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Viva Vox Dei 
 

Over de betekenis van de autopistie van de Schrift voor zending en Schriftuitleg in de 

gereformeerd bevindelijke traditie 

 

Jan H. van Doleweerd 

 

 

Introductie (Hoofdstuk 1) 

 

Dit onderzoek richt zich op de betekenis van de autopistie van de Schrift voor zending en 

Schriftuitleg in de gereformeerd bevindelijke traditie. Aanleiding is de rijkdom aan inter-

pretaties die de Bijbel wereldwijd veroorzaakt en de behoefte aan een bijbelse hermeneutiek 

waarin deze verscheidenheid een plaats heeft.  

 

Het onderzoek is verricht in verbondenheid met de gereformeerd bevindelijke traditie in de 

kerk. Deze calvinistische, theologische traditie die zich sinds de zeventiende eeuw in 

overeenstemming met de besluiten van de synode van Dordrecht in 1618 en 1619 

ontwikkelde, wordt gekenmerkt door gehoorzaamheid aan de heilige Schrift, in gebondenheid 

aan de oecumenische symbolen en de gereformeerde geloofsbelijdenissen.  

 

De centrale vraag van dit onderzoek is hoe de gereformeerde opvatting van het sola Scriptura 

en in het bijzonder die van de autopistie van de Schrift van betekenis kan zijn voor zending en 

Schriftuitleg, zonder de band met de kerk en haar belijdenissen te verwaarlozen en de 

concrete lezer uit het oog te verliezen. De vooronderstelling in dit onderzoek luidt dat de 

autopistie in de (gereformeerde) hermeneutiek een grotere rol kan spelen en tegenwicht kan 

bieden tegenover enerzijds te grote aanspraken uit de traditie van de kerk en anderzijds een 

onbegrensde interpretatieruimte van de lezer. Daartoe zal – zo luidt de vooronderstelling – de 

pneumatologische dimensie van de autopistie sterker ontwikkeld moeten worden.  

 

Autopistie verwijst naar de eigenschap van de Schrift die te omschrijven is als de 

zelfovertuiging die bij de lezer of hoorder ervan leidt tot geloof (self-convincingly leading to 

Faith). De Schrift is vertrouwenswaardig om in se en per se geloofd en gehoorzaamd te 

worden, zonder dat daarbij een externe autoriteit zoals kerk of traditie aan te pas komt. 

 

De vooronderstelling dient in dit onderzoek als een beginpunt van de ontwikkeling van een 

prescriptief hermeneutisch model dat een handreiking kan bieden voor het lezen van de 

Schrift. Diverse disciplines uit de theologische wetenschappen (systematische theologie, 

praktische theologie, kerk- en zendingsgeschiedenis, missiologie) worden in dit onderzoek 

met elkaar verenigd ten behoeve van het omgaan met de Schrift in de praktijk.  

 

Dit onderzoek concentreert zich op drie belangrijke van elkaar te onderscheiden variabelen in 

het hermeneutisch proces: de tekst, de lezer en de context. Onder de tekst verstaan wij hier de 

Bijbeltekst, de canon. Daarnaast onderscheiden we de variabele van de lezer. Deze lezer 

nemen wij in algemene zin: iedereen die zich zelfstandig de toegang verschaft tot de Bijbel 

met de bedoeling de Bijbeltekst te begrijpen en toe te passen op eigen leven. De lezer kan in 

ons schema zowel betrekking hebben op de eigenschappen van het individu als op die van een 

groep lezers. De derde variabele wordt aangeduid met het woord context. Het woord context 
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heeft hier de betekenis van kader, denkraam of traditie waarin de Schrift wordt ontvangen en 

uitgelegd. 

 

Hermeneutiek zien we in dit onderzoek als de theorie van de uitleg en interpretatie van 

teksten en dan in het bijzonder de Bijbel. Als we de aanduiding ‘gereformeerd’ hieraan 

toevoegen, moet het gelezen worden als een gereformeerde visie op de uitleg en interpretatie 

van de Schrift. Het gereformeerde zit dan in de vooronderstelling, namelijk een hermeneutiek 

gebaseerd op de opvattingen over de Schrift van theologen uit de gereformeerd bevindelijke 

traditie. 

 

Het (gereformeerd) hermeneutische speelveld (Hoofdstuk 2) 

 

Dit hoofdstuk begint met een algemene verkenning en een typering van drie elementen die in 

de hier voorgestelde hermeneutiek een belangrijke rol spelen: de (bijbel)Tekst, de lezer en 

zijn of haar eigenschappen en de context waarin de Schrift wordt uitgelegd. Daarna 

beschrijven we hoe hierover in de gereformeerd bevindelijke traditie met een accent op de 

gereformeerde orthodoxie is gedacht.  

 

Tekst 

De gereformeerd bevindelijke traditie schrijft aan de Schrift een aantal belangrijke 

eigenschappen toe. (1) De Bijbel heeft een onovertroffen gezag. Zij heeft auctoritas. De 

bijbelse boeken worden gezien als ‘Heilige en goddelijke Schrifturen’ (NGB art. 4), als het 

door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, waarin Hij tot mensen spreekt. (2) 

Direct hiermee verbonden is de opvatting van de autopistie, het zelfgetuigenis van de Schrift. 

