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Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments 

RUDOLF BULTMANN, THEOLOGY OF THE NEW TESTAMENT 
Rudolf Bultmann’s Theology of the New Testament appeared in 1948–53 and became a 

classic in New Testament scholarship. The main problem of the discipline called ‘New 

Testament theology’ is how to combine the perspectives of historical diversity and 

theological unity. Bultmann’s ever attractive solution was to distinguish successive 

epochs in earliest Christian history that each had their coherence: Jesus, the early 

Palestinian Church, the early Hellenistic Church, Paul, and the Johannine writings. 

Implied in this partition is the view that the teachings of Jesus are a mere ‘pre-

supposition’ of New Testament theology and real theology begins with Paul and John 

whose roots were in the early Hellenistic Church. Bultmann inherited this view from 

the history-of-religions school, in particular Wilhelm Bousset whose work he highly 

valued. It may be due to this attachment that Bultmann was unable to accommodate the 

discovery of the Dead Sea scrolls since 1948 and their implications for New Testament 

scholarship. Another question is whether unity and coherence really need to be an 

indispensable requirement of ‘theology’. 

Het belang van ontdekkingen en een levenswerk 

In het jaar 1911 schrijft Rudolf Bultmann (1884–1976) een Forschungs-

bericht, een van de vele solide overzichten van recent onderzoek die hij 

schrijven zou.1 Aan het eind stelt hij dat het goed het zou zijn voor ons exege-

ten, te beseffen ‘dat wij steeds verder moeten werken, dat ook de historische 

stof waarmee wij van doen hebben, levend is’. Met name archeologische ont-

dekkingen herinneren ons daaraan, schrijft hij: we weten ‘dat nieuwe vond-

sten het beeld dat wij ons op dit moment vormen op slag kunnen veranderen’. 

Het is een mooi voornemen, maar niet altijd makkelijk in praktijk te brengen, 

zoals zal blijken. 

_____________ 

1 ‘Die Schriften des Neuen Testaments und der Hellenismus’, Die christliche Welt 25 (1911), 593, 

aangehaald in het voorwoord van Otto Merk in de door hem verzorgde 9e uitgave: R. Bultmann, Theologie 

des Neuen Testaments, Tübingen 1984, x. Het Forschungsbericht is opgenomen in Rudolf Bultmann, 

Theologie als Kritik: Ausgewählte Rezensionen und Forschungsberichte, Matthias Dreher, Klaus W. Müller 

red., Tübingen 2002, 34–40. 
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Het overzicht gaf een enthousiaste bespreking van een handboek over de 

Grieks-Romeinse cultuur in haar verhouding tot jodendom en christendom.2 

Bultmann was een overtuigd adept van de religionsgeschichtliche Schule met 

haar aandacht voor de Hellenistische invloed op het vroege christendom. Over 

het belang van nieuwe vondsten had hij al eerder geschreven naar aanleiding 

van Adolf Deissmanns mooie boek Licht vom Osten (1908) met de nog steeds 

tot de verbeelding sprekende foto’s en teksten van recentelijk ontdekte papyri 

en inscripties. Bultmann schreef: ‘Deze ontdekkingen tonen ons een levendig 

beeld van de culturele wereld waar het christendom binnentrad’.3 

Veertig jaar later verschijnt Bultmanns Klassiker, de hier besproken Theo-

logie des Neuen Testaments, in drie afleveringen (1948, 1951 en 1953). Toen 

de eerste aflevering uitkwam, was er al jaren aan het geheel gewerkt. Opzet en 

indeling stonden allang vast, en ze zouden dat blijven tot en met de zesde edi-

tie van 1968. Hetzelfde geldt grotendeels voor de tekst van het boek. Hier 

blijkt een treffende karaktertrek van Bultmann: formuleringen en standpunten 

die hij eenmaal met al zijn zorgvuldigheid gekozen had, gaf hij niet makkelijk 

prijs. Onmiskenbaar is de spanning ten opzichte van de opzienbarende archeo-

logische ontdekkingen die intussen waren gedaan en waar we straks op terug-

komen. Over het geheel van negen uitgaven, inclusief drie posthume uitgaven 

bezorgd door Otto Merk, zijn eigenlijk de enige verschillen aanwezig in de bi-

bliografieën en addenda. 

