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gende verteleenheden bes-prokc.n. van commenrnar voorzien en in de joods-apocalyptische 
en vroegchris1elijkc eontcxl gcplaat�t. 1 let comtnenlMtr is voorzien van een vijftal cxcurscn. 
over het koninkrijk van God, d.: onttroning van de satan en de k-Orl'ISl van de Me.nsenzoon 
(176-184), hc.t sehriftgebrnik v::in Q (185-196). Gods voorkeur voor de armen en hel ge
welddadige lot van do proleten (196-200), het apocalyptische fr;imework van Q (200-206) 
en de gelijkeniS8en (Gleiclmiss(' wui Bildwhrte) iu Q (206·210). !-Ict commenlaar gaat niet 
i11 op de alternatieven die er 1.ijn om de overeenkomsten van Matteüs en Lucas die niet in 
Marcus voorkomen te verk.Jarcn (Mark Goodaere en anderen) en het za) Q-sceptici dan ook 
niet overmigen. M::iMT. verdienste is dnl hij een (m.i. overtuigend) pleidooi voert voor de 
coherentie van Q �1ls :c::clfstandig document eo duidelijk maakt dal de kritiek, dat het om niet 
meer dan een wilJekeurig samcur::a::ipscl van losse teksten zou g�:)n. geen hout snijdt. llicr 
geldt dus wel in het bijzonder dut "the proof of the pudding is in the eating'. T. g:eeït ons 
weer wm mtcr zicht op een nog rcdc1ijk ondoorzich1ige periode in de ont$taausgcschiedcnis 
van hel vroege christe.udom, een intel'essant inkijkje in een vroegchrisrelijke groepering die 
gekenmerkt werd door e.en behoorlijk hooggespannen verwachting van het naderende einde 
(Naherwar1u11g) e,l de spoedig<: komst van de apoc.alyplisch� J\.fonsenzoon. En dit alles in 
een periode ""'3�lri n de breuk tusserl jodendom en christendom ;:ich oog niet definitief had 
vohrokkcn. () is volgens T. scerk Israël-georiënteerd: diaspora-joden en niet-joodse sym
pathisa1nen koo1cu u�:•r htl joodse land toe (Q 11 :31 � 13:28�29); van een beweging vanuil 
Jernzalem naar de rest van de ,1.:ereld is (nog'!) geen sprake. T. duidt de soms felle polemiek 
met de tcgcnslandcrs (Q 10:13-15) s1.eevasl ::1ls een inte.rn-joodse a<1ngclcgenhcid en bena
drukt bovendien dat lsrai:1 en de jod..:n nicl definitief zijn afge8<.:hreven. Q vervulde dun 
ook niet al leen ee,l brugfunclic naar het vroege christendom (de evangeliën van Matleüs en 
Lucas), 1m1�r ook naar hel vroege (apoca lyplischc) jodendom van de Tweede Tempel. Al mec 
(11 biedt dit commentaar een goede en leesbare in leiding op Q die ::1an het denken 1.el eu de 
discussie over de hisLOrisehc Jezus stimuleert Van harte áànbevolcn dus. J leL goc.:de nicuv.'s 
voor wie hel Duils nicl voldoende beheerst: er is een Engelse vertaling in de maak die nog 
dit jaar op de markt moel ko1nco (The Sayings Source: A Commem(lry 011 Q, Stougart 2019). 

Arie Zwiep 

Armin Baum en Rob vao llouwclingcn (red.). TheologÎe van hc..•t Nieuwe 
n•:uamenr in twintig 1/um1a·:\._ KokBoekencemrum, U1rccht 2019, 416 pp., e 39,50. 
JSBN 9789023955931 