De Schrift is tevens noodzakelijk. Zij heeft necessitas. Zonder de Schrift is God niet 

volkomen te kennen. De canon is het enige beschikbare middel om deel te krijgen aan de 

zaligheid. (3) De kennis die nodig is voor het heil is in de Schrift duidelijk te vinden. Met 

gebruikmaking van eenvoudige middelen kan men komen tot een voldoende verstaan ervan. 

De Bijbel heeft claritas of perspicuitas. (4) Ten laatste is de Schrift volkomen. Er hoeft niets 

bij. Alles wat nodig is tot de zaligheid is in haar te vinden: sola Scriptura. De Bijbel heeft 

perfectio of sufficientia. 

 

De gereformeerd hermeneutische visie op de Schrift is samen te vatten in een aantal prak-

tische leesregels. (1) Het startpunt voor het verstaan van de tekst ligt in de letterlijke, 

historische betekenis van het Bijbelgedeelte bij de eenvoudige kenmerken van taal, stijl en 

genre. (2) Vervolgens worden de cirkels breder getrokken. De lezer gaat van de perikoop naar 

het hoofdstuk, van het hoofdstuk naar het Bijbelboek en vervolgens naar de bredere 

verbanden. De tekst wordt in samenhang gebracht met andere plaatsen in de Bijbel. Schrift 

wordt met Schrift vergeleken. Een verklaring van een tekst mag niet in tegenspraak zijn met 

andere plaatsen in Gods Woord. Duistere gedeelten uit de Schrift worden beschenen met 

gedeelten waar licht over gevallen is. (3) Daarna dient de uitleg van de betreffende tekst of 

perikoop in overeenstemming te zijn met de algemene beginselen van het geloof, zoals deze 

in het belijden van de kerk zijn samengevat. Al is de Schrift de norm die boven alle normering 

verheven is (norma normans), de belijdenis is leessleutel (norma normata). Een uitleg die in 

strijd is met de belijdenis van de kerk moet worden verworpen. Uiteindelijk zoekt de lezer 

naar de geestelijke kern. Niemand mag rusten totdat hij of zij gevoelt dat God in de tekst 

spreekt. De belijdenissen kunnen als een dergelijk criterium fungeren, omdat ze worden 

geacht de meest wezenlijke inhoud van de Schrift weer te geven. Omdat (quia) de 

belijdenisgeschriften worden geacht de Schrift getrouw weer te geven, zijn ze gezaghebbend, 

al doen zij dat op onvolmaakte wijze (quatenus).  



3 

 

 

Lezer 

In de gereformeerd bevindelijke traditie krijgt de gewone lezer een bescheiden plaats 

toebedeeld. De gereformeerd bevindelijke traditie onderstreept echter de opvatting dat een 

mens de bekwaamheid mist om vanuit zichzelf de eigenlijke geestelijke bedoeling van de 

Schrift te verstaan. Daarvoor is wedergeboorte en geloof nodig en deze worden gewerkt door 

de Heilige Geest. Het lezen van de Bijbel vraagt om een godvruchtige leeshouding. 

 

De onbeperkte particuliere toegang enerzijds en de geestelijke onbekwaamheid om de juiste 

zin ervan te verstaan anderzijds doen vragen naar uitleggers. De enige echte uitlegger is de 

Heilige Geest. Die inspireert de kerkelijke uitleggers. Bijbellezen is daarom geen particuliere 

aangelegenheid. Ook al bestaat er geen objectieve maatstaf waaraan het Schriftverstaan kan 

worden getoetst, de uitlegging van de Schrift wordt beoefend in de geloofsgemeenschap die 

de grenzen van de uitleg aangeeft. De uitleg is vrij, maar vindt wel plaats binnen de leesregels 

van de geloofsgemeenschap. 

 

In de gereformeerde Schriftuitleg is tot op heden geen expliciete plaats ingeruimd voor de 

eigen ervaringen en leefomstandigheden van de lezers. Dat elke Bijbellezer vanuit bepaalde 

vooronderstellingen, met eigen ervaringen en verwachtingen tot de heilige Schrift nadert, 

wordt niet expliciet verdisconteerd in de hermeneutische praktijk van de gereformeerd 

bevindelijke traditie.  

 

Context 

De spits van de Schrift is in de gereformeerd bevindelijke traditie het christelijk geloof en de 

daarmee samenhangende klassieke leerstukken zoals uitgedrukt in de gereformeerde belij-

denissen. Zowel de natuurlijke situatie van ieder schepsel als de noodzakelijke verlossing 

vertonen universele trekken. De kernboodschap overstijgt niet alleen de concrete context van 

de auteurs van de Bijbelboeken maar ook die van ieder mens.  

 

Men is van mening dat de context van taal en cultuur waarin het Woord in de oorspronkelijke 

setting van de Bijbelauteurs geklonken heeft, volledig tijdbetrokken was en dat het Woord 

wanneer het vandaag tot ons komt eveneens begrepen moet kunnen worden in de huidige 

context van taal en cultuur. De Bijbel is een boek waarin God in mensentaal Zijn wil 

openbaart. In deze opvatting klinkt de overtuiging door dat de context relevant is. Wel blijft 

de tussenkomst van de Heilige Geest als de grote Vertolker nodig om een brug te slaan tussen 

de concrete context waarin de Schrift geschreven werd, en die van de hedendaagse lezer.  