Over de betekenis van het boek schrijft Merk dat het de ‘summa van 

Bultmanns levenswerk’ is en zonder meer ‘een standaardwerk van nieuwtesta-

mentisch en algemeen theologisch onderzoek in onze eeuw’.4 Dit kan slechts 

beaamd worden. Ook wanneer hedendaagse lezers punten van kritiek naar vo-

ren menen te moeten brengen, is Bultmanns Theologie, als een echt klassiek 

werk, een meesterlijke samenballing van geleerdheid die voorafging en een 

paradigma voor volgende generaties. De Bultmannschule werd een begrip, 

met belangrijke namen als Ernst Käsemann, Günther Bornkamm en Hans 

Conzelmann, en haar invloed strekte zich ook uit buiten het protestantse erf en 

het Duitse taalgebied. Conzelmann publiceerde in 1967 een Grundriss der 

Theologie des Neuen Testaments, een ‘verbeterde samenvatting’ van 

Bultmanns Theologie, die in 1992 opnieuw is bewerkt door zijn oud-student 
_____________ 

2 Paul Wendland (red.), Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zum Judentum und 

Christentum, (Handbuch zum NT 1.2) Tübingen 1907. 
3 R. Bultmann, ‘Licht vom Osten’, Monatsschrift für Pastoraltheologie 5 (1908/09), 78–92, herdr. in 

Theologie als Kritik, 3–7, citaat p. 6. 
4 Merk, ‘Vorwort zur 9. Auflage’, in Bultmann, Theologie, viii, instemmend aangehaald door Konrad 

Hammann, Rudolf Bultmann ‒ eine Biographie, 2e dr. Tübingen 2009, 408. 
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Andreas Lindemann en nog steeds veel wordt gebruikt.5 

Bultmanns Theologie kan met recht een ‘cruciale tekst’ heten, zowel in de 

sterke als de zwakke eigenschappen. Hoewel het grotendeels een Duitstalig 

verhaal is, is het ook van belang voor Nederlandstalige lezers, al is het maar 

vanwege de invloed van het boek op de Engelstalige theologie.6 

De structuur van Bultmanns ‘Theologie’ 

Om het boek naar waarde te kunnen schatten, moeten wij eerst inzicht krijgen 

in de taak van de ‘theologie van het Nieuwe Testament’ en de problemen die 

daar onvermijdelijk mee verbonden zijn. Zoals Heikki Räisänen in zijn Be-

yond New Testament Theology laat zien, kwam het vak eind 18e eeuw op in 

het spoor van de Verlichting. Van meet af aan ging het om het onderscheid 

tussen ‘Bijbelse’ en ‘dogmatische’ theologie, anders gezegd: tussen histori-

sche en systematische theologie. De moderne geschiedwetenschap, voort-

brengsel van de Verlichting, is geïnteresseerd in ontwikkeling en variëteit, en 

de vraag is hoe die samengaan met de eenheid en samenhang waarnaar een 

‘theologie’ zou moeten streven. Ziedaar de taak én het probleem van de theo-

logie van het Nieuwe Testament ‒ en, mutatis mutandis, evenzeer van die van 

het Oude Testament: hoe kunnen historische veelheid en theologische eenheid 

in één boek worden samengezien? Räisänen zelf concludeerde dat de taak on-

mogelijk is voor een theologische faculteit in een open academische context.7 

Bultmann zocht de oplossing in een theologische eenheid geconstrueerd 

binnen elk van de opeenvolgende epochen van het vroege christendom. Zijn 

glasheldere opzet heeft een grote attractiviteit en houdt een duidelijk program-

ma in, wat minstens voor een deel de langdurige doorwerking van het boek 

kan verklaren:8 

Deel 1. Vooronderstellingen en motieven van de nieuwtestamentische 

theologie 

I. De verkondiging van Jezus 

_____________ 

5 Hans Conzelmann, Grundriss der Theologie des Neuen Testaments, München 1967, 5e dr. verbeterd door 

Andreas Lindemann, 1992, 6e dr. in Uni-Taschenbücher, Tübingen 1997. Zie de bespreking door Victor 

Furnish in Journal of Biblical Literature 87 (1968), 442–444. 
6 Zie Rudolf Bultmann, Theology of the New Testament, 2 delen, vert. Kendrick Grobel; New York 1951-

1955; herdr. in een band met voorwoord van Robert Morgan: Waco 2007. In zijn voorwoord geeft Morgan 

een mooi overzicht van de receptie van Bultmanns theologie. (Dank aan de referent voor deze verwijzing.) 
7 Heikki Räisänen, Beyond New Testament Theology, London/Philadelphia 2000, xviii: theologie van het 

