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Verlangen naar wat ons wordt aangereikt

‘If theology is to accept a construct of religion as being about what is real 
and important in life, then it must seek an honesty in its own reflections that 
acknowledges its beginning in the middle of experience.’ (Charles E. Win-
quist, Desiring Theology, Chicago: University of Chicago Press, 1995, 7)

Een theologie van verlangen, is een theologie van gemis. Verlangen richt zich 
immers op wat er niet, of nog niet, is. Er kan een nostalgisch aspect aanzitten, 
wanneer we verlangen naar iets dat verloren is gegaan, maar ook een eschato-
logisch perspectief, als we verlangen naar iets dat nog komen moet. In feite zijn 
beide gericht op de toekomst. Ook het nostalgische verlangen kan hooguit 
gericht zijn op herstel, en dat zal nooit in het terugdraaien van de tijd kunnen 
liggen. Verlangen kenmerkt zich daarom door een gerichtheid op de toekomst. 
Een theologie van verlangen richt zich daarbij op de belofte van God. Hoewel 
het eschatologische perspectief nooit uit het christelijke denken is verdwenen, 
kreeg het thema, zoals Van den Brink en Van der Kooi het uitdrukken, ‘vaak 
iets lichtelijk vermoeiends’.1 Moderne vrijzinnige theologen wezen vanuit hun 
wetenschappelijke wereldbeeld iedere speculatie over enig Jenseits van de 
hand, terwijl orthodoxe geloofsgenoten dikwijls tevreden waren met ‘de status-
quo gepaard aan een sterkte binnenkerkelijke gerichtheid’.2 Speculeren over 
hoe de geschiedenis in het licht van God af zou lopen, werd een verplicht maar 
ongeïnspireerd nummer. In de twintigste eeuw is het eschatologische denken 
echter opnieuw in de belangstelling komen te staan. Van den Brink en Van der 
Kooi beschrijven drie golven van eschatologische bezinning, waarin de toe-
komst van God op verschillende manieren ter sprake komt. Zonder op de de-
tails van deze voorstellen in te gaan, betekent deze hernieuwde belangstelling 
voor de eschatologie dat ‘het vanuit de toekomst is dat Gods heerschappij op 
ons afkomt… Van daaruit trekt Hij heel de geschiedenis als het ware naar zich 
toe’.3 De voleinding is geen menselijk product, maar wordt ons aangereikt. C.H. 
Dodd maakt in dit verband het bekende onderscheid tussen het ‘al reeds’ en 

1   G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek, Zoetermeer: Boekencentrum, 2012, 
638.

2  Christelijke Dogmatiek, 641. De opmerking over de moderne theologie wordt gemaakt bij een 
citaat van Ernst Troeltsch: ‘Ein moderner Theologie sagt: das eschatologische Bureau sei heutzu-
tage meist geschlossen’ omdat ‘die Gedanken, die es begründeten, die Wurzel verloren haben’. 

3  Zoals Van den Brink en Van der Kooi Pannenbergs eschatologie beschrijven. Christelijke Dogma-
tiek, 645.
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het ‘nog niet’.4 Met Jezus is het Koninkrijk van God reeds gerealiseerd, maar 
het is nog niet in volle glorie aangebroken. Binnen het ‘al reeds’ kunnen men-
sen al deelhebben aan het Koninkrijk, terwijl vanuit het ‘nog niet’ een aanzeg-
gend en dus kritisch moment blijft bestaan. Mensen geven aan de verwerkelij-
king van het Koninkrijk gestalte door bij te dragen aan de gemeenschap van 
Christus, maar laten zich ook gezeggen door de belofte die op hen afkomt. 
Daarmee wordt een principiële openheid naar de toekomst bepleit; een open-
heid die ook de vrijzinnige Rick Benjamins in zijn bijdrage aan dit nummer 
naar voren brengt. 

