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Boekbesprekingen 

Bernd fanowski, Ant/Jropologk des Allen Tesroments. Grund/rag,•,; Kontexle

Themenfelder. Mohr-Sicbeck. Tiibingen 2019. 805 pp. C 44.00. ISBN 9783161502361 

Menig theoloog %.al het gelijknamige boek van H.W. Wolffnog in de boekenkas1 hebben, 
maar hier wijs ik gra�1g unar de nieuwe opzet van. een antropologie van hel Oude Tcstamcnl 
van Hemd J,;1nowski�die een aantal belangrijke en tegdijkertijd behulp7.amc vcrnieu\vingcn 
beval. Zoals de ondel'citcl al aangeeft. worden niet alleen de mccsL fundamentele vragen 
betreffende de antropologische voorstéllingen van het Oude Testament besproken. maar 
ook de culturele, geogr�fisc::he eo klimalOlogisc.::.he contcxl nadrukkelijk gethematiseerd. 
J)aarmec kom�n de lcvcnsomstt11llligheden beter irl het vizier, de verschillende literaire
eonlexcc,, en nt1tuurlijk de antropologische constante1J. In h. 2 bijvoMbecld vind1 men een
uilccnzct1 iog over de Jeven�fäscn. het gcudcr- en generatieperspectief. in b. 3 de belanerijk
s1e elementen van het pcrsoonsbcgl'Îp, en io h. 4 de vormen van sociaal leven en ha11dèlcu.
in h. 5 de beleving vao .-uimte co tijd. ll. 6 biedt :.::icht op de verschillende antropologieën
die men in het Oude Test�1ment aantreft. en hel laatste hoofdstuk, · Der ganze Menseh'. biç:dt 
eer, bruikbaar resumêc. In tien bijlagen word! informatie gegeven over �ullropologischc
bronnen in de antickt: wereld. Ik ;.iuendeer graag op dil boek juist \1�1!lwege de grote bruik,
b�rnrhcid voor ieder die in kerk en theologie werkzaam is. liet biedt up-to-date informatie,
achtergronden, doorbreekt al te simpeJc beeldvorming en helpt bij de voorben:iding van
preek, gesprekskring en catechese.

Kees v;m del' Kooi 

Arnold Huijgcn. J.eze,t en Jmen lezen. Gelol'1g omgaan met de JJ(ibel. KokJ3oekencc.n· 
1rum, Utreclu 2019. 240 pp .. € 19.99, ISBN 9789023958697 

