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Bijbel lezen in rapport met de tijd 

Wij, Emo Bos en Henk Folkers kruisen onregelmatig de degens met ds. P. 

Boonstra1 over de uitleg van de Bijbel, vooral naar aanleiding van het debat over 

vrouwelijke ambtsdragers. 

Of vrouwen ambtsdrager mogen zijn, daarover zijn we wel uitgepraat. Met 

respect voor elkaars standpunten komen we tot de conclusie dat we het niet eens 

zijn. 

Dat verschil van inzicht krijgt een scherp kantje wanneer het meer in het 

algemeen gaat over het verstaan van de Bijbel: hoe lezen en verklaren we de 

teksten, die het onderwerp raken. Technisch heet dat: hoe exegetiseer je en 

welke hermeneutische regels pas je daarbij toe. 

 

Het hermeneutisch standpunt van Boonstra 

 

In het maartnummer van Nader Bekeken (2020) schrijft Pieter Boonstra een arti-

kel over de ‘vrijheid van exegese’.  Daarin wordt duidelijk wat zijn hermeneuti-

sche standpunt is. Samengevat komt het er op neer dat de context van de Bijbel-

se tijd, en de intentie of de bedoeling van de auteur, niet bepalend mogen zijn 

voor de uitleg van de betekenis van de tekst. Want anders wordt de tekst ‘over-

ruled’ en de macht ontnomen om het laatste woord te hebben. Anders gezegd: de 

tijdgeest, de lezer, de vroegere en huidige cultuur en de wetenschap mogen niet 

bepalend zijn voor uitleg en toepassing. De Bijbel legt zichzelf uit. 

 

Emo Bos heeft Pieter Boonstra daarop gevraagd hoe hij dit standpunt rijmt met 

artikel 2 van de NGB, waar toch helder wordt verklaard dat wij God in de eerste 

plaats kennen ‘door de schepping, onderhouding en regering van de hele we-

reld’. Zouden wij die kennis dan niet mogen inbrengen bij het verstaan van de 

Schriften? 

De reactie daarop van Pieter Boonstra is dat je onderscheid moet maken tussen 

‘de kennis van God’ en ‘de kennis van de wil van God (Zijn dienst)’. Die laatste 

wordt ons geopenbaard door de Bijbel alleen’.  Voor ons is het echter de vraag 

of dit onderscheid terecht is, en bruikbaar. We zullen zien. 

 

Gekunsteld onderscheid 

 
1 In het vervolg Pieter Boonstra te noemen. 
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Zo begrijpen wij dat Boonstra niet onder de indruk is van het argument dat de 

Copernicaanse wending in de 16e eeuw geleid heeft tot een geheel nieuw 

Schriftverstaan. Onze vaderen moesten immers in het reine komen met de 

wetenschap dat de zon niet om de aarde draait, maar de aarde om de zon. Dat is 

natuurlijke kennis, kennis van de schepping, die niet spoort met tal van teksten 

uit de Bijbel. Het is zeer plausibel te veronderstellen dat deze wetenschappelijke 

ontwikkeling invloed heeft gehad op de formulering van artikel 2 van de NGB.  

Blijkbaar mag volgens Pieter Boonstra die natuurlijke kennis wel ingebracht 

worden om te begrijpen wie God is en wat Hij doet. Zie Romeinen 1:19,20. 

Maar blijft het daarbij? Kunnen wij, om te begrijpen wat God wíl, niet bij de 

schepping maar alleen bij de Bijbeltekst terecht?  

Nee. Het onderscheid tussen ‘kennis van God’ en ‘kennis van de wil van God’ is 

gekunsteld en niet te ontlenen aan de tekst zelf van de NGB. Ook de Bijbel geeft 

dit niet zo aan. Immers Paulus zegt dat de Romeinen niet te verontschuldigen 

zijn over hun gedrag, omdat God zich door zijn werken aan hen kenbaar heeft 

gemaakt. Uit die werken (d.w.z. de schepping en onderhouding van de wereld) 

kun je blijkbaar conclusies trekken over wat God wil met een mensenleven, ook 

al kent die mens de Bijbel niet. 

 

De quote van Van Bruggen 

 

Ter verdediging van zijn stellingname verwijst Pieter Boonstra naar een studie 

van Prof. J. van Bruggen.2 Deze schrijft: 

'wanneer de tekstbetekenis zich verzet tegen beperkingen vanuit 

werkelijkheid of wetenschap, gaat de tekst vóór'. 

Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk dat Van Bruggen de positie van Pieter 

Boonstra ondersteunt: de tekst van de Bijbel heerst over werkelijkheid of weten-

schap. Toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er een addertje 

schuilt onder het gras. Want wat zegt Van Bruggen nu precies?3 

Wij verstaan het citaat als volgt: bij de verklaring van een tekst, zeker als die 

spanning oplevert met onze ervaren werkelijkheid of algemeen aanvaarde 

wetenschap, heeft de tekst zelf voorrang. Je gaat dus niet met je ervaring of je 

 
2 Jacob van Bruggen, Het kompas van het christendom, Kok 2008, p. 75. 
3 Wij gaan niet in op de context waarbinnen Van Bruggen zelf dit citaat heeft geschreven. Pieter Boonstra vond 

het afdoende om ons met dit citaat te overtuigen. Dan behoort het impliciet ook overtuigend te zijn, volgens het 

hermeneutisch concept van Pieter. 
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kennis naar een Bijbeltekst. Je leest de Bijbel als het Woord van God en toetst 

daaraan de werkelijkheid en de wetenschap.  

Maar tegelijk brengt Van Bruggen een nuance aan. Bij het lezen en begrijpen 

van de Bijbel ervaren we soms dat de betekenis van een tekst op gespannen voet 

staat met de werkelijkheid of de wetenschap. Met andere woorden: de door ons 

ervaren werkelijkheid of wetenschap mogen niet heersen over de tekst, maar 

stelt ons wel voor de vraag of wij hem misschien verkeerd hebben begrepen of 

anders moeten lezen. Wij spreken de tekst niet tegen, maar hebben wel het recht 

om te onderzoeken of een andere betekenis mogelijk is. 

 

Voorbeeld 1: Genesis 1 

 

Eeuwenlang is algemeen aanvaard dat Genesis 1 in combinatie van de 

geslachtsregisters uit dat zelfde Bijbelboek aangeven dat God ruim 6000 jaar 

geleden de aarde in zes dagen heeft geschapen.  

De geologische en archeologische wetenschap uit de laatste 150 jaar verzamelde 

steeds meer gegevens, die er op wijzen dat de aarde veel en veel ouder moet zijn 

en dat sporen van menselijk leven ook veel verder terug gaan dan 6000 jaar. 

Ook binnen de gereformeerde theologie groeide daardoor het bewustzijn dat we 

de chronologische gegevens uit Genesis kritisch behoren te bekijken.  

Dan dringt de vraag zich op: als Genesis 1 niet een historisch verslag is, hoe 

moeten we het verhaal van de schepping dan lezen? Er zijn verschillende sug-

gesties gedaan, zonder dat theologen in de moeite kwamen door hun standpunt. 

Een heel boeiende geeft Stefan Paas in het boek ‘En God beschikte een worm’.4 

Hij wijst op de prachtige compositie van het verhaal en de bijzondere plaats die 

het getal 7 er in heeft. Het klinkt als een symfonie, waarin de grootheid van onze 

scheppende God wordt bezongen. 

Wat betekent dit nu in het licht van de quote van Van Bruggen? 

In de eerste plaats dat we het primaat blijven geven aan de tekst. Die staat als 

een huis, aan het begin van onze Bijbel. 

Maar de tekstbetekenis komt onder kritiek te staan, niet zozeer door de werke-

lijkheid, maar wel door de wetenschap. De geologie en de archeologie dwingen 

ons opnieuw naar de betekenis van de tekst te kijken. Het gevolg daarvan is dat 

die betekenis gaat verschuiven of in een ander licht komt te staan5, zonder dat de 

 
4 Ronald Munson e.a. En God beschikte een worm, Ten Have 2006 
5  Reeds A Noordzij schreef in Gods Woord en der eeuwen getuigenis, Kampen 1924: Mijn doel was de 

verschillende lichtstralen op te vangen, welke over dit gedeelte der Heilige Schrift zijn opgegaan, mede dank zij  
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tekst geweld wordt aangedaan. Het literaire genre geeft ruimte om dag en week 

een symbolische betekenis te geven, die anders is dan wat het op het eerste ge-

zicht lijkt. Wat overblijft is wat we belijden: ‘Ik geloof in God de Vader, de 

Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde’.6 

 

Voorbeeld 2: Johannes 11, de opwekking van Lazarus 

 

Vaak wordt tegen geworpen: als je zo de Bijbel gaat lezen, gaat er dan niet veel 

meer schuiven. Houd je dan nog wel vaste grond onder de voeten bij de funda-

mentele zaken van het christelijk geloof. 