Wat betekent echter deze principiële openheid voor de concrete praktijk? 
Hoe geven we dan gestalte aan het mede waarmaken van Gods koninkrijk? 
Als we ons willen laten gezeggen door een boodschap waarmee God ons 
aanspreekt, hoe voorkomen we dan het om ‘een menselijke mening gaat 
(waarvoor vervolgens maar al te vaak goddelijk gezag geclaimd wordt)?’.5 
Sprekend over de openbaring stellen Van den Brink en Van der Kooi dat een 
criterium hiervoor ‘alleen valt te vinden in het gezaghebbende getuigenis 
van de Schriften aangaande de wijze waarop de drie-ene God zich geopen-
baard heeft als onze Schepper, Verlosser en Vernieuwer. Achter zijn defini-
tieve openbaring in Jezus Christus (Heb.1:1) gaat God niet meer terug. En 
alleen vanuit de in de canon vastgelegde verwachting en herinnering daaraan 
kan dan ook onder de leiding van de Geest vastgesteld worden welke nieuwe 
inzichten wel en niet bijdragen aan een beter verstaan van Gods karakter 
en bedoelingen’.6 Dit criterium sluit aan bij de reformatorische nadruk op 
de Bijbel als startpunt van de theologie, maar is niet zonder problemen. Het 
gezag van de Bijbel is niet zomaar vanzelfsprekend, zeker niet in de post-
moderne context van onze eigen tijd, en vereist aanvaarding door de gelo-
vige. Waarom zou aan deze bundel zo’n groot gewicht worden verleend als 
zovelen het afdoen als een min of meer toevallig tot stand gekomen classic? 
En zelfs als dat gezag wordt erkend, blijkt de interpretatie van de Bijbel niet 
eenduidig en ‘die ambivalentie is lastig voor ons, want wij verlangen in veel 
situaties juist heel sterk naar ontwijfelbare eenduidigheid’.7 Maar waarom is 
die ambivalentie eigenlijk zo lastig? Zouden we moeten verlangen naar ‘on-
twijfelbare eenduidigheid’ of eerder naar Gods aanzegging die onze ontwij-
felbaarheid kan verrassen? Deus semper maior, zoals Van den Brink en Van 
der Kooi terecht zeggen8, en dat betekent dat God nooit samen kan vallen 
met onze overtuigingen. Als dat zo is, dan is ‘ontwijfelbare eenduidigheid’ 

4  Christelijke Dogmatiek, 644.
5  Christelijke Dogmatiek, 172.
6  Christelijke Dogmatiek, 172.
7  Christelijke Dogmatiek, 161.
8  ‘God is altijd groter’, Christelijke Dogmatiek, 163.
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eerder een probleem dan een zegen. In deze bijdrage wil ik deze gedachte 
uitwerken en aangeven hoe een theologie van verlangen juist de meerduidig-
heid vruchtbaar kan maken. Daartoe zal ik eerste een beeld schetsen van 
de achtergrond van dit verlangen naar eenduidigheid en haar onderliggende 
motivatie bespreken. Ik zal vervolgens betogen dat eenduidigheid feitelijk 
hopeloos is geworden, maar vooral ook ongewenst. Ten slotte wil ik een 
alternatieve visie presenteren die de onderliggende motivatie recht doet.

Epistemologie 

Terecht zijn Van den Brink en Van der Kooi beducht om menselijke menin-
gen met goddelijk gezag te tooien, en terecht signaleren zij dat dit in de ge-
schiedenis al te vaak is gebeurd. Het was een van de grote bezwaren van de 
reformatie tegen het rooms-katholieke gezag9 en de belangrijkste reden om 
buiten het gezag van de kerk om de Bijbel te gaan lezen. Tot dan toe had de 
lezing van de kerk de waarheid van de Bijbel bepaald, maar Luther draaide 
dat om. Als Woord van God kon de Bijbel het gezag van de kerk juist onder 
kritiek stellen. De Bijbel krijgt dan een eigenheid die buiten het gezag van 
de kerk staat en haar waarheid krijgt een objectieve betekenis.

De alternatieve interpretatie van Luther doet echter een probleem rijzen 
die eerder in die vorm niet bestond: welke interpretatie is nu de juiste? 
Zolang die vraag niet is beantwoord, is de objectieve waarheid een vraag. 
Met het wegvallen van de beslissende autoriteit is de objectieve waarheid op 
afstand gekomen en blijven alleen subjectieve interpretaties over.10 Het zicht 
op de waarheid dreigt daarmee te verdwijnen en religieuze eigenmachtigheid 
kan het onvermijdelijke resultaat zijn.

In deze context ontstaat de moderne hermeneutiek: hoe kunnen subjec-
tieve lezers zicht krijgen op de objectieve betekenis van de tekst?11 Het gaat 
hierbij om een legitimering van interpretaties, waarmee de hermeneutiek 
een epistemologische insteek heeft: het doel is om de juiste interpretatie, 
c.q. de waarheid te (her)vinden. In de premoderne rooms-katholieke context 
bestond hier geen werkelijk probleem: de juistheid van de lezing werd door 
de hiërarchie afgedekt (en persistente tegenstemmen werden als ketters ge-
diskwalificeerd). Maar met het wegvallen van de hiërarchie moet er een me-
thode worden gevonden om onderscheid te maken tussen juiste en onjuiste 

9  Nader betoogd in Wouter H. Slob, Dialogical rhetoric; An essay on Truth and Normativity after 
Postmodernism, Dordrecht: Kluwer, 2002, 41vv.

10  Zie Mark C. Taylor, After God, Chicago: University of Chicago Press, 2007, met name 43 vv.
11  Voor het verband tussen hermeneutiek en modernisme zie: Ben Vedder, Wandelen met woorden; 

Een weg van de filosofische hermeneutiek naar de hermeneutische filosofie en terug, Budel: 
Damen, 2003.
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interpretaties. Als meerduidigheid het zicht op de objectieve waarheid ver-
hult, dan kan dwingende eenduidigheid het zicht op de waarheid herstellen. 
Als alle weldenkende mensen een bepaalde interpretatie delen, dan is het 
ondenkbaar dat de objectieve waarheid anders zou zijn. De toegang tot deze 
waarheid blijft echter indirect: de objectieve waarheid kan in de moderniteit 
alleen via de subjectiviteit benaderd worden.