NT moet worden vervangen door ‘history of early Christian thought’ en ‘reflection on the NT’. 
8 Vgl. Hans Conzelmanns oordeel in zijn recensie: ‘Die Darstellung ist in Gliederung und Diktion 

meisterhaft’, als motto geciteerd in Hammann, Rudolf Bultmann, 397. 
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II. Het kerygma van de vroegste gemeente 

III. Het kerygma van de hellenistische gemeente voor en naast Paulus 

Deel 2. De theologie van Paulus en Johannes 

I. De theologie van Paulus 

II. De theologie van het Johannes-evangelie en de Johannes-brieven 

Deel 3. De ontwikkeling van de oude Kerk 

I. Ontstaan en vroegste ontwikkeling van de kerkelijke organisatie 

II. De ontwikkeling van de leer 

III. Het probleem van de christelijke levensstijl 

Men ziet, van ‘theologie’ is pas sprake vanaf Deel 2, met Paulus en Johannes. 

Het onderricht van Jezus en zijn eerste leerlingen behoort slechts tot de ‘voor-

onderstellingen’ van de theologie, zoals het roemruchte begin van Bultmanns 

boek stelt:9 

De verkondiging van Jezus behoort tot de vooronderstellingen van de theologie 

van het NT en maakt daar zelf geen deel van uit. Theologie van het NT bestaat 

immers in de ontvouwing van de gedachtengang waarmee het christelijk geloof 

zich rekenschap geeft van zijn object, zijn fundament en zijn implicaties. Christe-

lijk geloof is er echter pas sinds het christelijke kerygma bestaat, d.w.z. een ke-

rygma dat Jezus Christus verkondigt als Gods eschatologische heilsdaad, en wel 

Jezus Christus, de Gekruisigde en Opgestane. (1–2) 

Hier vloeit een theologische beslissing van enorm belang voort uit het gehan-

teerde historische model, dat een kloof inhoudt tussen Jezus enerzijds en an-

derzijds Paulus en Johannes. Welbeschouwd komt Jezus pas aan de orde als 

verkondigd object van de theologie van Paulus en Johannes, als de Gekruisig-

de en Opgestane, maar heeft hij niets in te brengen als verkondigend subject. 

Een dergelijke afbakening tekent zich ook reeds af bij de grondlegger van de 

historische kritiek, Ferdinand Christian Baur. Zij is dus niet nieuw, maar 

Bultmann geeft haar nieuwe betekenis in een samenhangend conceptie.10 

Bultmann onderscheidt vijf epochen in de vroegchristelijke geschiedenis: 

Jezus, de vroege Palestijnse gemeente, de vroege Hellenistische gemeente, 

Paulus, en Johannes. Fundamenteel voor Jezus is de verkondiging van het 

_____________ 

9 Paginacijfers tussen haakjes verwijzen naar de 5e druk van 1965 en alle latere drukken. Voor de leesbaar-

heid zijn langere citaten in het Nederlands vertaald. 
10 F.C. Baur, Vorlesungen über die neutestamentliche Theologie, red. F.F. Baur, Leipzig 1864, 45, 128. 

Hammann, Rudolf Bultmann, 398v. belicht een ander aspect: van ‘theologie’ met de noodzakelijke zeg-

gingskracht voor het heden kan volgens Bultmann, in gedeeltelijke aansluiting bij Baur, pas gesproken 

worden, wanneer zich een ‘Selbstverständnis des Glaubens’, een gelovige zelfreflectie heeft ontwikkeld ‒ 

zoals bij Paulus en Johannes. 
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Koninkrijk van God. Hij staat daarmee ‘in de historische samenhang van de 

joodse toekomst- en eindtijdverwachting’, weliswaar niet in de trant van de 

joods-nationale Messias-verwachting, maar van de apokalyptische literatuur 

en haar verwachting van de komende wereld (3). In de verkondiging van de 

Palestijnse oerkerk is Jezus van ‘verkondiger’ tot ‘verkondigde’ geworden 

(35). Hier komt de door Bultmann zo belangrijk geachte creativiteit van de 

oergemeente aan bod en wordt Jezus’ gestalte omgevormd tot die van Mes-

sias, ‘mensenzoon’ en Davidszoon. Hier ontstaan Gemeindebildungen, zoals 

Jezus’ uitspraak dat hij ‘niet is gekomen om de wet of de profeten te ont-

binden ...maar te vervullen’ (50, Mat. 5:17–19). 