 

De kerk vertegenwoordigd in de ambten ziet toe op de juiste uitlegging van de Schrift en zij 

neemt zelf ook actief deel aan het uitleggen ervan door de prediking en onderwijs. In de 

gereformeerd bevindelijke traditie krijgen uitleggers van de Schrift uit andere theologische 

tradities volop een plaats. 

 

Hoofdstuk 2 eindigt met een beschrijving van zes gereformeerd hermeneutische parameters: 

(1) De heilige Tekst neemt tegenover de uitlegger een zelfstandige, onafhankelijke plaats in. 

(2) De ware uitleg houdt verband met de hoofdsom van het christelijk geloof. (3) De uitleg 

van de Schrift vindt plaats in de bedding van de kerk. (4) Het juiste gebruik van leesregels en 

de kennis van de Schrift en haar achtergronden zijn weliswaar van invloed op het 

waarheidsgehalte van de uitleg, maar een hermeneutische methode alleen is niet toereikend. 

Er moet ook toe-eigening plaatsvinden. (5) Het uitleggen van de Schrift vraagt om instructie. 
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(6) Om te komen tot een goede interpretatie moet de Bijbel beschikbaar zijn in een 

betekenisgetrouwe overzetting in de eigen taal.  

 

We concluderen dat er met het oog op het Bijbellezen in de 21
e
 eeuw sterkten en zwakten op 

het speelveld te vinden zijn. De sterke kanten zijn dat (1) de gereformeerde hermeneutiek 

openstaat voor nieuwe interpretaties, (2) er geen voorwaarden vooraf gesteld worden om met 

vrucht gebruik te kunnen maken van de Schrift, (3) het toepassen van een procesgerichte 

methode van exegese, (4) het invoegen van de historische en actuele gemeenschap die kerk 

heet in het uitlegproces en (5) de aanwezigheid van een centrum van Schriftuitleg. De zwakke 

kanten zien we terug in (1) het onvoldoende verdisconteren van de complexiteit van de kerk 

in haar opvattingen, en (2) een onderwaardering van de levensomstandigheden en de positie 

van de lezer in het hermeneutisch proces. 

 

De Schrift in de zending van de 16
e
 t/m 21

e
 eeuw (Hoofdstuk 3) 

 

In deze historische analyse onderzoeken we welke rol de Bijbel en het gereformeerd 

hermeneutische kader hebben gespeeld in de aanpak van de gereformeerde zending vanaf haar 

oorsprong in de 16
e
 eeuw, welke rol de Schrift in de zending innam in het brede palet van 

zendingen in de 20
e
 eeuw en hoe dat nu in de 21

e
 eeuw is. Daarna volgen we de globale 

ontwikkeling van de gereformeerde zending van de 17
e
 tot en met begin van de 21

e
 eeuw en 

staan uitgebreider stil bij het taalmonument de Statenvertaling, het Seminarium Indicum van 

Antonius Walaeus, de betekenis van de Bijbel in het zendingswerk van de puriteinse 

zendingspredikant John Eliot in Nieuw Engeland en Johan Bavinck een gereformeerd 

missioloog die de visie op zending uit de gereformeerde orthodoxie verbond met de 21
e
 eeuw. 

Tevens onderzoeken we de achtergronden en standpunten over zending en de Schrift van 

zowel de eerste wereldzendingsconferentie te Edingburgh in 1910 als de herdenking ervan in 

2010 en de ontwikkelingen daartussen om een scherper beeld te krijgen van de achtergrond 

van de gereformeerde zending in de 21
e
 eeuw.  

 

De aanpak en benadering van John Eliot met betrekking tot de Bijbel is een voorbeeld van de 

kansen en mogelijkheden die de gereformeerde Schriftopvatting  biedt, maar zij is een unicum 

in de gereformeerde zendingsgeschiedenis. We concluderen dat de plaats en rol van de Schrift 

in de zendingsstrategie en de gereformeerde missiologie onderbelicht is gebleven. De kerk en 

het belijden kregen in de gereformeerde missiologie het primaat ten koste van het Woord zelf. 

Hiermee kwam in de zending alle gewicht op de toekomstige structuur van de kerk en het 

onderwijs in de gereformeerde geloofsleer te liggen. Als we Johan Bavinck zien als een 

belangrijk actueel vertegenwoordiger van de gereformeerde zending, kunnen we de conclusie 

trekken dat ook in zijn concept van gereformeerde zending onterecht geen toewending tot het 

Woord plaatsvond. In haar methode van zending had het Woord vanwege de autopistie een 

prominente plaats moeten krijgen. Maar dit potentieel bleef onbenut. Met deze omissie wijkt 

de gereformeerde zending af van haar stam: de gereformeerd bevindelijke traditie waarin de 

opvatting van de autopistie van de Schrift voluit is beleden. We constateren verder dat 

zending in de gereformeerde orthodoxie een sterk kerkelijk karakter kreeg, en dat zij qua 

aanpak en vorm niet wezenlijk afweek van rooms-katholieke zending.  