Tegen deze achtergrond kunnen we ook het criterium van Van den Brink 
en Van der Kooi plaatsen. Zoeken zij met hun beroep op het ‘gezaghebbende 
getuigenis van de Schriften’, hun waarschuwingen en nuanceringen ten spijt, 
niet ook naar ‘ontwijfelbare eenduidigheid’? Maar als meerduidigheid van 
de Schriften het probleem is dan zal in hun criterium geen oplossing kunnen 
liggen. Het is immers de vraag op welke wijze de Schrift gezaghebbend is en 
hoe de Bijbel precies gelezen moet worden. Wat waarborgt de eenheid van 
interpretatie als iedere lezer een eigen interpreet is geworden? 

Die vraag wordt in het protestantisme opgelost met een beroep op de 
Geest. Typisch opent de dienst van het woord in de protestantse eredienst 
met een gebed om verlichting met de Heilige Geest, en de bedoeling daar-
van is om de menselijke eigenmachtigheid buiten spel te zetten. Ook Van 
den Brink en Van der Kooi beroepen zich op de ‘leiding van de Geest’. De 
rol van de Geest is daarmee een epistemologische, die de juistheid van de 
interpretatie moet waarborgen. Hij moet er kennelijk voor zorgen dat een 
‘ontwijfelbare eenduidigheid’ bewerkstelligd wordt.

Het zou echter de vraag kunnen zijn of de Geest wel met één tong spreekt, 
en of de Schrift niet op verschillende manieren tot mensen spreken kan. 
In dat geval zou het opheffen van de meerduidigheid neerkomen op het 
muilkorven van de aansprekendheid van God. Als de epistemologie tot een 
dwingende eenduidigheid wil komen, dan wordt de theologie eerder een 
celebratie van het eigen gelijk, dan een transformerende kracht.

Dit gevaar is niet denkbeeldig. In de bundel Voortdurend verlangen; 
Geestelijke vernieuwing in de protestantse kerk12 beroept Arenda Haas-
noot zich op de epistemologische werking van de Geest als zij stelt dat ‘de 
kinderen van God zijn mensen die de Geest ontvangen hebben en door de 
Geest geleid worden’.13 Wie zich door de Geest laat leiden, heeft toegang tot 
de goddelijke waarheid; wie dat niet doet, dwaalt. Hoewel het in de praktijk 
moeilijk genoeg kan zijn om de precieze scheidslijn te trekken, maakt zij 
een fundamenteel onderscheid tussen twee soorten christenen: die ‘van het 
hart’ en ‘die naar gewoonte’.14 En die laatsten kunnen ‘veel schade aanbren-

12  Hans Esbach (red.), Voortdurend verlangen; Geestelijke vernieuwing in de protestantse kerk, 
Zoetermeer: Boekencentrum, 2011.

13  Arenda Haasnoot, in: Esbach 2011, 15.
14  Arenda Haasnoot, 2011, 19.
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gen’. Het is dus zaak om waakzaam te zijn om dwaalleren en verdeeldheid 
de kop in te drukken en dat zal uiteindelijk resulteren in de triomf van de 
waarheid. De strijd is daarbij geen menselijke, maar een goddelijke strijd die 
‘voortduurt totdat Hij al zijn vijanden vernietigd heeft’.15

In de evangelische beweging is dit miltante bewustzijn sterk aanwezig, en 
gaat niet zelden gepaard met een opvallend superioriteitsdenken.16 Het is een 
theologie die bevestiging zoekt, daarom geneigd is zich in kleine groepen 
gelijkgezinden te organiseren, en zich niet zelden polariserend opstelt. De 
vraag is of God niet juist verdwijnt wanneer deze kwalitatieve tweedeling 
wordt gemaakt. De oud-voorzitter van het Evangelisch Werkverband P.J. 
Bakker signaleert het gevaar dat een specifieke interpretatie van de Schrift 
de tekst zelf lijkt te verhullen: ‘in de evangelische beweging [heeft men] de 
neiging een systeem op de Bijbel te leggen, waardoor de Schrift zelf te wei-
nig aan het woord komt’.17 In een epistemologische theologie die gericht is 
op bevestiging, zijn de goede christenen allicht zij die het met jou eens zijn. 
Daarmee versmalt de theologie tot het eigen gelijk en krijgt de trekken van 
een zelfgerichte theorie die haar eigen waarheid koestert en normatief stelt. 
Hans Esbach, een belangrijke woordvoerder van de evangelische beweging 
in de protestantse kerk, waarschuwt dan ook voor ‘mensen die menen de 
waarheid in pacht te hebben en zich als ‘enige ware gelovigen’ opstellen.18 
Mogelijk zou het helpen als we de epistemologische oriëntatie van de theo-
logie achter ons zouden laten en met name de eenduidigheid als theologisch 
verlangen zouden opgeven. Juist zonder epistemologische pretentie zou de 
Bijbel als Woord van God volledige zeggenschap blijven houden omdat de 
noodzaak tot bevestiging van de eigen theologische positie komt te verval-
len. Met het opgeven van het eigen gelijk, krijgt God weer alle ruimte.