Een Bijbelse Theologie schrijven is geen eenvoudige opgave, Het genre staat om verschil
lende redenen oodc.:r druk en het is dan ook zeer ie w�:.,rderen dat de re<lactèurs en schrijvel's 
van deze Theologit! van hel Niéun·c Testament het aangcdmfd hebben om het avontuur nan 
te gaan. En dan ook nog eens in het Nederlands! Het boek is het rcsuhaal van een i merna
tiouaa1 samenwerkingsprojecl van Nederlandse en l)uilsc evangelie.ale nituwles1..amcntiei 
ondcl' leiding van Armin Baum en Rob van Houwelingcn. F.en Ouics-calige paralleluitgave 
verschijnt onder de titel themenhuch 11cutcsrame1t1/idu.:r Theoloiie, Er hebben 18 auleur8 
�rnn meegewerkt, onder wie - dat mag in ons dool' mannen gedomineerde vakgebied ook 
wel eeos gezegd worden - drie vrouwelijke uleuwteslamcntiei (Mih;l.mm Kim-Rauchholz� 
l lanna St<:lll..:r-Richter. Myriam Klinker-De Klerck). Vanzelfsprekend moeten el' bij een
project a)s dit keuzes gt:rnaak1 worden. Onder het hele project Jigt de ovenuiging dàl de 
Bijbel het ·woord van God is. die zichzelf op<:.obaart in de gesehiedeni::-'. Methodisch is 
daarbij de keuze gevallen op een heilshistorische benadering in de lijn van onder anderen
Herman Ridderbos en (icorgc Eldou Ladd. Bovendien ligt onder alle bijdragen de overlui
ging dac alle bl'ieven die Op naam van Paulus Slaan authentiek zijn; îdein dito voor alle
andere brieven uil hel Nieuwe Testament (23113). JahoudeJijk is ,Sékozcu voor een thcmati-
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schc benadering, waardoor het mogelijk werd om ook ondcrwerpe,1 aa,1 1e snijden die ge• 
wo-ooljjk uicl of weinig aand;-ich1 krijgen in een nieuwtcsLatni:ntischc theologie. zoals 
h<>ofdstukkcn over de ploi:1�s van Israël (Michael Mulder. Guido Baltes). over gebed en 
gebedsverhoring (l)oris P:,schke) en over 'l.,.jjdcn omwille.· van Chrisms• (Myriam Klinker# 
De Kle1·ck). De keuzes die gemaakc zijn. lt�ggcn vanzelfäp,·ekcnd een .z,varc h)rpothcck op 
d� uitkomsten van het oudcrzock - cchl kritische vragen over historiciteit, eenheid eo uni
cilcil van de nieuwtestamentische. geschrift.:n komen niet aan bod - maar tegelijkerLijd ged·t 