Van cruciaal belang in Bultmanns opzet is de derde epoche, die van de 

‘Hellenistische gemeente’, zoals de eerste zin van het desbetreffende gedeelte 

duidelijk maakt: 

De historische vooronderstelling van de paulinische theologie is niet zonder meer 

het kerygma van de oergemeente, maar veeleer dat van de Hellenistische gemeen-

te, waardoor Paulus eerst deel kreeg aan dat van de oergemeente. Zijn theologie 

veronderstelt reeds een zekere ontwikkeling in het oerchristendom... (66) 

Dit ‘kerygma’ kende verschillende stromingen, die onder meer in de theologie 

van Johannes en van Ignatius van Antiochië zouden doorwerken. Wezenlijk 

nieuw waren hier de beide christologische titels Kyrios ofwel ‘Heer’, en 

‘Zoon van God’ (123–135). 

(Pas hier) is de gestalte van Jezus Christus niet alleen die van de eschatologische 

redder, maar ook die van de cultisch vereerde ‘Heer’. In plaats van de uitsterven-

de titels ‘Mensenzoon’ en ‘Christus’ (= messiaanse koning) komt in de Hellenisti-

sche gemeenten de titel κύριος. (127) 

Wij zullen zien dat hier Bultmanns schatplichtigheid aan de religions-

geschichtliche Schule naar voren komt. Hetzelfde geldt de aandacht die hij 

wijdt aan de ‘gnostische motieven’ in de Hellenistische gemeente, met name 

de veronderstelde ‘gnostische verlossersmythe’ en het kosmologische dualis-

me van ‘licht en donker’ (169, 175). 

De theologie van Paulus en Johannes 

De theologie begint voor Bultmann dus pas echt bij Paulus. Het is zelfs alsof 

je daar een heel ander boek opslaat. Bultmann markeert de overgang met ge-

beitelde formuleringen, die hij sinds de eerste druk van 1948–53 nooit gewij-

zigd heeft: 

De historische plaats van Paulus wordt gekenmerkt door het feit dat hij, staande 

in de context van het Hellenistische christendom, de theologische motieven die in 

het kerygma van de Hellenistische gemeente werkzaam waren, heeft verhelderd 
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op het niveau van het theologische denken ... en daarmee ... de stichter van een 

christelijke theologie is geworden. (188) 

In verhouding tot de prediking van Jezus is de theologie van Paulus een nieuw 

fenomeen, en dat wil niets anders zeggen dan het feit dat Paulus’ plaats binnen 

het Hellenistische christendom ligt. De zo vaak en zo hartstochtelijk bedis-

cussieerde vraag naar ‘Jezus en Paulus’ is in feite de vraag naar ‘Jezus en het 

Hellenistische christendom’. (190) 

Heel duidelijk komt hier opnieuw Bultmanns historische model naar voren, 

dat rekent met een onoverbrugbare kloof tussen Jezus en Paulus. Jezus staat in 

de traditie van het Palestijnse jodendom, Paulus in die van het Hellenistische 

christendom. Ook dit is zoals we zullen zien een erfstuk van de religions-

geschichtliche Schule. 

Het gedeelte over Paulus beslaat ruim een kwart van het boek en was on-

getwijfeld het belangrijkst voor Bultmann zelf.11 Opvallend is dat de ‘theolo-

gie’ hier niet aanvangt met bijvoorbeeld een Godsleer of scheppingsleer, maar 

met ‘de antropologische begrippen’ van Paulus, zoals σῶμα; ψυχή, πνεῦμα en 

ζωή; νοῦς en συνείδησις; en καρδία. Bultmann verklaart dat als volgt: 

De paulinische theologie is ... geen speculatief systeem. ... Ze gaat niet over de 

wereld en de mens zoals zij op zichzelf zijn, maar ziet mens en wereld steeds in 

verhouding tot God. Elke uitspraak over God is tegelijk een uitspraak over de 

mens en omgekeerd. Daarom en in die zin is de paulinische theologie tegelijk 

antropologie. ... Evenzo is elke uitspraak over Christus een uitspraak over de 

mens en omgekeerd, en is de paulinische christologie tegelijk soteriologie. (192) 

Een traditioneel-luthers stempel blijkt onmiskenbaar in de tweedeling van 

Paulus’ theologie in een gedeelte over ‘de mens vóór de openbaring van de 

πίστις (geloof)’ dat culmineert in ‘de wet’, en een gedeelte over ‘de mens 

onder de πίστις’ dat aanvangt met δικαιοσύνη (gerechtigheid) ‒ zodat ‘de wet’ 

en ‘de gerechtigheid van het geloof’ tegenover elkaar staan. Traditioneel is 

ook de manier waarop Bultmann heel Paulus’ theologie ophangt aan Romei-

nen:12 

De manier waarop (Paulus) actuele problemen herleidt tot een fundamentele theo-

logische vraag, hoe hij concrete beslissingen neemt vanuit theologische over-

wegingen, laat zien dat zijn denken en spreken voortkomt uit zijn theologische 

grondpositie, die zich dan ook enigszins volledig ontplooit in Romeinen. (191) 
_____________ 