 

In Edinburgh 1910 werd de Schrift als grondleggend gezien voor zending. Maar het thema 

van de bijbelse hermeneutiek in de context van verschillende culturen en hoe de Bijbel uit te 

leggen in de eigen context, of hoe om te gaan met interpretatieverschillen, was afwezig in de 

discussie. Men vroeg wel om Bijbelvertalingen. We concluderen dat veel zendings-

organisaties het belang van de Schrift in de moedertaal hebben onderschat en ten aanzien van 
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Bijbelvertalen tot diep in de 20
e
 eeuw hebben gefaald. Men werd zich in de 20

e
 eeuw in 

toenemende mate bewust van het feit dat geschiedenis, cultuur, politiek, omgeving en 

economische status invloed hebben op de manier waarop wij de Bijbel lezen. De 

gereformeerde zending was geen uitzondering als het gaat om de rol die de Schrift kreeg. In 

Edinburgh 2010 draaide het om de lokale ervaring. Zendingsorganisaties konden een 

diversiteit aan posities innemen, zoals die van het proclameren van het Evangelie, geven van 

pastorale zorg en opkomen voor sociale gerechtigheid. 

 

Aan het einde van het hoofdstuk concluderen we dat er van de geconstateerde sterke punten 

van de gereformeerde hermeneutiek zoals openheid voor interpretaties, onvoorwaardelijke 

toegang tot de Schrift en procesgerichte methode van exegese in de onderzochte praktijk 

weinig is terug te vinden. De gereformeerde Schriftopvatting  die in de kiem het vertrouwen 

bevat om de gewone lezer de ruimte te gunnen zelfstandig met de Schrift om te gaan en haar 

rijkdom zelf te ontdekken, is niet structureel uitgebaat. Als het gaat om de omgang met de 

Schrift lijkt het in de gereformeerd bevindelijke traditie een partij te zijn die slechts door twee 

violen wordt gespeeld, namelijk de (westerse) gereformeerde kerk en de geloofsleer. De 

sociale en culturele omstandigheden van de (nieuwe) lezers zijn geen variabelen van 

betekenis bij het omgaan met en het uitleggen van de Bijbel. Verder valt op dat er geen 

nieuwsgierige houding was ten aanzien van nieuwe commentaren en interpretaties over de 

Schrift.  

 

In de 20
e 

 eeuw heeft de gereformeerd bevindelijke zending deze paradigmaverandering niet 

opgenomen in haar visie op het gebruik van de Schrift. In ieder geval is dit bij J.H. Bavinck 

nog niet gebeurd.  

 

De hermeneutische betekenis van de autopistie (Hoofdstuk 4) 

 

In dit hoofdstuk benen we de theologische positie van de Tekst in ons denkraam verder uit 

met behulp van het kernbegrip autopistie. We doen dit met het oog op de doorwerking ervan 

naar de lezer en de context. We schenken in het bijzonder aandacht aan de koppeling van de 

autopistie c.q. het Woord met de Heilige Geest. We behandelen in twee uitgebreide 

paragrafen de autopistie en de pneumatologische aspecten van de Schrift. In de laatste 

paragraaf slaan we de brug naar onze hermeneutische driehoek en trekken we onze conclusie. 

 

In dit hoofdstuk zien we dat met het begrip autopistie meer is bedoeld dan alleen een 

eigenschap van de Schrift. Zij staat in een bredere context waarin niet alleen de Tekst, maar 

ook de lezer en zijn context met onder andere de historische en actuele gemeenschap die kerk 

heet, een plaats hebben. In een viertal kenmerken wordt de essentie van de leer over de 

autopistie samengevat: (1) autopistie verwijst naar de soevereiniteit van het Woord; (2) 

autopistie verwijst naar het waarachtige van het Woord; (3) autopistie verwijst naar het 

Woord van de Geest; (4) autopistie hoort bij het Woord van de kerk. 

 

We constateren dat de verhouding Woord en Geest moeilijk is te ontsluiten. Enerzijds vallen 

Woord en Geest samen. De heilige Tekst is Woord van de Heilige Geest, onafhankelijk, 

zelfstandig en gezaghebbend. Maar anderzijds is er ook een onderscheid. De Heilige Geest 

sluit zich niet in het Woord op. Wel blijkt dat het subject, namelijk de lezer of hoorder van het 

Woord, in de theologische gereformeerd bevindelijke traditie een belangrijke hermeneutische 

schakel is. Er is in de verwerking van het Woord in deze traditie veel aandacht voor be-

vinding, ondervinding, en uitwerking van het Woord in de ziel. Dat de Heilige Geest hoewel 

werkzaam met en door het Woord tevens wordt geacht werkzaam te zijn in de mens, 
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veronderstelt dat de eigen context en levensgeschiedenis hierbij niet onbelangrijk zijn. Het 

accent ligt op de samenhang tussen het testimonium externum – de binding Woord en Geest – 

en het testimonium internum – de Geest die met en door het Woord werkt in de lezer. We 

moeten met drie woorden spreken: Woord en Geest en lezer. 