dm <lctc Theologie een eigen gezicht. 1 h.:t is een serieuu poging ow binu...:n de aangegeven 
kaders ('.e-n nieuwteSL:lfncolischc theologie ce ontwikkelc:n die wetenschappelijk veraul
woord wil zijn zonder kerkcJijke/gelovige kzt.:rs vau zich te vervreemden. Oe mees1e bij
dragen zijn opgczcl volgens een min of meçr vast stramien: op de- inlcidi..og volg1 een korte 
beschrijving van het onderzoi:k. een bespreking van hel eigenlijke thema. en na de conclu
sie volgt dan nog vaak ie1s over de actuele Lheologische relevantie van hec thema. Elk 
hoofdstuk is voorzien van een bibliografie •voor verdere srudie•. Rob v;,1.u HOu\vdiugcn 
opent hei bock met een korte inleiding op de bijbelse theolocie (vijf modellen, iets over de 
ontslaansges.ehicdenis van het vak en een paa,· reccn1c 0nlwikkclingen in de Angelsaksi
sche erl Duitse theologie) en motiveel't de keu;::e voor de heilshistorîschc- benadering (21-34). 
Ook de e�rslc twee hoofdstukk�n zijn strikl genomen nog inleidend van a�trd. Ro1and Dei
nes werkt het opcnbari1lzsbe;;grip van de heilshisLorisch.; ;.ulnpak uil en verbindt dat aan het 
handelen v.:11l God in dc geschiedenis (35-55): 'Geschi<.'.dcnis is hec dynamische gebeuren 
dat voorckom1 uit Gods belonen t=n onoJ.Ukccrbaar gericht is OJ) de vel'vul ling da�1rva11. D<.'zc 
overlui.ging is c.chter al leen mogelijk vanuit de opvatting dat Gods openbaring gc.s.chledcnis 
maakl' (53). Aansluitcnd hicrop bespreekt Ar,nin Baum 'de canon van het Nieuwe Tcsta
merH ;-ils norm�tticffundament' (57-76). Dt.: boordstukken drie en vier behandelen 'Het ene 
verbond acht(·r de vcl'bonden: Gods trouw in heilshistodschc vcclklcurithcid' (Joel Whirc) 
en "lsrai!L ee1l inys1cric' (Michael Mulder). De christologie komt aan bod i11 twe.: hO-OIÖ
stukken: Annin Baum schrijft over de christologie in de Evangeliën (.fezn�• noddelijke 
inajcs1.eilsclaim bij de synoptici en Joh::'lnn<.�s) (111-1 29) en Rob van l louwcli.ugcn over ·Jezus 
�lls God: Chriscologisch 1uo1101hcïsmc in de brieven' (Ul-14R). Volkcr Gäck}e en Pieter 
Lalleman besprekt::n achtereenvolgens de betekenis van Je-.tus· dood (149-166) en opstan
ding (167-184), gevolgd door ee1l bijdrage van Kobus Kok over ·Lever) co dood in het licht 
van de eeuwigheid' (185-201). De nicuwt<.':-tamcntische pneuma1ologic en de ccclcsiologie 
komen aan de ordi:- in de bijdragen van Mihanun Kim-Rauchholz ('Ondc1· invloed: over dt:: 
heilig� GcèSl co hoc Hij 1.ich laai ervaren'. 203-219j e.n DetlefHBuRer ('Oe kerktils lichaam 
van Christus: Ecclesiologie in de brieven van Paulus', 221-239). En bij Paulus aangekomen 
mag een bijdrage over hel nieuwe perspe·ctier op Paulus uatuurUjk niet ontbrc.-kcn. lianna 
Stettler-Ridncr schrijfl er (kritisch) over (241-257). l lans Burger gaat vervolgens dieper in 
op •J>articip�1tic: leven in Ch rîstus' (259-274), een kwestie die in het nie\1we perspeclkf op 
Paulus weer opnieuw onder dt: �Hmdacht is gekome1l. Dat geldt zeker ook voor de wijze 
waarop naar de vt:rllouding jod<.�n en heidenen (niet-joden) wordt gekeken. Dat komt aan de 
orde in de bijdrag(:o van Guido Ha hes ('11..:l ..;vangelic voor de Joden: <Jods missie rne1, door 
en naar Israël', 275-290) en (hrii::1oph Stcnschke ('Het evangelie voor dc hcid..:ncn: voor
waarden en gevû1gcrf, 291-308). Slenschkc prefäreen - een mooie vondst! .. de 1ypering 
·ovcrstapvrjje missie::' bov('ll ·wetsvrije mis$ie' (303). W�ll het gcloofln de praktijk van ;-iJ
ledag bet.:keul. koml aan de orde in een vierta I artikden: Rob van Hou wel i ngeo over• Het
koninkrijk van God en de navolging van Christus· (309-325). Christian Ste1tl(.!r over 'Chris* 
lenen als vernieuwde mensçn' (327-343). Boris Pas.chke over 'G-;bed. gebedsverhoring en 
onverhûü!'dt: gebeden' (34S-364) <.'Il Myriam Klinker-Oe Klcrck over 'Lijden omwille van 
ChriSlU!.' (365-380). Het boek sluit passend af met een bijdrage van Wilfrid l laubeck ovt�r 
'D..; opwekking van de doden hij de.: wederkomst van C.hri:stus, (381-397), Een paar losse 
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op- en aanmakingcn die me bij het lezen troffen. Ten eer�te. in het hoofdswk ove1· Jezus 
als God concludeert Van l lotiwel î ngen op pagina 142: 'Ovenuigender kan het nicl gepre
senteerd worden - Jezus Christus is God'. Woorden van gelijke �1rekkiog komen ook in de 
bijdrage van Bnuoo voM. "faar dat is mijn� i11ziens nu juisl wal in een NT lheologie verhel
derd ::t.ou moeten worden: wac wordt er nu prctics be<loe1d met de belijdenis dal Jezus '(jod· 
(en l leer. Messias, Redder enz.) is'! ?-.<loet daar niet Op :1ijn minst comcxt bij worden gcgcvi.:ll 
om anachrooistisch lezen vanuil (Ie latere theologie- cu dog.rnagt::-:;chîedenis te voorkomen·! 
Overigens stch R�\11n op pagina 59: 'lu het vroegste christendom is Jezus� aanspraak op 
goddelijke soevereiniteit voo.-al erkend doordat 11 ij doden opwekte:. (Hand. 2:22-26.36 ë.:t.)'. 
O�ll js vnst t:e1l verschrijving of vel'laalfout . Volgens mij nJOel hel zijn: ·doordat Hij t1il de 
dood was opgewekt". l li�torisch discu1abel is de claim dat ·ju de paulinische gemtenlen de 
apostolische claim vanaf het begin erkend werd� (59). Eerder is hel lcgcndcel waar, zoals uit 
Paulus· bl'ieven zelf en uil de geschiedenis van hel vroege chcistendom pijnlijk duidelijk 
,vordt. Ten 1wecde, de. klassieke kwestie of Jezus· pl�•�H:;vervangendc verzoeningsdood de 
fundamcnLelé duiding van Je.zus' slerven i�, waaraan aan alk audc.re in1erpre1aties van zijn 
dood ondergcschikL zijn. of dat hel sl..:chls é�u van de verklaringsmodellen is naasc andere. 
wordl in het voordeel van de èCrSLC OJ)tÎe beslecht met hei argument ·dat hel vcr:tocuiugsmo
ticf het grootslc theologische polen�ieel bezie". ·cm kruch, [is] die dc we!'kel ijk heid ontsluit' 
(tnet t:en beroep op G. Kiuel) en derhalve ecu •;;1;;�11zuigende werking op d<.· �mdere motieven 
heen� (162). Dal lijkl mij een bijzonder prngmalisehe redenering die geen rcchldoct aao de 
diversilcil van voorscellingcn viln Jez.u�· dood. Als er iels c..:n <1tàr)Zuigende werking' hecfl 
gehad, is het nie1 de (paulinische) wrzo<miJ1gsli::er, maar de verkondigine van Jezus' dood en