11 Vgl. Hamman, Rudolf Bultmann, 403: het eigenlijke ‘Herzstück’ van het boek. 
12 Zie Joseph A. Fitzmyer, Romans, A New Translation w. Introd. and Comm., (AB 33), New York 1993, 

68–84, m.n. 74. 
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Kortheidshalve zullen we verder niet uitvoerig stilstaan bij de inhoud van 

het boek. Het deel over Johannes is heel anders gestructureerd en wordt ge-

kenmerkt door trefzekere beschrijvingen van het vierde evangelie en zijn ei-

gen aard. Wel is het beroep op de ‘gnostische verlossersmythe’ (365) geba-

seerd op een theorie die tegenwoordig niet meer algemeen wordt onder-

schreven.13 

De religionsgeschichtliche Schule en de Dode Zeerollen 

Wij begonnen met Bultmanns opgetogen berichtgeving over de ontdekkingen 

die begin twintigste eeuw de Grieks-Romeinse wereld van het christendom 

voor het voetlicht brachten. Minder enthousiast was hij over de grote ontdek-

kingen van een halve eeuw later. 

In hetzelfde jaar waarin de eerste aflevering van zijn Theologie verscheen, 

1948, kwamen er opzienbarende berichten over de ontdekking van Hebreeuw-

se documenten uit de eerste eeuw bij de Dode Zee. In de discussie over de 

identiteit van de bijbehorende joodse sekte kozen ook toen al de meeste on-

derzoekers voor de verklaring dat het op de een of andere manier ging om een 

kerngroep van de Essenen, die ons bekend waren uit antieke bronnen.14 Als 

geheel geeft de bibliotheek van Qumran een veel gevarieerder beeld van het 

vroege jodendom dan velen hadden vermoed en het lijkt evident dat dit grote 

consequenties moet hebben voor de interpretatie van het Nieuw Testament.15 

Al vroeg werd dit onderkend door geleerden als Joseph Fitzmyer van de 

Catholic University of America en David Flusser van de Hebrew University 

in Jeruzalem.16 

Niet alzo Rudolf Bultmann in zijn Theologie. In het voorwoord van de 

derde editie uit 1958 gaat hij in op de Dode Zeerollen en stelt unverfroren: 

_____________ 

13 Zie reeds de bedenkingen van Conzelmann en Lindemann, Grundriss, 372. 
14 Zie de verschillende benaderingen van James C. VanderKam, The Dead Sea Scrolls Today, Grand Rapids 

1994; Florentino García Martínez, Julio Trebolle Barrera, The People of the Dead Sea Scrolls: Their 

Writings, Beliefs and Practices, Leiden 1995; Gabriele Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis: The 

Parting of the Way between Qumran and Enochic Judaism, Grand Rapids 1998; Hartmut Stegemann, The 

Library of Qumran: On the Essenes, Qumran, John the Baptist, and Jesus, Grand Rapids 1998. Vgl. ook de 

bespreking door Eibert Tigchelaar van het door T.H. Lim en J.J. Collins uitgegeven Oxford Handbook of 

the Dead Sea Scrolls (2010), Bibliotheca Orientalis 70 (2013), 200–204. 
15 Zie VanderKam, Dead Sea Scrolls Today, 159–184, met literatuur, 184v. 
16 Zie hun verzamelde opstellen: Joseph A. Fitzmyer, Essays on the Semitic Background of the New 

Testament, Grand Rapids 1997; Joseph A. Fitzmyer, The Dead Sea Scrolls and Christian Origins, Grand 

Rapids 2000; David Flusser, Judaism and the Origins of Christianity, Jeruzalem 1988; David Flusser, 

Judaism of the Second Temple Period, vol. 1, Qumran and Apocalypticism, vert. uit het Hebreeuws Azzan 

Yadin, Grand Rapids/Jeruzalem 2002. 
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Het boek is in al het wezenlijke hetzelfde gebleven. Wat erbij is gekomen zijn 

aanvullende opmerkingen, onder meer over de teksten die ontdekt zijn in de grot-

ten bij de Dode Zee. ... Hun betekenis voor de interpretatie van het NT wordt m.i. 

vaak overschat. Ze bevestigen immers wat onderzoekers als W. Bousset allang 

gezien hadden, namelijk dat het beeld van het jodendom ten tijde van Jezus lang 

niet zo homogeen was als de rabbijnse teksten zouden doen vermoeden. ... Los-

staande parallellen tussen het NT en de Qumran-teksten bewijzen geen afhanke-

lijkheid, maar zijn Analogiebildungen, analoge fenomenen, binnen het dynami-

sche jodendom van toen. 