 

In enkele stelregels vatten we onze bevindingen samen. (1) Met de bewering dat de Schrift 

autopistos is, belijdt de gereformeerde theologie dat de Schrift Geest-doorademd is en daarom 

gezag heeft in zichzelf (vanzelf overtuigend). (2) De opvatting over de autopistie kan niet 

geïsoleerd worden van de opvatting over het werk van de Heilige Geest. Het drievoudige 

werk van de Geest, in het Woord, in de individuele gelovige en de gemeenschap van de 

heiligen wordt gezien als de hoeksteen van het christelijk geloof. Het Woord is door de Geest 

uitgeademd waardoor de Schrift ook autopistos genoemd kan worden, maar zij wordt ons niet 

met geweld opgelegd. Individuele gelovigen worden door de kracht van de Geest met en door 

het Woord voor de inhoud ervan ingewonnen. Echter, de autopistie van de Schrift 

functioneert tevens in de context van de kerk, als de gemeenschap van gelovigen van alle 

tijden en plaatsen. (3) Woord en Geest zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden maar het 

volstaat niet om te beweren dat het alleen om de verhouding Woord en Geest gaat. Het gaat in 

gereformeerd bevindelijke Schriftuitleg ten diepste om de verhouding Woord en Geest en 

lezer. (4) De leer van het heil (soteriologie) zoals in de gereformeerde belijdenissen is 

verwoord, beheerst het getuigenis van de Schrift en geeft tegelijk de samenhang aan in de 

boodschap van het Oude en Nieuwe Testament. De Schrift overtuigt de lezer van het heil dat 

in Jezus Christus te vinden is. De autopistie van de Schrift werkt heilszekerheid in de persoon. 

Het christelijke geloof richt zich daarom op Christus meer dan op de formele autoriteit van de 

Schrift. In het accepteren van Christus is de acceptatie van de Schrift inbegrepen, omdat 

Christus ons heen drijft naar het geschreven Woord. (5) Dat de Schrift autopistos is, houdt 

tegelijkertijd in dat zij waarachtig wordt bevonden. De Bijbel bevat heilshistorische 

werkelijkheid. De elementaire zaken die in haar gevonden worden, staan niet los van het 

menselijk leven en worden geacht dat eeuwen door al werkelijk te beïnvloeden. 

 

In het laatste deel van het hoofdstuk maken we de toepassing naar de hermeneutische 

driehoek Tekst, lezer en context door het herformuleren van de zes parameters uit hoofdstuk 

2: (1) Het spreken van de Schrift. Komt het Woord aan het woord? (2) De hoofdsom van het 

christelijke geloof. Heeft de uitleg een soteriologische spits die aanvaard kan worden met het 

oog op het historische en actuele belijden van de kerk? (3) De bedding van de kerk, met haar 

culturele en situationele kenmerken. Wordt de Bijbel gelezen in de bedding van de kerk? (4) 

Methodisch exegetische aanpak en individuele toepassing of toe-eigening. Is de paradoxale 

spanning tussen een nauwkeurige lezing van de tekst en de geestelijke of existentiële toe-

eigening gewaarborgd in de benadering van de Schrift? (5) Instructie. Vindt er instructie 

plaats over de omgang met het Woord aan bestaande en nieuwe lezers? (6) Bijbelvertaling. 

Hoe staat het met de beschikbaarheid van betekenisgetrouwe en duidelijke overzettingen van 

de Bijbel? 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk concluderen we dat het kernbegrip autopistie inclusief haar 

pneumatologische dimensie grondstellend is voor het hermeneutisch proces van het lezen en 

interpreteren van de Bijbel. De autopistie legitimeert dat in het hermeneutisch proces Tekst, 

lezer en context aan elkaar worden verbonden. De fronten waartegen zij in stelling is 

gebracht, wisselen. Maar of het nu de traditie is of de ratio van de lezer of de context, zij borgt 

de onafhankelijkheid van de Schrift in een hermeneutisch proces waarin de Tekst, lezer en 

context onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De vooronderstelling van de autopistie 

voorziet daarmee in een hermeneutisch model waarin (1) het primaat van de Tekst is 
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gewaarborgd omdat de Tekst de bron is van waaruit de Geest werkt, (2) de lezer een plaats 

krijgt omdat bij een juist verstaan van de Schrift de Geest de Uitlegger van het Woord is in de 

lezer en (3) de kerk en haar leestraditie meespreekt omdat zij in de context van tijd en plaats 

door het Woord en de Geest geschapen is.  

 

Op grond van ons onderzoek verdedigen we een uitgebreidere definitie van de autopistie 

waarin de pneumatologische dimensie sterker naar voren komt en niet alleen de lezer 

onderwerp is, maar ook de kerkelijke context. Onze verbrede definitie luidt: ‘De autopistie is 

de eigenschap van de Schrift die te omschrijven is als de zelfovertuiging die bij de lezer of 

hoorder ervan leidt tot geloof waarvan getuigenis gegeven wordt in de 

overleveringsgemeenschap van de Schrift’. 

 

Ecuadoraanse lezers en de bevindelijk gereformeerde aanpak (Hoofdstuk 5) 

 

In hoofdstuk 5 spiegelen we de hermeneutische driehoek aan een in Ecuador gehouden 

experimentele leesoefening van de gelijkenis van de verloren zoon en we confronteren de 

resultaten met de hermeneutische aanpak zoals deze nu in de zending van de bevindelijk 

gereformeerden gangbaar is. We sonderen daarmee de toepasbaarheid van ons model in de 

zending.  

 

In een door ons uitgevoerde leesoefening werd in zes verschillende Ecuadoraanse groepen 

met een minimum aan instructie gemediteerd over de tekst van de verloren zoon in Lukas 15. 