Als reactie geef ik een tweede voorbeeld: de opwekking van Lazarus. 

Het wonderlijke is dat van de vier Evangelisten alleen Johannes dit verhaal 

vertelt, terwijl het toch van immense betekenis is. Er waren al eerder opwek-

kingen geweest. Maar nog nooit van iemand die al zo lang dood en begraven 

was, dat er ook voor kritische omstanders geen twijfel mogelijk was: het li-

chaam ging al tot ontbinding over. 

De wetenschap zegt dan: het is volstrekt onmogelijk een dergelijk lichaam weer 

tot leven te wekken. En de wetenschap heeft gelijk! 

Maar de werkelijkheid is anders. Jezus is er bij, Maria en Marta zijn er bij. De 

leerlingen van Jezus en veel vrienden van de overledene. En zij allen zien, na het 

bevel van Jezus, Lazarus uit het graf tevoorschijn komen. Hier botst dus de we-

tenschap op de werkelijkheid. Het kan niet, en toch gebeurt het.  

Waarom trotseren we in dit verhaal nu wel de wetenschap? 

In de eerste plaats omdat de werkelijkheid de tekst ondersteunt. Daarvoor zijn er 

teveel getuigen die dit wonder hebben gezien. 

Maar nog belangrijker is dat het verhaal helemaal past in het evangelie van 

Johannes. Hij wil ons vast laten geloven dat Jezus God is. Zo begint hij al in de 

inleiding: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het 

Woord was God. De vele ‘Ik ben’ uitspraken wijzen in dezelfde richting. Marta 

belijdt Jezus, in navolging van Petrus, als de Christus, de Zoon van God. De 

climax volgt na de opstanding, uit de mond van Tomas: mijn Heer, mijn God. 

 
den nooit genoeg te waardeeren arbeid van zoovele mannen, die met spade en houweel gewapend, althans eenige 

der ruïnenheuvels van West-Azië en Egypte hebben doorzocht. Door vergelijking met wat andere volken van 

dezelfde groep hebben bezeten, komt het eigensoortige, dat Israël kenmerkte, in beter licht en wordt duidelijker 

gezien wat de Heere deed, toen Hij „tot de vaderen sprak". 
6 Een vergelijkbaar voorbeeld zijn de volkstellingen onder Mozes (Numeri 1) en David (2 Samuel 24). Professor 

B. Holwerda zette al vraagtekens bij deze getallen en gaf suggesties om ze anders te lezen. De tekst blijft dus 

onaangetast, maar de betekenis verschuift. 
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Daar ligt dan ook de betekenis van het verhaal van Lazarus’ opstanding. Een al 

tot ontbinding overgaand lijk kan alleen tot leven worden gewekt door God! 

Jezus is de Schepper die uit de dood nieuw leven schept. Het is die God die wij 

aan het kruis hebben geslagen, maar die voor ons weer uit de dood is herrezen. 

Het verhaal van Lazarus’ opstanding, dat onmogelijk is in het licht van de 

wetenschap, confronteert ons met een nieuwe werkelijkheid. We kunnen dat 

alleen aanvaarden als we de dieper liggende betekenis bevatten: het getuigenis 

dat Jezus God is.  

Dat hier geloof en wetenschap onverzoenlijk botsen, aanvaarden we als de kern 

en inhoud van ons christelijk belijden. Tegelijk zien we dat je in dit verhaal de 

werkelijkheid nodig hebt om de diepere betekenis van de tekst te onthullen: 

Jezus is God. 

 

Paradigmaverschuiving7 

 

Een groeiend inzicht in tijd en omstandigheden helpt om een tekst beter te be-

grijpen. Van die stelling leeft de Bijbelwetenschap. Meestal leidt dit handwerk 

er toe dat de tekst zelf in een helderder licht komt te staan. Tegelijk moeten we 

niet ach en wee roepen wanneer de conclusie gewettigd is dat we een tekst an-

ders moeten lezen dan we gewend zijn geweest. 

Dat is binnen-Bijbels al het geval. 

In de Psalmen en de profetische boeken komen we regelmatig kritische distantie 

tegen ten opzichte van de liturgische voorschriften uit de Thora. Dat heeft onge-

twijfeld te maken met de manier waarop Israël met die voorschriften omging. 