Behalve aanvullingen in de bibliografieën wijzigde Bultmann zijn hoofdtekst 

slechts op enkele puntjes. In de heruitgave van 1965 voegde hij in kleine druk 

een klein, ontkennend zinnetje toe: ‘Dat Paulus in Damascus de Essenen zou 

hebben leren kennen ... wordt terecht betwijfeld door F.M. Braun...’ (188). 

Anders dan zijn voornemen uit 1911 was de ontdekking van de Dode Zee-

rollen 55 jaar later geen aanleiding om zijn beeld van Paulus te wijzigen. 

Naar de precieze redenen moeten we gissen. We kunnen slechts vaststel-

len dat Bultmann vasthield aan de positie die hij had ingenomen onder invloed 

van de religionsgeschichtliche Schule, en die we nu nader moeten belichten. 

Opnieuw moet de naam vallen van Wilhelm Bousset, met wiens studie Kyrios 

Christos Bultmann een halve eeuw lang bezig was gebleven: hij had meege-

werkt aan de tweede uitgave van 1921 en schreef in 1964 een ‘ten geleide’ bij 

de vijfde druk.17 De opbouw van de hoofdstukken is opvallend parallel aan 

Bultmanns Theologie. Ook hier worden de figuur van Jezus en de ‘Palestijnse 

oergemeente’ onderscheiden van de ‘heidenchristelijke oergemeente’, en wor-

den Paulus, de johanneïsche geschriften en de gnosis behandeld op grond van 

dat onderscheid. Bultmanns ‘ten geleide’ verklaart zijn schatplichtigheid: 

Tot de wetenschappelijke werken op het gebied van het Nieuwe Testament die ik 

de studenten in mijn colleges destijds als onontbeerlijk aanbeval, behoorde voor 

alles Wilhelm Boussets “Kyrios Christos”. ... Nog steeds is de bestudering ervan 

onontbeerlijk, vandaag meer dan ooit, zou men kunnen zeggen. ... De betekenis 

van de religionsgeschichtliche Schule voor het onderzoek en de uitleg van het 

Nieuwe Testament kan ik met enkele punten illustreren. ... Van de Palestijnse oer-

gemeente moeten we het Hellenistische christendom onderscheiden, waarbinnen 

Paulus en Johannes pas begrepen kunnen worden. Bousset heeft scherp gezien dat 
_____________ 

17 Wilhelm Bousset, Kyrios Christos: Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums 

bis Irenäus, (1913) 5e dr. Göttingen 1965. 2e dr. bewerkt door Gustav Krüger i.s.m. R. Bultmann, zie 

voorwoord, xviii. Vgl. de opmerkingen van Hammann, Rudolf Bultmann, 401v. Het verband met Bousset 

werd eerder gesignaleerd in Peter J. Tomson, Paul and the Jewish Law: Halakha in the Letters of the 

Apostle to the Gentiles, (CRINT 3.1) Assen ‒ Maastricht/Minneapolis 1990, 12v. 
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wij een beeld moeten construeren van het pre-paulinische Hellenistische chris-

tendom, en hij plaatste het desbetreffende hoofdstuk vóór dat over Paulus en 

Johannes.18 

Een andere benadering was in 1958 voorgesteld door David Flusser. Zijn 

studie ‘The Dead Sea Sect and Pre-Pauline Christianity’ gaat in dialoog met 

Bultmanns Theologie onder continue verwijzing naar de destijds bekende Do-

de Zeerollen.19 De ‘tweede fase’ van het christendom waaruit Paulus zijn 

theologische begrippen peurde was volgens Flusser niet die van de (niet-

joodse) Hellenistische oergemeente, zoals Bultmann voorstelde, maar van een 

joods christendom met geloofsvoorstellingen verwant aan die van de Qumran-

gemeenschap. Het betreft thema’s als het dualisme van goed en kwaad, pre-

destinatie, verkiezing uit genade, de geest, en de dualiteit van vlees en geest. 