Nu de kwcs1ic \!ill'I het Schriflge1.ag ook in de Christelijke <�e,·eformccrde Kerken hoog 
oploopt en plaaH:elijkc. gcmccnleu hopeloos verdeeld 1.ijn geraakt over kwesLies als de 
vrouw in het ambt, homoseksua1itcit en :::chepping of evolutie, is bezinning op dc vraag hoe 
de Bijbel gelezen wordt ook irl deze kring weer actueel. 1t, dit bock valt Arnold Huijge,,, 
hoog.leraar systema1 ischc theologie aan de Theologische Univcrsitei1 Apeldoorn, het Jo
pende debat binnen vanuit de constatç:ring dat ·de prul<1ijk van omgaan met de Schdft 
e-crdc:r door nltionalitcit d;m door vroomh...:id wordt gestempeld. en dat bijbellezers eerder 
de houding van e.e,, onderzoeker. hermeneut. or \1erdediger van de \Vaarhcid ;)an nemen dan 
<.h: houding van onLvanger die is argesteind op de Schriften zelf' (18). Rn dat is. ·voor alk 
duidelijkheid, volgen$ hem beslist g�n,goede zaak. l-1. ziet Hever 'Gods verborgen omgang· 
als de bcslisse,,de houding om lt)l (echt) vc.;;rs1aan van de Sc.hl'ifr te kome,, (13-14). 0:)l i::: 
dan meteen ook de ce11tralc stelling van het bock. namelijk dat 'he.t lezen va,1 de Schrirt 
geen kwestie van techniek of methode is, en ook g�en zaak van r�tionele verdediging, maar 
juist van een ontvankelijkheid ,vaarbij dt: lezer (Jod aan zich laat handelen (en dus de con-
1role uit handen gedt)' (19). Na een inleidend hoofds1uk. waarin de problernalick wordt 
gi;schetst en de opzei van het bock wol'dt toe.gelicht, begint Huijgcn met ec.n pleidooi voor 
'kz<.�n :ils luisteren' (d.w.z. openstaan \'Oor wat God zegt). wat bij vervolge.ns mcwforisch 
hcrijk1 als 'je laten lezen door Ood" (24-64). ln h. 3 wordt deze omgang met de Schrift 
ui1gewcrkt aan de hand van Luthers drie regels \lal\ omgangm.c1 de Schrift. namelijk: gebed, 
meditatie, aanvi;chting (oratio. merlitatfo, tenJalio) ((l5-l 13). In h. 4 worden een paar theo
logische el\ filosofische achtergronden geschetst. waarin de ra1ioualîstischc fiJO!;ofle van 
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De.se.artes het mo..:L omgelden en plaats moet m:;1ken \'OOr het lezen van de Sc.hri n met •(hart 
en) ziel; in aansluiting bij de nocie van ·gelatenheid' bjj Mcistcr Eckhal'l en Luther (114-
15-5). l)e ziel, zo betoogt H" func1iorlcen als resonantieruimte w�l�1rin het Woord van <;od 
klinkt. H. 5 over traditie en objcctiviteiL bespreekt achtereenvolgens kort de Chicago :$Lale
ruents on 'Biblic:il l11errancy·. de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de notie van het .w,/a 
Scripturo en loop�. met erke,,ning van de culturele itfs1.;1nd die er soms kan zljn tussen de 
Schrift en de lezer, uit op een bevestiging van het zclCgctuigc.ais co de autopislie van de 
Schrift en de daarbij behorende lcc-shoudiog (156-181). H. betoogt: "Juisl dt.: txis1entit!le. 
be.vindelijke toegang LOL de Schrif1 zorgt dat het Schringezag functioneert en de inspirátic 
v.in de Schrift door de heilige Ceest overeenstemt mei hel werk v:;to de (ieest nu· (180). In
hoofdsrok zes ( Proeven van een on:agaug met de Bijbel) wordt alles geîl lusLreerd aan de 
hand van tt.:k.sLeu van Dietrich Bonhoeffcr, Ocpke Noord mansen een lczin� van l Pct. 3:1-7
( Petrus over m�mnen en vrouwen) door de auteur zelf (l82-216). Ik begrijp heel goed dat je
ir\ een publicatie voor ecu algc,ne.en (kerkelijk) publiek niet �1 ltijd de nu:inces kunt aanbren
gen djc in een complexe kwestie als deze nodig 1.ijn, dat je soms een p�1storalc to<11) moet
aanslaan om het punc dat je wilt maken bij de lc·zcr aan te lalen haken en hem of h�1�r niet
van je te vervreemden. D::u:ir slaagt H. uitste.kend in. De kerk i!. r;een ac.ademie en kerkgan•
gers zjjo (meestal) geen aca<.kmici. Alle begri1) en waardering daarvoor. Maur <la1 i:-. na
tuurlijk geen vrij briefje om het met de inhoud vervolgens n iel zo nau,v te nemen en onge
nuancee.rde uitspraken te doen - en daar wringt de schû<:n ,var ,nij betreft behoorlijk. 1 k zet
een aa111a1 punten op een rij. in de- hoop dat ik hel al lcruaal nicl goed bcg_repeo heb. Ten