De besnijdenis van het hart en het offer van een verbroken en verslagen geest 

worden belangrijker geacht dan hun fysieke tegenhangers.8 

 

Grote gebeurtenissen kunnen zelfs leiden tot een paradigmaverschuiving. 

Twee keer is de tempel in Jeruzalem verwoest. In en na de ballingschap moest 

het volk van God een religieuze praktijk ontwikkelen die los stond van de 

voorgeschreven offer- en priesterdienst uit de Thora. Na 70 na Christus was dit 

nog sterker het geval: zelfs de hoop op een herstel van de tempel was illusoir 

 
7 Een paradigmaverschuiving is volgens Thomas Kuhn een ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een 

dramatisch ander beeld van de werkelijkheid. Vaak ontstaat bij zo’n ontwikkeling een grote tegenstelling tussen 

de voor- en tegenstanders van het nieuwe paradigma. Bron: Wikipedia. 
8 Zie ook Benedictus XVI, Jezus van Nazareth, Lannoo 2013, hoofdstuk 4. De profeten uit het Oude Testament 

stellen wetten uit de boeken van Mozes onder kritiek, wanneer ze de fundamentele bescherming van de zwakken 

in de samenleving (de vreemdeling, de weduwe en de wees) in de weg staan.  
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geworden. Daarvoor in de plaats kwam de synagoge als huis van gebed. Met een 

ark waarin de Thora-rollen werden bewaard. Dit proces was na de ballingschap 

al op gang gekomen, maar werd nu geïnstitutionaliseerd. Dit leidde binnen het 

Jodendom tot een rabbijnse theologie, waarin de tekst van de Joodse Bijbel sa-

crosanct wordt, maar de praxis van de daarin voorgeschreven liturgie en de amb-

ten is aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. 

Een nog ingrijpender paradigmashift heeft plaats gevonden door het leven en het 

werk van onze Heer Jezus. Vanaf het begin verkondigt Hij: het zijn de Schriften 

die van Mij getuigen. De Emmaüsgangers hebben het geweten! Jezus wijzigt 

geen tittel of jota van de tekst, maar geeft er door de werkelijkheid van zijn lij-

den en opstanding een geheel nieuwe betekenis aan. Door de Heer geleerd en 

onder de verlichting van de heilige Geest gaan Jezus’ volgelingen in dat spoor 

verder. Zie de toespraken van Petrus, Stephanus, Filippus en Paulus in de Han-

delingen van de apostelen. 

Nu kun je zeggen: deze paradigmaverschuiving is in het Nieuwe Testament zelf 

gedocumenteerd en gelegitimeerd. Het is dus zelf geïnspireerde tekst geworden. 

Wij zullen dat niet ontkennen, maar willen er slechts op wijzen dat teksten van 

betekenis kunnen veranderen door de voortgang van de tijd. 

 

Zo’n paradigmaverschuiving zien we ook  in de tijd van de Reformatie. 

Toen de Middeleeuwen op hun eind liepen vonden er in onze westerse wereld 

grote veranderingen plaats. De aarde was ineens niet meer het middelpunt van 

het heelal, Rome niet meer het centrum van de kerk, de vorst niet meer de 

absolute monarch. Renaissance en Humanisme verlegden de aandacht naar de 

mens, in zijn relatie tot zijn omgeving. In dat klimaat werden de volgelingen van 

de Reformatie terug geworpen op de bron van het christelijk geloof: de tekst van 

de Bijbel. 

Pieter Boonstra heeft gelijk dat de Reformatie zijn ijkpunt hervindt bij de bron 

van het christelijk geloof: het Woord van God. Maar niet ontkend kan worden 

dat de uitleg van de Bijbel in die tijd heel nieuwe inzichten oplevert, die sterk 

verband houden met de tijdgeest van de 16e eeuw en de daarop volgende. 

Nieuw is dat de kerk van de Reformatie in navolging van de humanisten het 

scholastieke top down denken inruilt voor bottum up denken: denken vanuit de 

bron. Het begint met de vrije geloofskeuze van de individuele mens, die zelf zijn 

Bijbel kan lezen.  
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Vanuit dit ambt van alle gelovigen wordt de kerk georganiseerd. Dat is het 

duidelijkst zichtbaar bij Calvijn, die de kerk modelleert naar het bestuur van de 

vrije steden (Straatsburg, Geneve, Bern).  