Gods initiatief

Het idee dat het christelijk geloof met de Bijbel begint mag dan een gemeen-
plaats lijken, het is onjuist. Paulus zou onder deze noemer nooit een christen 
genoemd kunnen worden om de simpele reden dat hijzelf nog een belang-
rijke bijdrage aan de Bijbel moest leveren. Veeleer begint het geloof bij een 
religieuze overtuiging, als gevolg van een religieuze opvoeding of soms een 

15  Arenda Haasnoot, 2011, 20.
16  Zie Wilbert van Iperen, Balanceren in de kerk; Onderzoek naar presentatie, profilering en re-

ceptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, 1995-2010, 
Zoetermeer: Boekencentrum, 2014, 66/67.

17  Van Iperen, 2014, 104.
18  Esbach, 2011, 10.
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bekeringservaring. Van den Brink en Van der Kooi bespreken uitvoerig het 
voorbeeld van Peter Roelfsema die niet christelijk opgevoed een doordrin-
gende bekeringservaring doormaakte: ‘Toen voelde ik een troostende aan-
wezigheid, een liefdevolle autoriteit, een bron van onuitspreekbaar inzicht 
en wijsheid heel dicht bij me. Dat heeft me daarna nooit meer verlaten. Ik 
herkende hier Jezus Christus in.’19 De ervaring van Roelfsema is fascinerend, 
omdat zij een directe nabijheid van de liefde van Christus betekent. Deze er-
varing wordt benoemd en geduid in christelijke termen, maar wordt niet ge-
toetst. Roelfsema stelt zijn ervaring niet ter discussie, alsof die gelegitimeerd 
zou moeten worden. Integendeel, hij articuleert de ‘onuitspreekbaarheid’ 
door Jezus Christus in zijn ervaring te herkennen. Er is geen enkele reden 
om aan deze ervaring te twijfelen, hoewel die reden er wel zou kunnen zijn 
of zou kunnen komen. De betrokkene wordt overweldigd door een waarheid 
die zich aan hem opdringt. Maar zodra iemand zich heeft laten aanspreken, 
wordt die waarheid redundant: de uitspraak dat het waar is dat God je heeft 
aangesproken voegt niets toe aan de overtuiging dat God je heeft aangespro-
ken.20 De concrete relevantie van de christelijke duiding van deze ervaring 
ligt in nabijheid (Roelfsema: ‘heel dicht bij me’). Het geloof begint hier bij 
een actuele betekenis, niet bij een objectieve waarheid. 

Ook Van den Brink en Van der Kooi erkennen deze nadruk op de geloofs-
relevantie door de soteriologie boven de epistemologie te laten gaan.21 De 
ervaring van Roelfsema is voor hen een ervaring van redding waarbij God 
het initiatief heeft genomen. Roelfsema is door zijn ervaring overvallen en 
heeft het zelf allemaal zo niet bedacht. Het geloof is niet louter een product 
van menselijke overwegingen, maar wordt door God gegeven. Klassiek is dit 
een aspect van de goddelijke providentia: voorzienigheid. Het gaat er daarbij 
niet in de eerste plaats om dat God tevoren alles heeft kunnen voorspellen, 
maar dat Hij het initiatief heeft en dat het menselijk handelen daarop een 
reactie is.22 Zonder de prioriteit van God wordt de theologie een speelbal van 
menselijke manipulaties en verdwijnt het kritische moment van de theologie. 
Dat mag in een postmoderne vrijheidsdrang aanlokkelijk lijken, maar Van 
den Brink en Van der Kooi wijzen terecht op het gevaar van ideologische 
toe-eigening van Gods gezag door ‘eigen ideeën en wensen op God te pro-
jecteren’.23 Als de theologie een aanzeggende en transformerende kracht 
wil behouden, dan moet de voorzienigheid van God veilig worden gesteld.

19  Christelijke Dogmatiek, 152 vv.
20  Voor dit belangrijke aspect van waarheid, zie Slob 2002, 55 vv.
21   ‘Een dogmatiek die zich wil richten naar het grondpatroon van de Bijbel zal dan ook niet draaien 

om de epistemologie, maar om de soteriologie’(Christelijke Dogmatiek, 159). Het probleem is 
dat alleen via de epistemologie over het grondpatroon van de Bijbel kan worden gesproken. 