Bij onze analyse van de gesprekken spelen de volgende vier kernvragen uit onze parameters 

een rol: (1) Komt het Woord aan het woord? (2) Heeft de uitleg een soteriologische spits die 

aanvaard kan worden met het oog op het historische en actuele belijden van de kerk? (3) 

Wordt de Bijbel gelezen in de bedding van de kerk? (4) Is de paradoxale spanning tussen een 

nauwkeurige lezing van de tekst en de geestelijke of existentiële toe-eigening gewaarborgd in 

de benadering van de Schrift?  

 

Van de vier besproken kernvragen springt die van de toe-eigening eruit. We constateren dat er 

in de leesoefeningen geen afstand is waar te nemen tussen de Schrift en het nu. We zien een 

gedreven inbreng van de lezer en een veelzijdigheid aan toepassingen van de tekst. Onze 

kritiek is dat de tekst - wat staat er, in welke context, hoe verhoudt deze tekst zich met andere 

Schriftgedeelten , het diepe respect voor de sensus literalis - niet gehoord wordt. De lezer 

neemt veel vrijmoedigheid om zijn eigen situatie in te lezen in de Schrift. Het kritische 

tegenover heeft geen plaats. Er vindt geen onderscheiding plaats. Deze lezers maakten geen 

gebruik van andere schriftelijke bronnen zoals studiebijbel, commentaren e.d. Ook is er geen 

sprake van het doelbewust hanteren van leesregels.  

 

In de interpretaties van de verschillende groepen zien we invloeden terug uit de context. 

Lezers interpreteren de Schrift onder andere door gebruik te maken van kennis die in de 

kerkelijke gemeenschap is onderwezen. Lezers hebben hun eigen substraat van rooms-

katholicisme, protestantisme, animisme, enz. Dat substraat kan een belangrijke rol blijven 

spelen bij de interpretatie van teksten. Instructie voor het Bijbellezen lijkt daarom onmisbaar. 

We trekken de voorzichtige conclusie dat toepassing en toe-eigening ook iets is wat door 

(lees)oefening en Schriftkennis  wordt beïnvloed. Gevorderde lezers lijken meer te vinden in 

de tekst, dan beginnende of ongeoefende lezers. 

 

In het tweede deel van het hoofdstuk doen we onderzoek naar de bevindelijk gereformeerd 

hermeneutische aanpak. We bespreken een viertal representatieve uitgaven over het lezen van 
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de Schrift om vervolgens de beschreven aanpak te projecteren op de Ecuadoraanse 

leesvoorbeelden. Is de aanpak bruikbaar voor nieuwe lezers met een andere culturele 

inbedding? Wat is respectievelijk haar zwakke en haar sterke kant? Hoe functioneert deze 

aanpak in een andere culturele wereld dan waarvoor ze bedoeld is? Welke hermeneutische 

inzichten levert de confrontatie van deze aanpak met de Ecuadoraanse leesvoorbeelden op 

voor de hermeneutische driehoek Tekst, lezer en context? 

 

De eerste uitgave Het lezen van de Bijbel., is van de hand van J. van Bruggen (1936) 

vooraanstaand Nieuw Testamenticus en predikant in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. 

De tweede uitgave Leer ons lezen. Bijbellezen met zegen., is van de hand van W.C. Meeuse, 

predikant in de Protestantse Kerk Nederland en lid van de Gereformeerde Bond. De derde 

uitgave, Zin en mening. Een bezinning op de uitleg van de Heilige Schrift., is van A. 

Moerkerken, predikant en rector van de theologische school, de opleiding voor predikanten 

van de Gereformeerde Gemeenten. De vierde uitgave, Lessen bij de bron. Omgang met de 

Bijbel., is van de godsdienstdocenten W. van den Hoorn, L. Snoek en Chr. J. Weststrate.  

 

De Tekst is in deze bevindelijk gereformeerde benadering de winnaar. De lezer krijgt een 

exegetisch instrumentarium en diverse leesregels aangereikt waaraan hij of zij zich moet 

houden. De geloofsleer en de traditie van de kerk krijgen een plaats in de regel van de 

analogie des geloofs, maar spelen in de exegese – dus het vaststellen van de betekenis van de 

tekst – een ondergeschikte rol. Zowel de lezer zelf, als de weg naar de toepassing en toe-

eigening blijven onzichtbaar. De meeste auteurs belijden expliciet dat een verlichting door en 

gebed om de Heilige Geest nodig is. 

 

De hoekpunten Tekst, lezer en kerk contrasteren in de hier onderzochte bronnen niet ten 

opzichte van elkaar. In de hermeneutische aanpak missen we bovendien aandacht voor de 

paradoxale spanning die er bestaat tussen een nauwkeurige lezing van de tekst en de 

geestelijke existentiële toe-eigening ervan in eigen leven en omstandigheden. Het lijkt erop 

alsof men die spanning uit de weg gaat door twee methoden van Bijbellezen naast elkaar te 

zetten: de cognitieve, studerende, exegetiserende methode aan de ene kant en de meditatieve, 

spirituele methode aan de andere kant. Het omgaan met de Schrift is vooral een-

richtingsverkeer, namelijk van de mens uit naar de Bijbeltekst. Ook al is er aandacht voor de 

noodzaak van kritisch zelfonderzoek en de leiding van de Heilige Geest, het leesproces is in 

zekere zin toch egocentrisch van aard. In de benaderingen lopen professionele en gewone 

lezers door elkaar en wordt niet duidelijk hoe deze op elkaar worden betrokken.  