Uit verdere publicaties sinds de jaren 90 blijkt dat bepaalde elementen uit 

Paulus’ spraakgebruik treffende overeenkomsten vertonen met teksten van de 

Dode Zee en dat bestudering daarvan onontbeerlijk is voor de uitleg van zijn 

brieven. Een goed voorbeeld daarvan geeft het commentaar op Romeinen van 

Joseph Fitzmyer uit 1993.20 

Overigens valt niet goed uit te leggen waarom men in de lijn van de reli-

gionsgeschichtliche Schule niet zou kunnen openstaan voor de ontdekkingen 

uit Qumran. Juist Boussets belangstelling voor iraanse en andere oriëntaalse 

invloeden op de Grieks-Romeinse wereld zou anders doen verwachten.21 

Alternatieven 

We stelden dat de taak om theologische lijnen te trekken in de historische 

veelheid van het Nieuwe Testament verre van eenvoudig is. Bultmanns klas-

sieke aanpak heeft toch iets geforceerds en bleek niet in staat om de ontdek-

kingen van Qumran te integreren. Enkele recente alternatieve pogingen uit het 

Duitse taalgebied zijn vermeldenswaard. Elk van deze pogingen positioneert 

zich als alternatief op Bultmanns Theologie. Nogmaals blijkt hoe cruciaal dat 
_____________ 

18 Bousset, Kyrios Christos, 5e dr., v. 
19 David Flusser, ‘The Dead Sea Sect and Pre-Pauline Christianity’, in Ch. Rabin, Y. Yadin (red.), Scripta 

Hierosolymitana IV, Aspects of the Dead Sea Scrolls, Jerusalem 1958, 215–266, herdr. in David Flusser, 

Judaism and the Origins of Christianity, 23–74. 
20 Fitzmyer, Romans, zie onder meer 264 (Rom. 1:17, zoals geschreven staat), 337–339 (3:20, werken der 

wet), 465v., 474 (7:7–14, wet, vlees, zonde), 517 (8:26v., de Geest). 
21 Vgl. Wilhelm Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, (FRLANT 10) Göttingen 1907, herdr. 1973, 2011; 

Wilhelm Bousset, Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter, (Handbuch zum NT 21) 3e 

ed. Hugo Gressmann, Tübingen 1926, m.n. laatste hoofdstuk. Hans Lietzmann, de stichter en hoofd-

redacteur van de reeks ‘Handbuch zum NT’ (zie ook boven n. 2!), toonde zelf een grote aandacht voor de 

joodse wortels van de vroeg-christelijke liturgie in Messe und Herrenmahl, Bonn 1926, m.n. hoofdstuk 12. 
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werk is: Bultmann bepaalt nog steeds de discussie. 

Klaus Berger kwam in 1994 met een Theologiegeschichte des Urchristen-

tums, een radikale poging, de veelheid van ‘theologieën’ vanaf Jezus in een 

historisch continuum te beschrijven.22 Anders dan Bultmann begint hij princi-

pieel bij Johannes de Doper en Jezus in hun joodse omgeving. Er is grote aan-

dacht voor geografische diversiteit en historische ontwikkeling, maar daar-

door ontstaat ook het gevaar van versnippering. 

De omgekeerde weg bewandelde Peter Stuhlmacher met zijn Biblische 

Theologie des Neuen Testaments (1992–99).23 Hoogste doel is hier de een-

heid: ‘theologie van het Nieuwe Testament’ is tegelijkertijd een historisch-

kritische en een systematisch-theologische onderneming. Deze aanpak wordt 

in gesloten formuleringen geponeerd en krijgt daardoor een conservatief trek-

je. Het uitgangspunt ligt in de canon, de prediking van Jezus krijgt veel aan-

dacht, en bij Paulus draait alles om de rechtvaardigingsleer. 

In 2002 volgde Ferdinand Hahn met een tweedelige Theologie des Neuen 

Testaments, die het Nieuwe Testament eerst in zijn historische veelheid beziet 

en daarna in zijn theologische eenheid.24 Ook Hahn begint met de verkondi-

ging en theologie van Johannes de Doper en Jezus als wezenlijk onderdeel en 

bespreekt vervolgens die van de Aramees- en Griekssprekende oergemeenten 

en van de verschillende auteurs van het Nieuwe Testament. Deel 2 biedt een 

‘thematische presentatie’ die begint met het belangrijke thema ‘Het Oude Tes-

tament als Bijbel van het vroege christendom’. Het is een inspirerende 

aanpak, al heeft de opsplitsing in twee parallelle delen met de onvermijdelijke 

herhaling iets bizars. 