22  Van den Brink en Van der Kooi bespreken de providentia op 219 vv van hun Christelijke Dogmatiek.
23  Christelijke Dogmatiek, 40.
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Het is dan niet vreemd om de voorzienigheid ontisch te willen verankeren en 
de idee dat de Bijbel de ‘definitieve openbaring’ van God bevat, is daarvan 
een uitvloeisel. De religieuze waarheid is dan objectief en de epistemologi-
sche eenstemmigheid moet haar aan het licht brengen. Hoewel het belang 
van deze insteek duidelijk is, schiet zij tekort. Filosofisch vereist het metafy-
sische claims die niet hard zijn te maken (als God semper maior is dan valt 
bijvoorbeeld Zijn bestaan niet te overzien en daarmee niet te bewijzen) maar 
ernstiger is het theologische bezwaar dat een ontische verankering de religi-
euze waarheid contingent maakt: objectief gezien zouden de religieuze claims 
immers ook onwaar kunnen zijn. Als eenstemmigheid de bijbelse objectivi-
teit zou moeten aantonen, dan wordt de voorzienigheid van God afhankelijk 
gemaakt van de epistemologie en verdampt de aanzeggende kracht van God. 
De aanzeggende kracht van God wordt dan immers bepaald door de men-
selijke criteria van epistemologische aanvaardbaarheid. Het gevaar dat Van 
den Brink en Van der Kooi proberen te voorkomen, ligt dan juist op de loer.

Als het geloof bij de concrete geloofservaring begint dan kan de voorzie-
nigheid van God echter ook doxologisch worden bepaald. In de erkenning 
dat wij ons door God aangesproken mogen weten (Roelfsema: ‘Ik herkende 
Jezus Christus hierin’) wordt God de eer gegeven voor iets dat ons overkomt. 
In de doxologie staat de waarheid van God niet ter discussie, maar wordt 
aanvaard. Een waarborg is niet vereist, want het gaat om overgave. Niet 
het waar-zijn van God is dan aan de orde, maar de betekenisvolheid van 
religieuze begrippen om een concrete situatie te duiden. De waarheid ligt 
daarbij in de nabijheid die een directe transformerende kracht heeft en die 
tot waar-maken aanzet.

Prototypisch lezen

De epistemologische benadering van de theologie is niet succesvol geble-
ken. Als eenstemmigheid het doel was, dan moet simpelweg worden vast-
gesteld dat die in onze pluralistische context ver te zoeken is. Ongetwijfeld 
zijn daar vele redenen voor te vinden, maar de objectiviteit van de bijbelse 
waarheid heeft er in ieder geval geen tegenwicht aan kunnen bieden. Zij 
is mogelijk zelfs contraproductief geweest: de objectieve betekenis van de 
Bijbel legt het normatieve moment in het verleden en heeft de relevantie 
van haar inhoud voor velen geheel doen verdwijnen. Vreemd genoeg is 
dat voor haar objectieve inhoud nauwelijks een bezwaar: die zou toch wel 
blijven bestaan, ook al zou niemand er boodschap aan hebben. Maar is dat 
een geruststelling, of een onderstreping van het relevantieprobleem? Als 
we vast willen houden aan de relevantie van de christelijke boodschap dan 
doen we er goed aan die in de pluraliteit te zoeken. En ons te richten op 
de toekomst.

V e R l A n g e n  n A A R  W A t  o n s  W o R d t  A A n g e R e i k t
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Mogelijk dat de Bijbel weer volop tot spreken kan komen als we de epistemo-
logische insteek loslaten en beginnen bij de geleefde geloofspraktijk. Waar 
de moderne hermeneutiek de Bijbel objectiveerde, maar daarmee ook op 
afstand plaatste, zou het wenselijk zijn de Bijbel als Woord van God in het 
actuele heden relevant te maken. De Schrift wordt dan niet beschouwd als 
beschrijving van de openbaring die we zo juist mogelijk moeten proberen te 
verstaan, maar als een articulatie van geloofservaringen die het vocabulaire 
verschaffen waarmee we ook onze eigen ervaringen kunnen plaatsen en 
duiden. De Bijbel blijft daarmee onverminderd centraal staan, maar krijgt 
een andere positie.