 

Vergelijken we de Ecuadoraanse leesuitslagen met de bevindelijk gereformeerde aanpak dan 

zien we dat bij elk op een van de drie variabelen uit onze hermeneutische driehoek een sterk 

accent valt. De Ecuadoraanse leesgroepen lezen vanuit het hart, trekken het Schriftgedeelte 

onmiddellijk in de eigen beleving en ervaring en besteden weinig expliciete aandacht aan de 

tekst zelf. In het leesproces staan zij zelf in het middelpunt. In de aanpak van de bevindelijk 

gereformeerden, zien we dat de Bijbeltekst het middelpunt is, en dan vooral de historische 

benadering door middel van de exegese. Ook al wordt de persoonlijke verwerking van de 

Schrift belangrijk gevonden, de vraag hoe de perikoop moet worden ingevoegd in het eigen 

leven, komt niet of nauwelijks aan de orde.  

 

In zowel de Ecuadoraanse als de bevindelijk gereformeerde aanpak loopt de Schrift het gevaar 

van haar autopistie te worden beroofd. Immers als de Bijbeltekst niet de gelegenheid krijgt 

om te functioneren als zelfstandige getuige in een nieuwe context, is zij in feite monddood 

gemaakt en onderworpen aan de lezer. In de Ecuadoraanse werkwijze is het de dominantie 
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van de eigen ervaring die de Schrift verhindert te spreken. In de bevindelijk gereformeerde 

aanpak kan de stapsgewijze exegese de lezer weghouden van het zelf getuigen van de Schrift. 

De benadering kan dermate technisch van aard worden, dat het hart van de persoon wordt 

buitengesloten. 

 

De variabele context, die wij in dit onderzoek hebben gedefinieerd als het kader, denkraam of 

traditie waarin de Schrift wordt gelezen en uitgelegd, speelt in de Ecuadoraanse lezersgroepen 

geen rol. In de bevindelijk gereformeerde aanpak is deze variabele begrepen in de leesregel 

van de analogie des geloofs. Maar hoe de Schrift heeft geklonken in de lange traditie van de 

kerk, vanaf het moment dat de auteurs de woorden opschreven, krijgt geen expliciete plaats in 

het proces van uitleg. Dat is voor de bevindelijk gereformeerde aanpak opmerkelijk omdat de 

traditie en het belijden van de kerk een expliciete uitlegregel is. Het lijkt erop dat deze regel 

verwerkt zit in de aanname dat de lezer over de kennis van deze traditie beschikt en 

automatisch in staat zal zijn om deze kennis in te brengen. Dat zou dan inhouden dat men 

schrijft voor een expliciete doelgroep, namelijk de bevindelijk gereformeerde lezers die 

beschikken over betrouwbare commentaren en met voldoende kennis over het belijden van de 

kerk. Dit legt gelijk de zwakte van de werkwijze bloot. 

 

Reflecterend op onze hermeneutische driehoek concluderen we dat een overaccent op het 

tekstgedeelte en de exegetische betekenis tekort doet aan de autopistie en de 

pneumatologische kant ervan. De Bijbeltekst krijgt dan geen gelegenheid om te resoneren in 

het hart van de lezer. Als tweede variabele speelt de lezer, zijn intuïtie, zijn leefwereld zoals 

we dat zien plaatsvinden in de Ecuadoraanse lezersgroepen een rol in het verstaan van de 

Tekst. De lezer bevindt zich binnen de actieradius van de Schrift die autopistos is. De dialoog 

van de lezer met de Bijbeltekst of perikoop moet in het uitlegproces een plaats krijgen. Echter, 

wanneer de lezer het alleenrecht krijgt, wordt de autopistie overschat en wordt zij 

losgetrokken van haar bron, namelijk de Schrift. De derde variabele is de context. Van die 

kant kan correctie komen en kunnen de contrasten worden ingebracht. Door de 

interpretatiegeschiedenis erbij te betrekken wordt de lezer geconfronteerd met het vreemde in 

de uitleg: datgene wat in zijn of haar eigen gedachten en denkraam en dat van zijn of haar 

kerkelijke traditie niet aanwezig is. 

 

Tekst, lezer en context in de 21
e
 eeuw (Hoofdstuk 6) 

 

De hermeneutische driehoek gestoeld op de Schriftopvatting  van de autopistie en gekenmerkt 

door de zes parameters zoals geformuleerd in hoofdstuk 4 voorzien we in dit hoofdstuk van 

een theoretische verantwoording. Na een uiteenzetting van andere hermeneutische modellen 

(auteur, tekst en lezer; pretexto, contexto en texto; lezer, tekst, auteur en de door de tekst 

verwoorde zaak) geven we de afzonderlijke variabelen van ons model een eerste invulling. 