op,\·twtding en de belijden is dat Jezus K6p10ç was. Ten slotte, de bundd is uilstcken<l gecedi
gecrd lol een samenhangend geheel. al doet het nf en IOc wat merbvaardig aan wanneer 
Uuitstalig� auteurs p1·ecics op de boogie blijken te zijn van de typisch Nedel'laodsc couleur

l<,cale. Maar dal v..:rhoogt natuurlijk d<.· bruikba:irheic1 vo-or het beoogd lezerspubliek en doet 
aan de waardering niets af. l let is a1 mee al een volwaardige lhcologie ,1an het Nieu,vc Tes1�1-
ment voor e�n breed publiek di..: goede diensten zal kunnen bewijit.:n i1l leerhuizen, studic
g.rocpcn en inleidende cursussen binnen het confessionele, theologische oudcrwjj�. 

Arie Zwiep 

Joannis Zfak1ul�1:.. G,,nu?euschap <-'n r.uulershc?id. "/11eolagk 1•w1 d<! Pr.rs(uin (vetL Hil� 
degard C. Koetsveld). Skandalon, Middelburg/ Hale,vijn. Antwerpen 2019, 378 pp .. 
€ 36,50, ISllN 97894921838W 

Mcl <lil üorspronkelijk in het 1:.ngcls uitgegeven bock hebhen de uitgevers kennelijk willen 
scoren in de werdd van het uitgeven van k}assickç theoloei�che werken. Dal dit bo..:k 101 
die categorie behoort, is zon nek laar� rna.u of dit gewichlige bock ook gt:inak kei ijke kcs
stof is voor de doorsnee theologisch g..:vorwde lezer is een vraag. Het bock wi I oo� kennis 
laten maken mcl het wc.zen van de oosterse theologie en 1nys1ick. Maar zijn ccrslc intentit: 
is duidelijk 01::iken hoe en w:1:iron'1 het oude ()riek se cullm1rl�111d van Plmo en A ristoteJcs dt:.· 
richting is ingeslagen van de christelijke ov�rtuiging in de vorm van hel oos1erse christen
dolll. Z. zic.l Plato als vcr tcgi.:nwoordiger van hel wes1erse denken. die. de schepping en het 
daarmee samenhangende war1rheid!-p(încipc. ziet als een prc-cx.istclll gegeven. Achter dit 
gegeven ga.11 ûOk de notie. van schoonheid eu hel goede schuil \Vant de Pl;;ll()nische godheid 
�·schept uit afkeer van chaos en wanorde. 11 ij is een god van orde en se.hoon heid, c<:u god 
vuu de kosmos en dat wil ui1eindelijk 1:cggcn een kosmische god'' (295). t:iinnen heel dit 
Griekse dt:nken waarin de wereld àlS eeuwig werd gezien. kwam h('.l chri!-lend<llll binnen 
mee de stdling dat d..: wereld ex nihilo is geschapen: de bijbelse (Jod heen alle dingen uit 
hei nic1� voongebrncht en I lij is niet afhankelijk van hét .z.ijo van de wereld� omdat Hij hel 
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