvoorbeeld. Zulke karaktertrekken maken dit boek prettig 

eigenwijs in de exegese. Dat het de bedoeling van de schrijver niet was om 

eigenwijs over te komen, maar dienstbaar en ondersteunend komt ook naar 

boven. Het klinkt bijna ontroerend als hij zegt ‘maar’ een filoloog te zijn die 

zich niet bemoeit met ‘dogmatische’ vraagstukken. Je voelt dat hij het meent, 

maar zijn inzichten reiken toch wel degelijk naar grote dogmatische keuzes die 

op grond van de exegese worden gemaakt.’ 



Tot zover de recensie van Wim van der Aa. 

 

Hieronder volgt de samenvatting van de uitgever: 

 

Samenvatting van het boek 

In de loop van meer dan zestig jaar heeft dr. D. Holwerda een lange reeks van 

artikelen geschreven over exegetische kwesties in het Nieuwe Testament. Door 

zijn kennis van het Grieks en gedreven door liefde voor God en zijn Woord 

kwam hij vaak met verrassende gezichtspunten en nieuwe verklaringen, die hij 

met grote nauwgezetheid wetenschappelijk heeft verantwoord. Met deze studies 

heeft hij zo een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uitleg van het Nieuwe 

Testament. 

Het merendeel van deze artikelen verscheen in Opbouw en De Reformatie. 'De 

Schrift opent een vergezicht' bestaat uit vier delen: I Afzonderlijke teksten; II 

Uit de woordenschat van het Nieuwe Testament; III Tekstkritische, idiomatische 

en stilistische kwesties; IV De vrouw (in ambt en huwelijk). De bundel wordt 

besloten met een bijdrage van drs. K. Holwerda getiteld 'Het boek van het leven' 

(Openb. 13,8). Dr. D. Holwerda (1920-2011) was hoogleraar in de Griekse taal- 

en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het leeuwendeel van zijn 

leven besteedde hij aan de uitgave van de 'Basilica' (17 delen) en de 'Scholia op 

Aristophanes'. Op het terrein van het Nieuwe Testament publiceerde hij niet 

alleen de hier gebundelde artikelen, maar nam hij vele jaren deel aan de 

vertaling van de Bijbel in het Gronings. 

''Voor wie zich intensief met Bijbelstudie bezig houdt is dit daarom een boek dat 

je zeker moet aan schaffen.(...) Ten zeerste aanbevolen.'' Ds. J. Bouma in 

'Opbouw' 

 

Uitgever: Uitgeverij van Wijnen, 719 pagina’s, prijs €49,50. 

 