Hierbij verdisconteren we inzichten uit de moderne hermeneutiek, die vooral in 

wisselwerking staan met de paradigmaveranderingen in het denken over de mens. Per 

variabele worden drie uitgangspunten beschreven. Tekst: een eeuwige Auteur, (2) een 

universele referentie, (3) verklaren, interpreteren en toepassen. Lezer: (1) de leesmethode: 

veelzijdig lezen, (2) de leesattitude: onderworpen aan de Schrift, (3) het cultureel 

referentiekader. Context: (1) de kerk als leesgemeenschap, (2) ‘Wirkungs- und 

Rezeptionsgeschichte’, (3) de confessionele erfenis. 

 

We constateren dat voor de huidige situatie waarin meer dan dertig procent van de 

wereldbevolking zich christen noemt en zich baseert op de Schrift, het hier beschreven 

hermeneutische model een vitaal instrument is. Het is enerzijds orthodox omdat het (1) een 
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pleidooi voert voor een klassieke opvatting over de Bijbel als het Woord van God dat 

autopistos van karakter is, (2) een rol van betekenis geeft aan de historische context waarin 

het Woord werd gelezen en uitgelegd en het is anderzijds modern omdat (1) de lezer een 

expliciete rol heeft in het hermeneutisch proces, (2) er rekening wordt gehouden met de 

culturele en conceptuele bagage die hij of zij meeneemt en (3) de actuele context waarin de 

Bijbel wereldwijd wordt gelezen hermeneutisch van belang is.  

 

De autopistie van de Schrift veroorlooft een hermeneutisch model waarin niet de Tekst én de 

historische en actuele context alleen de uitleg bepalen, maar de lezer en de context samen in 

diep respect voor het Woord van God, als hoogste autoriteit. Ongeoefende lezers worden 

hierin niet aan zichzelf overgelaten, maar ontvangen een inbedding in de leestraditie van de 

kerk, zonder dat de betekenis van het tekstgedeelte onmiddellijk door haar wordt gema-

nipuleerd. Dat impliceert allerminst dat de historische en actuele kerkelijke context ‘heerst’ 

over de Bijbel, want ook deze contexten staan onder haar gezag. Hermeneutische anarchie 

wordt het als de betekenis van een tekst volledig in handen komt te liggen van de lezer en 

hermeneutisch totalitarisme als er sprake is van een betekenis die opgelegd wordt door de 

context. In het hier geboden model worden eenzijdigheden vermeden en dominanties 

tegengegaan.  

 

Het adagium sola Scriptura toelichting behoeft als het wordt toegepast op de hermeneutiek. 

Uitleggen is een doorlopende interactie tussen Tekst, lezer en context. De Tekst heeft het 

primaat. Ze is bron van de autopistie. Maar uitleggen kan niet zonder daarbij de lezer en de 

context te betrekken. 

 

Viva Vox Dei (Hoofdstuk 7) 

 

In dit hoofdstuk keren we terug naar de vraagstelling en de vooronderstelling. Daarna geven 

we drie kerkelijke en vier missionaire toepassingen van een hermeneutiek gebaseerd op de 

autopistie. Het hoofdstuk besluit met een slotbeschouwing.  

 

In zeven stellingen beantwoorden we de vraagstelling en vooronderstelling. (1) De 

vooronderstelling van de autopistie blijkt niet geïsoleerd te kunnen worden tot de Tekst 

alleen, maar zij werkt door in lezer en context. (2) Met de autopistie als hermeneutisch 

uitgangspunt heeft de Bijbel het primaat in het hermeneutisch proces. (3) De Heilige Geest 

werkt met en door het Woord in de lezer. Daarom mogen we in de hermeneutiek met drie 

woorden spreken: Woord én Geest én lezer. (4) De opvatting van de autopistie legitimeert een 

hermeneutiek van vertrouwen in en toevertrouwen aan de Bijbel vanuit welke culturele 

omstandigheden dan ook. (5) De autopistie van de Schrift biedt ruimte aan ongeoefende 

lezers om de Bijbel met vrucht te lezen, maar laat hen niet alleen. (6) De hier beschreven 

hermeneutische driehoek legitimeert een pleidooi voor het gebruik van de confessionele 

erfenis bij het Bijbellezen. (7) De autopistie legitimeert variaties van interpretatiemethoden en 

werkwijzen om te komen tot verklaring, interpretatie en toepassing van de tekst. 

 

We geven een drietal toepassingen voor de bevindelijk gereformeerden: (1) een pleidooi voor 

Schriftuurlijk bevindelijk Bijbellezen, (2) het invoegen van een kritisch moment in de uitleg 

(3) de confrontatie met andere uitlegtradities. We vragen aandacht voor een viertal toe-

passingen voor de missionaire praktijk: (1) het belang van Bijbelvertalen, (2) een concentratie 

op de Schrift, (3) de onmisbaarheid van hermeneutisch onderwijs en (4) het bevorderen van 

intercultureel Bijbellezen. 
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Terugziend op dit onderzoek sluiten we af met een typering van het karakter van een 

hermeneutiek gebaseerd op de autopistie waarin de pneumatologische dimensie gehonoreerd 

wordt: (1) een ongemakkelijke hermeneutiek, (2) een openbare hermeneutiek, (3) een tijd- en 

plaatsoverstijgende hermeneutiek, (4) een transcendente hermeneutiek, (5) een gemeen-

schapshermeneutiek, (6) een hermeneutiek met een begrenzing en (7) een missionaire 

hermeneutiek. 

 

 


