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Dutch Abstract Press Release Rosa

Dit onderzoek is uitgevoerd aan het IBTSC in partnerschap met de VU. Ik heb de werken van
Efrem de Syriër en Johannes Chrysostomus (vierde eeuw n. Chr., Syrië) bestudeerd: zij lazen en
becommentarieerden de verhalen van de schepping en zondeval in Genesis 1-3. Ik heb twee
teksten in het Syrisch, poëzie en een commentaar van Efrem, twee teksten in het Grieks en
twee preken van Chrysostomus bestudeerd.
Onderzocht is of de idee dat God Zichzelf vrijwillig beperkt een belangrijke rol heeft gespeeld in
de manier waarop Efrem en Chrysostomus de scheppingsverhalen begrepen en uitlegden en
specifieker nog waarop zij die verdedigden tegen hun theologische tegenstanders. Dit
onderwerp heeft mijn interesse aangezien ik als Baptistenvoorganger in het Verenigd Koninkrijk
zie dat de Bijbel op verschillende manieren wordt gebruikt om zowel christelijke
geloofsovertuigingen aan te vallen als te verdedigen. Ik heb gezocht naar een hermeneutiek die
mij toestaat de Bijbel als Gods woord te lezen zonder intellectuele integriteit op te offeren.
Het onderzoek laat zien dat de leerstelling van Gods zelfbeperking de twee auteurs hielp om de
scheppings- en zondevalverhalen op een complexe wijze te interpreteren die niet gemakkelijk
valt te karakteriseren volgens de traditionele scheidingslijnen van allegorisch, typologisch of
literair-historisch, terwijl ze binnen de discipline van een Niceaanse orthodoxie bleven.
De grenzen openen voor vluchtelingen, legalisering van het homohuwelijk: de Bijbel is gebruikt
om beide kanten van deze en andere zeer actuele debatten te beargumenteren. Wellicht
kunnen we onze Bijbel minder naïef lezen na iets geleerd te hebben over Gods zelfbeperking.