eerste, <Ie uitgesproken wccrLin tegen "ratiooalîsrne/rationaliteit' (H.1ijkt geen onderscheid
te maken u.1ssco die rwee begrippen) en de (heel geoeralisercndc!) afkeer van ·methode'
verraden een bijzonder pessim istischc. cynische kijk. op wclcuscbap 'l.Onder recht te doen
aan de veelkleurigheid van wal er in <le weLenschap werkelijk plaatsvindt. Op 115 schrijft
ll. dat hij uitgaaL van ·een fenomenologie van hel leven, dat wil zeggen dat ik naga hoc wij
011s leven nu eigenlijk ervare,,. nog voordat wij er een idee over vonneo or hel gaan be•
schouwen. Die insteek bij on.ze ervaring van leven is de sleutel voor een hernieuwd spreken
over de ziel als een ruimte om te ontvàneen. Oac ontvangen vindt plaals door resonantie.
door het meetrillen van de 1.iel als de snaar van het bMl wordt beroerd.' l n  ieder geval het 
eerste deel van d;;H citnàt is p..-�cies wat hermeneutcn als Dilthey en Meideg,ger lang geleden
ook. mcL zoveel woorden hebben be10üg:d - zij zijn in dit geval dus geen tegenst:lndcrs. maar
medestanders. én H.'s pleidooi voor een houding vtu\ on1vankelijkheid (Gdasscnlu.'il. Eck
hart en Luther) lijkt vcrdachL veel op wat hermeneutcn als Uttdamçr en Oetci sinds jaar en 
dag bcbb1.:o betoogd: ook zij zijn dus me<1esrn,1ders. ge.en tegenstanders. Geen methode, d;.11 
klinkt op hel �er::;te gezicht best sympathiek, matir werkt hel ook"? Poslmoderne deconstruc
tivisten als Ucrrid:l en Barthes menen in elk ge.val vaa wel en vallen hem in dat op1.icht.
,mrahil<:diäu" graag bij. M:;it,r of ll. daar blij mee is? Ten tweede. ovcr<k crvariog v�tn de
Emm::'1lisga,1ge1·s schrijft H. nogal chargerend: 'llu,1 le--✓.en is vernieuwd, niet omdat :ce "de
nieuwste hermeneutische theorie hebben om::1rmd.► ze een 'nieuwe. competentie hebben
verworven; of hun 'inzichre,, zijn gecorrigeerd.' Die afätaudclijkc.1·::itionele Lermen doen
tekort aan de existcnti�le vernieuwing di1.: heeft 1)laatsgevonden ... Wie verhrngt n;:1;;1r io'n 
ervaring. of wie verlangt nanr zo·n verlangen. is niet geholpen lllet tools en tips, theorie of 
techniek. Het is juist een i.aak van bîddcnd afleren. leeg worden voor Gvd. ook leeg van ons 
verlangen naar verlangen [désir scms dé.tir, 'l.Ou Jacques Derrida dat noemen. AZJ. 1 lel g.aat 
om een onLvankelijkheid die voorafga:ill �an het discursieve denken, het bewuste willen en 
voelen' (218). r..•laar i.ijn we daarmee dan niet weer lcrug bjj �f'"! Want ali. er dan vervolgens 
teksten gele-zen en uitgelegd moeten "'orden, hoe worden wi1kkeur ('�igen,nachtige 
Scbriftuitleg') en zelf bcvcstigcnde interprelatie dan voo,·komcn? In de praklijk van tillcdag. 
in kerkelijke k\vesties en in het wc.tcnschappc1ijk. dcb!•l kom je met een anti-methodische 
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en anti-hcnncncutischc inslcllin.g niet weg. l liel' hadden Gadamcr en Thisc:ILOn uitkomst 
en nuance ku111le1l bieden. Te.n derde, H. bed och vas1 niet dat degelijke kennis van dé grond
talen. c.xege1i�che comp-etenties, kennis van historische en culturele context, leesvaardig
heid en dergelijke allemaal nh;t nodig �ijo. Hij lijkt er een plekje voor in kruimen onder 
w:.1L hij het discursieve denken noemt (21&). Of, zoals hij op 133 stelt ·P,,s na die hou<li11g 
van onlvankelijkheid komt het bewuste zoeken naar betekenis.' Dus als puntje bij p:.1�1l1je 
koint, wordt de anti-hcrmenculische, anti-methodisc.be. en dus ook ami-academischc soep 
(hopelijk) dus lang niet zo heet gegeten al ie no hier is opgediend. tvfaar inwssc11 Hgl er <lus 
\\tel een onlwerp ('ee1l kleine hermeneutiek; nocmLH. hel zelf op 14) op tafel dat voor heel 
veel misverstanden valbHar is (terHni,,ste, ik hoop dat het om misven.1.a11de11 gaat): wordt 
de juiste- bijbeluitleg nu in handen van dt: per:::oonlijkc bevindelijkheid gdcgd'! Doel de 
academie er ,,iet meer toe'! Waar is hel krilisch lCgcuovc::r dat föuh! intcrpre.rntie::; a�H1 het 
licht brengt en vroom zdfbe<lrog ommnskert? Zijn de (ont!emakkehjke!) bevindingen v,;10 