Het verschijnen van Hahns Theologie was aanleiding tot een conferentie 

die resulteerde in een in 2007 door Cilliers Breytenbach en Jörg Frey uitgege-

ven bundel over ‘De taak en uitvoering van een theologie van het Nieuwe 

Testament’.25 Het vak zelf en zijn problematiek zijn hier tot thema geworden, 

en daarmee de vraag wat we er eigenlijk mee aanmoeten. Een eenduidig ant-

woord is er uiteraard niet, hetgeen dan ook meerstemmig betuigd wordt. 

Hahns eigen nawoord begint met een eerbetoon aan de ‘niet weg te denken 

_____________ 

22 Klaus Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 

1994, 2e dr. 1995. 
23 Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, 2 delen, Göttingen 1992–99. 
24 Ferdinand Hahn, Theologie des Neuen Testaments, Bd. I, Die Vielfalt des NT; Theologiegeschichte des 

Urchristentums, Bd. II, Die Einheit des NT; Thematische Darstellung, Tübingen 2002. 
25 Cilliers Breytenbach, Jörg Frey (red.), Aufgabe und Durchführung einer Theologie des Neuen Testaments 

(WUNT 205), Tübingen 2007. 
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mijlpaal’ van Bultmanns Theologie ‒ inclusief alle problemen van dat boek.26 

Je kunt je ook afvragen of het dilemma van ‘eenheid en veelheid’ wel juist 

gesteld is. Moet ‘theologie’ altijd systematisch en coherent zijn, is die eis niet 

een misplaatst atavisme van de Verlichting? Is het vanwege de aard van de 

Bijbelse bronnen niet adequater, in termen van pluriforme en dynamische the-

ologie te denken? We hebben aandacht gekregen voor de literaire ‒ narratieve, 

retorische ‒ aspecten van de Bijbel en spreken van ‘narratieve theologie’ res-

pectievelijk ‘theologie als retoriek’.27 De verschillende delen van het Nieuwe 

Testament kunnen, elk met hun eigen soort ‘theologie’ en historische particu-

lariteit, ongedwongen in zo’n meer pluriform paradigma worden onderge-

bracht. Er zal bijvoorbeeld, sprekend over Jezus of Paulus, veel meer ‘joodse 

theologie’ moeten en kunnen worden opgenomen dan totnutoe gebruikelijk is. 

Om dat verantwoord te kunnen doen is des te meer aandacht nodig voor de 

teksten van Qumran, liefst in combinatie met de vroeg-rabbijnse teksten. 

Nog verder doordenkend zouden we ons uitgangspunt kunnen kiezen in de 

functie van het Nieuwe Testament, naast het Oude, in de liturgie. Daarmee 

komt tevens op vanzelfsprekende wijze de canon in beeld, een dimensie van 

de Oud- en Nieuwtestamentische theologie die ook Stuhlmacher, Hahn en 

vele katholieke theologen onderstrepen. Lezen de gelovigen in de eredienst de 

veelheid van de Bijbelse geschriften niet als een eenheid, week aan week op-

nieuw?28 De theologie van Oud en Nieuw Testament wordt daar continu 

bijgewerkt, niet op papier, maar op ‘tafelen van vlees’, in de harten der gelo-

vigen. En het zou het niet zinnig zijn daarover af en toe wat op papier te zet-

ten en de ‘geschreven Bijbel’ te vergelijken en te verbinden met de ‘gelezen 

Bijbel’?29 Theologie als liturgisch-homiletisch commentaar bij de Bijbel in 

haar divergente inhoud, telkens weer gehoord als eenheid? 

 

Dr. Peter J. Tomson, emeritus-hoogleraar van de Faculteit voor Protestantse 

Godgeleerdheid in Brussel, is gasthoogleraar aan de KU Leuven. 

_____________ 

26 Breytenbach, Frey, Aufgabe 347–356. Het openingsessay van Frey spreekt een beredeneerde voorkeur uit 

voor Hahns aanpak (Aufgabe, 3–54). 
27 Zie R. Ruard Ganzevoort, ‘Narratieve theologie’, in G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie, 

Kampen 2005, 7 april 2015 gezien op www.protestant.nu/encyclopedie.aspx; Johan S. Vos, ‘Theologie als 

Rhetorik’, in Breytenbach, Frey, Aufgabe, 247–271.  
28 Vgl. voor deze zienswijze mijn “Als dit uit de Hemel is”: Jezus en de schrijvers van het Nieuwe 

Testament in hun verhouding tot het jodendom, 4e dr. Hilversum 2003, 4–10. 
29 Begrippenpaar geïntroduceerd door Franz Rosenzweig, ‘Das Formgeheimnis der biblischen 

Erzählungen’, in Franz Rosenzweig, Martin Buber, Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlijn 1936, 239–

261. 
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