Een voorstel om de mogelijkheid daartoe te denken doet Elisabeth 
Schüssler Fiorenza, feministe, hermeneut en oud testamentica van formaat.24 
Schüssler Fiorenza koestert een diep feministisch wantrouwen jegens de 
Bijbelse tekst die volkomen doordesemd is van ‘androcentrisme’ en die voor 
haar in de weerspiegeling van de patriarchale patronen uit vroeger tijd on-
mogelijk de ervaring van hedendaagse vrouwen kan aanspreken. Anders dan 
sommige andere feministische theologen25 verwerpt zij de Bijbel niet, omdat 
ondanks alles de bevrijdende stem van God erin doorklinkt. Die stem wil 
zij laten klinken. De kerngedachte is dat het geloof in onze eigen context 
relevant moet kunnen zijn, en precies daarom moet het bijbelse gezag niet 
los worden gemaakt uit de gemeenschap waarin hij zeggingskracht moet 
hebben.26 In de epistemologische verhouding die hierboven staat beschreven 
worden de Bijbelse teksten beschouwd als ‘universals, which then become 
authoritative and normative for all times and cultures’.27 Die opvatting van 
de Bijbel noemt Schüssler Fiorena een ‘mythisch archetype’. De Bijbel wordt 
gezien als objectieve normatieve bron die voor alle eeuwen dwingende voor-
schriften – ‘an unchanging pattern of behavior’28 – heeft geformuleerd. De 
maatschappelijke verhoudingen uit de eerste eeuw, waarmee de bijbelschrij-
vers hun androcentrisme in de tekst legden, worden dan normatief voor 
alle andere contexten. De ongerechtigheid die in deze verhoudingen liggen, 
worden dan niet blootgelegd maar gecontinueerd. En daarmee worden spe-
cifieke androcentrische belangen gediend. Voor Schüssler Fiorenza is dit 

24  Deze passage is gebaseerd op Elisabeth Schüssler Fiorenza, Bread not Stone; The Challenge of 
Feminist Biblical Interpretation, Boston: Beacon Press, 1984. Een vertaling van de tekst waar het 
mij om gaat is: ‘De Vrouwenkerk. De hermeneutische kern van de feministische bijbelinterpreta-
tie’. In: De Schriften Verstaan, W. Stoker, B. Vedder en H.M. Vroom, Zoetermeer: Meinema, 1995.

25  Bijvoorbeeld Mary Daly, Beyond God the Father, Boston: Beacon Press, 1973.
26  Schüssler Fiorenza, 1984, 9: ‘Christian apologists as well as postbiblical feminists not only over-

look the experiences of women in biblical religion but also assume that the Bible has authority 
independently of the community to which it belongs.’

27  Schüssler Fiorenza, 1984, 10.
28 Schüssler Fiorenza, 1984, 10.
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een voorbeeld van hoe menselijke belangen met een goddelijk gezag worden 
getooid: ‘Central to this apologetic debate is the interest in legitimizing one’s 
own position by reference tot biblical authority’.29 Gods woord wordt zo voor 
een menselijk karretje gespannen.

Tegenover deze archetypische benadering stelt Schüssler Fiorenza een 
‘prototypische’ lezing: ‘a formative root-model of biblical faith and life’.30 
Een prototype geeft geen dwingende blauwdruk die dwingend moet wor-
den nagevolgd, maar inspireert tot ‘creatieve actualisering’ die de bijbelse 
erfenis levend houdt en herschept. Hierbij wordt niet de normativiteit van 
de tekst centraal gesteld, maar de concrete geloofservaring. In het geval 
van Schüssler Fiorenza gaat het specifiek om de ervaringen van vrouwen, 
maar breder getrokken gaat het dan om de ervaringen van gelovigen. Die 
ervaringen staan vanzelfsprekend niet los van de geloofstraditie, want alleen 
vanuit die traditie kunnen ze worden gekend en benoemd. Maar de focus ligt 
niet op een voorgegeven archetype dat vanuit het verleden nagedaan moet 
worden, maar op een geloofsmogelijkheid die als betekenisvol wordt erkend 
en die richting kan geven aan het bestaan. Het gaat dan niet om het vinden 
van de bijbels waarheid, als een afspiegeling van een objectieve waarheid, 
maar om het waar-maken van de boodschap die ons is aangezegd. En dat is 
op de toekomst gericht.

Met deze insteek staat de concrete relevantie van de bijbelse boodschap 
volop in de schijnwerpers. Het is niet langer de vraag of de Bijbel nog wel 
betekenis heeft in onze tijd, maar deze insteek wil aanduiden hoe de Bijbel 
betekenisvol kan zijn. Hij is vruchtbaar niet alleen in het feministische per-
spectief van Schüssler Fiorenza, maar voor iedere theologie die zich af durft 
te vragen hoe Gods woord in onze tijd tot klinken kan worden gebracht.

Getuigenis

Als we het prototypische model van Schüssler Fiorenza in breder theologisch 
perspectief plaatsen, dan gaat het in het bijbelgebruik niet om het opdelven 
van een objectieve waarheid die al of niet van belang kan zijn in de contem-
poraine context, maar om een aanzegging die altijd in het heden klinken 
mag. Die moet dan wel stem krijgen, en die aanzegging krijgt gestalte in het 
begrip ‘getuigenis’. In een recent proefschrift heeft Ariaan Baan juist dit as-
pect uit het denken van Stanley Hauerwas uitgelicht.31 Volgens Hauerwas is 
theologie altijd een getuigende theologie en Baan systematiseert deze opvat-
ting. Het belang van getuigenis ligt volgens Baan in de actuele concretisering 