de bijbelwetenschap vrijblijvend en kun je die dus gewoon naa::;ljc neerleggen·? Uitspraken 
(met ee,, beroep op Luther) als · Echt vcrstaim (uJlSl:lal slechts waar je je vers land opgeeft' 
(68), en: "bel v...:rSL:mdcUjkc weten en toestemmen van een aantal waarheden is onvoldoen
de. erl vaak zeJtS een dwaa lwcg. l lèl komt aan op de gc.loofscrv:uing met het Woord van 
God' (72), doen de zaak ge.en goed en rocpcu meer 1nisverstanden op (nogmaals. ik hoop 
dat het mlsvcrSlandcu zijn) dan dat ze verheldering bieden. Dal geldt ook voor de ogcu
:::chijnlijk zo ruimhartige erkenning dat de inhoud van de Scbrif� 'aanstootgevend mense
lijk' is (75). l)c voorbeelden die daarvan gegeven worden (dat er vier cvan,neliën zijn die 
·lang niél aWjd op é,é,, lijn te krijgen zijn'. dal Israël een herdersvolk was en Abraham en
Sara ge.en modelg�lovigen warell) zijn helemaal nicl zo aan::;t0Otgevend als je. er ict::; van
context bijgeeft; de brute gewcldstekstco, w:1:1ti,, de oproep tot ge\veld in het we1.cn van
God zelf verankerd wordt, die zijn dat voor veel le�ers wet Wordt het aanstootgevende ook
niet wat selectief ingezet? Includeert het ook de bevindingen v:H1 de bijbelwetensch:1p.
bij\1ootbeeld ten aanzien van de klas.sicke inleidingskwesties. bronni:;nonderzoek of de
vraag nuur <:<.mflicterende visies binnen de Sc;hrlf'l;! Ik zie daar weinig van lcrug. Ten vier
de een fi1osofi::;ch en tegelijkertijd praktisch bezwaar: H. b�pleil een omkcriog van hel
subject-object denken. Bijbclll!""tcn is niet een beweging van mens naat Cod toe, maar va.n
God uaar men�. Dat klinkt mooi en vroom, inaa,· ook hier is de prak1ijk vao alledag toch
echt een andere. Bijbellezen is inderdaad geen ecnrichtiogsverkeer (21!). de çne ka,u op
oiet, inaar ook de andere kaut op oicL Voor her lezen van een lekst is älrijd een lezer nodig
die 'stcw geeft' aal'\ wat God door de woorden va,, de tekst heen zegt (Ricoeur co Gadamer).
Voor hermeneutische filosofen is het subjccl-objcc1 dc1)kcn dan ook (terecht) a11ang een
gepasseerd station. D..: voorgesteld..:- omkering deukt nog steeds in diezelfde catcgoric�o co
is geen alternatief om zich �rnn de werking van de hcnneneutiscbc cii:kel / spiraal re ont
trekken. Maar als dat zo is, dan keert d...: scherpe aîwijzing \'an rationaJilcll. als een boeme
rang terug: hoc moel er gc10etst worden? Is kritische distanLie afen toe juist nicl bijzonder
heilzaam? Hoc valt een goede uitleg nog van een slechte lc onderscheiden? Of meent 11.
mlsschie1l dat dat voor een gelovige omgaog met de Bijbel niet aan de orde is en ·de arglis
tigheid van het hart' 01') hem of haar geen vat heen? Met dit alles -zet H. mijns inziens de 
deur wagenwijd open vOOT wal ArHhony 'rhischon een socio-prag,natische hcrmcnc:utlek 
noemt: een hermeneutiek (/ie het eigen (bevindelijke) ge(fjk bevestigt lloor zich aan h(!/ 