Het is die tijdgeest die de pauselijk bestuur van de Rooms Katholieke Kerk 

onder kritiek stelt, ook al vindt die steun in de Bijbeltekst (Matthéüs 16 : 18).9 

Er vindt dus vanwege een nieuwe werkelijkheid een verschuiving plaats in de 

verklaring van de Bijbel, met nadruk op andere teksten en andere betekenissen. 

In aanvulling op het oecumenische belijden, aanvaarden landen en volkeren 

belijdenissen die bij hun identiteit passen: Confessio Belgica, Helvetische 

confessie, Westminster Standards. 

 

Over de Copernicaanse wending hebben wij het al gehad. Die kun je alleen aan-

vaarden als je Bijbelteksten anders uitlegt, een nieuwe betekenis geeft. 

Ook het zicht op de overheid kantelt. Luther weerstaat de vorst met een beroep 

op een vrij geweten. Calvijn formuleert een theologie waarin het recht van op-

stand tegen de vorst wordt gelegitimeerd. Dat kun je alleen doen wanneer je 

absoluut klinkende teksten uit de Bijbel anders interpreteert, zoals Romeinen 

13:1,2. Inmiddels hebben wij daaraan wel onze nationale identiteit te danken 

(Plakkaat van Verlatinghe).  

 

Hiërarchisch denken erodeert 

 

Deze paradigmaverschuiving heeft vergaande gevolgen gehad. 

Het is de bron van de Nieuwe Tijd, waarin het hiërarchisch denken stukje bij 

beetje erodeert. 

Zowel de kerk als de samenleving wordt steeds democratischer. Bij Calvijn 

waren het nog de notabelen die de consistorie vormden. Nu vindt de organisatie 

van de kerk helemaal van onderaf plaats, via kandidaat stelling en verkiezing. 

En iedereen die een beetje studeren kan, kan predikant worden. 

Hetzelfde geldt voor de staat. De standenmaatschappij (adel, geestelijkheid en 

burgerij) bestaat niet meer. Het natuurlijk gezag verdwijnt. Waardoor het onder-

wijs van Paulus over heren en knechten anders moet worden gelezen en 

uitgelegd. Door deze ontwikkeling kwam de slavernij steeds meer onder kritiek 

te staan, tot ze in de 19e eeuw werd afgeschaft. Ook de gereformeerden zien 

deze instelling tegenwoordig als zondig, hoewel ze volgens diverse teksten in de 

 
9 Zie ook Fil. 1:1 en 1 Tim. 3, waar het gaat om opzieners (episkopoi) en diakenen. 
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Bijbel als vanzelfsprekend werd aanvaard.10 Opgemerkt moet worden dat de 

slavernij in de Bijbelse tijd hard en rechteloos was11, en dat er een niet wezenlijk 

verschil bestaat met de slavernij in de 17e en 18e eeuw, al zal er altijd wel 

variatie zijn geweest.  

Inmiddels werken knechten niet meer in dienst van een baas, maar komen als 

werknemers via onderhandelingen met werkgevers een arbeidsovereenkomst 

overeen. 

In de lijn van deze ontwikkeling ligt ook de emancipatie van de vrouw. Helaas, 

we moeten ons schamen: als sluitstuk van een niet te keren ontwikkeling.  

 

Tegen al deze ontwikkelingen is verzet gevoerd vanuit de Bijbel. En het is waar: 

er is aan teksten geen gebrek. Die teksten laten we onaangetast, maar het is de 

taak van de theologie te blijven zoeken naar de actuele betekenis, waarbij we 

onze ogen niet kunnen sluiten voor de werkelijkheid of voor de wetenschap.  

We hebben de Bijbel dus altijd in rapport met de tijd gelezen. En komen door 

wetenschap en nieuwe werkelijkheden tot nieuwe inzichten.  

Dat heeft een risico in zich: dat je de Bijbel relativeert. 

Daarom moeten we vast houden aan het belijden van de kerk, waarin het hart 

van het evangelie verankerd ligt. Maar die kerk moet wel in een samenleving 

durven staan, die ons bevraagt over ethiek, organisatie en praxis. 

Dat is spannend, maar ook de uitdaging waar iedere christen voor staat. Daarom 

zijn we juist christen. 

  

Emo Bos en Henk Folkers, 23 oktober 2020 

 

 

 

 
10 Ook de Apartheid in Zuid Afrika is door gereformeerde kerken met de Bijbel verdedigd, maar gelukkig nu 

veroordeeld als een ketterij. 
11 Denk aan de moordende slavernij van de Israëlieten in Egypte in de tijd van Mozes. 