29  Schüssler Fiorenza, 1984, 9.
30  Schüssler Fiorenza, 1984, 14.
31 Ariaan Baan, The Necessity of Witness, proefschrift PThU Amsterdam/Groningen, 2014.
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van het geloof. Zonder dat blijft het geloof ‘a void ideology or metaphysical 
system that refers neither to God nor to human practices’.32 De postliberale33 
Hauerwas beroept zich op de filosofie van Ludwig Wittgenstein. De religi-
euze waarheid kan niet los van de geloofspraktijk worden aangetoond, maar 
toont zich juist in die geloofspraktijk. En vanuit de geloofspraktijk is de re-
ligieuze waarheid geen zaak van menselijke overwegingen, maar ingegeven 
door de Geest. De getuigenis krijgt hiermee een trinitarisch karakter, want 
‘the Spirit involves human beings in the interplay … between Father, Son, 
and Holy Spirit’.34 Getuigenis wordt daarmee niet een afgeleide van de god-
delijke waarheid, maar ís de goddelijke boodschap zelf. Als mensen door de 
werking van de Geest deel kunnen krijgen aan de triniteit, dan krijgt God 
stem in de getuigenis. ‘The truth of Christian convictions can be known only 
through witnesses because the God Christians worship is triune. If the truth 
of Christian convictions could be known without witness, then that truth 
would no longer be the work of the Trinity, and those who espoused it would 
no longer be Christians’.35 

De insteek van Hauerwas en Baan legt de religieuze waarheid dus in 
de contemporaine getuigenis en kan daarmee niet worden gezien als een 
archetypische benadering van de Bijbel. Toch krijgt de Geest dezelfde legi-
timerende rol te spelen als in de epistemologische theologie. In het opvoeren 
van de triniteit is de werking van de Geest de waarborgende factor voor de 
juistheid van de getuigenis. Maar juist epistemologisch gezien is dit beroep 
op de Geest helaas ‘hopelessly circular’. De getuigenis aangaande de trini-
teit ontleent haar gezag aan de triniteit: de conclusie ondersteunt zichzelf. 
Hauerwas en Baan erkennen dit probleem volop36, maar leggen zich neer 
bij de verzuchting dat de circulariteit een gevolg is van de ‘epistemology of 
witness’. 

32  Baan, 2014, 23. Natuurlijk is het mogelijk om het christelijk geloof ook van buitenaf te beschrij-
ven maar alleen door er zelf ook verantwoordelijkheid voor te nemen kan de religieuze waarheid 
tot recht komen. Daarmee wijst Hauerwas volgens Baan de fundamentalistische pogingen om de 
waarheid van christelijke overtuigingen dwingend te bewijzen af: ‘coercive evidence and “knock-
down arguments” are not the work of the Holy Spirit but a product of human pride and sin’ (Baan, 
2014, 24).

33  De term komt van George Lindbeck, The Nature of Doctrine; Religion and theology in a postlib-
eral age, Philedelphia: Westminster Press, 1984.

34  Baan, 2014, 24. Baan voegt hier de technische term perichoresis toe – een term die Hauerwas zelf 
in dit verband niet gebruikt.

35 Hauerwas, geciteerd door Baan, 2014, 24.
36  Volgens Baan staat Hauerwas hier met lege handen: ‘all he can do is point to witnesses like Karl 

Barth and Saint Maximilian, and explain that their witness is neither self-justifying nor self-refer-
ential’ (Baan, 2014, 29). De circulariteit loopt via het gezag van de Geest, maar daarmee wordt wel 
degelijk de juistheid en betrouwbaarheid van de eigen getuigenis geclaimd. De dunne omweg maakt 
dat zeer strikt genomen deze getuigenis niet direct zelf-referentieel en zelf-rechtvaardigend is, maar 
indirect ontleent deze opvatting van getuigenis zijn gezag aan het eentweetje met de Geest.
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Het zou dan ook de vraag kunnen zijn of we de epistemologie niet moeten 
laten vallen. Daarvoor zou ruimte kunnen komen als we christelijke bood-
schap niet vanuit een ontische waarborg, maar vanuit de eschatologie den-
ken. Het verschil tussen deze twee opvattingen leidt tot het verschil van een 
gesloten, ingekeerde theologie die haar eigen waarheid koestert enerzijds, 
en een theologie die naar de openheid streeft dat God haar tekortkomingen 
zal bijsturen anderzijds. Het gaat om een verschil in normatieve temporele 
richting, en om een andere opvatting van de rol van de Geest.

Polariserend non-conformisme 

Als de Geest de basis verschaft voor de getuigenis, legitimeert zij daarmee 
haar eigen gelijk. Volgens Baan is die steun onontbeerlijk, vooral als het erop 
aankomt: in een conflict. ‘Truthful and faithful witnesses live in conflict 
with the powers that be, with society and even with some of their fellow 
Christians’.37 Baan benadrukt dat dit conflict niet om menselijke eigenzin-
nigheid draait, maar het conflict is tussen God en boze krachten, ‘between 
Satan and the Lamb’.38 Als getuigenis zijn gezag ontleent aan de Geest, dan 
is het goddelijk gesanctioneerd. Maar ook niet vatbaar voor kritiek. Want 
hoe zou het gezag van God ter discussie kunnen staan?