kriliSch tegenow:r van c.•cu socio"kritischc Ju:rnwneu1iek te mwrekken. Bjjbclle-zen is dan 
een privé�1��ngelegenheid die losstaat van de cis ow publiekelijk verautwoordin(!afLe leggen 
en die aan ·public criteria of meanîng' (Thiselton) geen boodschap heeft. Huijgcu z.al on
gelwijfeld tegenwerpen d:�t de p-ersoonlijke, bevindelijke omgaug met de Schrift een an
dere is dan de strenge, gcdlsciplincerdc bcslUderi,,g van de Bijbel volgens academische 
criteria en dat hij uiel sc-hrij ft voor een academisch publiek. Maat dat roepl <lnn onvctmij-
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delijk de vraag op hO<: die !wee verschillende domeinen zich dan tot elkaar verhouden. 
Wordt v�n dt! gelovige kzer dan uiteinde! ijk L0cb weer een sacrificium i111,dlect11s gcNst? 
Dal gaal er bij mij niet in. Ovcrîgens ben ik van mening dar het begrip valorisatie niet in 
het register had mogen ombrckcu, want <faaroverzcgr ll. - dat mag ook gezegd worden - op 
126-129 ,:eer l>eha.rtigenswaardige dingen.

Ari� W. Zwiep 

John Ê. Phclan. /),> kern 1 -·nn onze hoop. o�ier de acttmliu:it vcm de c/Jristt!lijke esclwto
logic (vertaald en ingckid door L<'o Mietus), llond van Vrije Evangelische Gcmcc.ntén 
in Nederland. Velp 2019. 232 pp., � 24,00, ISBN 9789074�94548 

De auteur van dit boek is emeritus hoogleraar vatl ee,, seminlric in Chicago dm hoort bij 
de Evangelical Covemmt Church. een zuster-kerk van de Bond van Vrije Evaogelische Ge
rnccntcn in Nederland. Jn dit type gemeenten bestond aanvankelijk een vurig gcloor in de 
nabijheid van Jezus' wederkoms.t, <lat één 1.;cuw gclc:dcn stc.rk werd gepropageerd door de 
Maranathapredîkiog van Joh;;innes de Heer. Daarmee- verbonden was de verwacht int van 
een duizendjarig rijk waarin Christus zou heersc:n, voordat de laatste Str'ijd Lussen God en 
de duivc1 gestreden zou worden eo de nieuwe hemel en den ieuwe aard� zouden komen. Ook 
was (en is) er heL geloof in de opname van de christeJijkc gemeente naar de he,nel ,,oor;:11: 
gaande aan ecu grote chaos op aarde. Ph. staat zeer kritisch tegenover zulke verwacblingcn 
en meenl dat ze cc.u c.brisrelijke betrokkenheid Op de wereld in de weg s1aan. terwijl opwek
kingspredikers en evangelischen in hun begintijd juist wel m:.iaLSchnppclijkc activiteiten 
ondernamc?n. E:\'enzogoc<I verdedigt Ph. dal he.c christelijk geloof zonder eschatologie lOl 
niets leidt� m:.-iar voor zijn eschatologische visies sluit hij niet aan bij hed�ndat1gsc eindtijd• 
profclen maar bij auteurs als Jnrgen Moltmann. Richard Bauckham en Tom Wright. Vool' 
zijn schets van het chris1endom van de eerste ecuwe,,, d:u in de vierde eeuw een io zijn ogen 
noodlottig verbond met de keizerlijke macht sloot. basccfl hij zich voornamelijk op Rodney 
Su,rk. Hel boek heeft 'hoop' als leidr�ad; hoop op Gods toekorns1. hoop voor lsrafl en voor 
de ke.rk. Voor een belangrijk deel bevat het gedege,,� zeel' gematigd historisch-kri1ischc. 
bijbels-theologische besprekingen die Ph. vovrl$ betrekt op de kcu,:es van hecfondaagsc 
ch1·is1c11cn. bijv. lcn aanzien van presidenl Tromp. Uiteindelijk pleit hij voor de positie die 
hij aanduidt als ·posLchllia�tiscb\ wan.rmc...: hij bcdoeh dat de heerschappij van Christus 
wordt gerealiseerd als d� kerk het evangelie ve1·ko.odigL èll in praktijk brengt Ondanks 
di1 'bouwen aan Gods koninkrijk' blijft het volgens Ph. toch God die zijn koninkrijk doet. 
komen. Het gaat daarbij nicl om het 'naar de he.mei gaan', maar om de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde die n;i;,)r ons toe komen. Ytet dil bOt:k wil de áulcur hij e.vangel ischç christenen 
pleîten voor een opener en meer wetensch;ippelijk verantwoorde lezing van d...: Bijbel en hen 
io w�g:halcn bij een simplistisch fundamentalisme. De vcrrnler fneenl dat dir boek ook iu 
Nederland deze die1lSt zou kunnen b<.·,vijzen. Evangcl i:;cbe. op hel chil iasine georiën1c<.:rdc 
lezers l>eschikkeu daarvoor nu over een sympmhiek. bock dat aansluit bij hun prioriteiten 
maar d3arin niet blijtî steken. 
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De autc:ur. van Nederlandse afkomst maar zijn werkzame leven actief i n  de VS als 1>as1or 
co doccnl

1 
heeft een ha11dz;1am b-Oekjc geschreven wààrin bjj het thema ·chao�-kosmos' in 

de Bijbel bespreekt. Een inleidend hootäsruk handelt over chaos en kosmos in het Nabije 
Oosten en dt.: manier waarop Israël dm thcmtt overneemt: wél hel gegeven, niet de 1·t:li-
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