De deur naar de profetische eenling die getooid met goddelijk gezag 
in een conflictueuze situatie zijn of haar eigen stellingen betrekt, staat 
wagenwijd open en roept de vraag op of ‘vocation is by nature a violent 
act’.39 Hauerwas en Baan zijn zich bewust van dit probleem en zijn beducht 
voor de ‘dominance of false stories about autonomy or self-exploration’.40 
Ze willen de religieuze eigenmachtigheid tegengaan door het belang van 
training door een religieuze meester te benadrukken, en door te erken-
nen dat de ‘powers of sin’ de integriteit van mensen kunnen bedreigen. 
Om die reden kunnen ‘truthfulness and faithfulness only be acquired in 
communion with fellow Christians’.41 Hiermee dempen ze de individuele 
eigenmachtigheid, maar het blijft evengoed een theologie die naar beves-
tiging zoekt en die vindt in een gemeenschap van gelijkgezinden. Maar 
in deze zelfbevestiging dreigt ‘tribalisme’: de isolatie van de kerk van de 
omliggende cultuur en het celebreren van het eigen gelijk. Alle tegenspraak 
is dan ‘des duivels’ en alleen volledige gelijkgezindheid telt. Het leidt tot 

37  Baan, 2014, 132.
38  Baan, 2014, 133.
39  Baan, 2014, 119. Het antwoord zal zijn: ‘not necessarily’[!]. In het licht van de boodschap van 

vrede, en het expliciete pascifisme van Hauerwas en Baan is dat een wat magere conclusie. 
40 Baan, 2014, 97.
41  Idem.
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een ecclesiologie die een scherp en smal onderscheid maakt tussen ‘gelovi-
gen’ en ‘ongelovigen’, christenen ‘van het hart’ en ‘die naar gewoonte’. De 
noodzaak van het innemen van een positie en daarvan getuigenis afleggen 
verwordt dan tot een systematisch non-conformisme waarbij de polarisatie 
een keurmerk van kwaliteit wordt.

Liefde

In zijn eerste brief aan de Korintiërs waarschuwt Paulus voor de men-
selijke toe-eigening van het goddelijk gezag. Dat is immers aan de orde 
wanneer hij schrijft dat ‘profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal ver-
stommen, kennis verloren gaan’ (1 Kor. 13:8). Hetzelfde gezag waarmee 
Hauerwas en Baan hun getuigenis legitimeren, is bij profetie en klanktaal 
in het geding: een rechtstreeks spreken namens God dat geen tegenspraak 
duldt en dat daarmee de juiste kennis wil claimen. Paulus diskwalificeert 
dit spreken overigens niet, maar stelt het onder het gezag van de liefde. 
En daarmee onder het gezag van de Geest. Maar daarin klinkt een heel 
andere opvatting van de Geest, dan de epistemologische waarborg die ook 
Hauerwas en Baan ervan maken. Bij hen gaat het om bevestiging, in de 
liefde gaat het eerder om aanzegging, bijsturing en correctie van de eigen 
overtuigingen. Daarin zit de transformerende kracht van het evangelie 
dat ons iets wordt aangezegd wat we nog niet wisten of waar we niet aan 
wilden. Waarheid is hierbij niet de juiste afspiegeling van een ontische 
stand van zaken, maar is de erkenning dat overtuigingen moeten worden 
bijgesteld.

Waarheid gaat in deze visie niet om de correspondentie tussen subjectieve 
opvattingen en de objectieve werkelijkheid, maar is een aspect van com-
municatie en betekent een overdracht van verantwoordelijkheid. Daarin kan 
het kritische moment van de theologie worden geplaatst. Een belangrijke 
drijfveer van de epistemologische insteek was niet alleen de bevestiging van 
de eigen overtuigingen, maar ook de weerlegging van onjuist interpretaties. 
Die functie van waarheid blijft bestaan. Het bevestigen van de eigen over-
tuigingen is niet nodig, want die zijn redundant. Denken dat iets het geval is 
en denken dat het waar is, is immers hetzelfde. Waarheid voegt niets toe aan 
de overtuigingen die je hebt en die overtuigingen vereisen geen bevestiging, 
maar integriteit.

Maar overtuigingen kunnen wel ter discussie worden gesteld en dán komt 
waarheid opnieuw in het geding. Overwegingen van anderen, nieuwe infor-
matie, andere ervaringen kunnen de betekenisvolheid van een interpretatie 
ter discussie stellen. In de argumentatietheorie spreekt men van bewijslast, 
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theologisch kunnen we met Hauerwas en Baan dan van getuigenis spreken. 42 
In een betwiste context is getuigenis vereist, maar getuigenis is niet vanzelf-
sprekend waarheidsvol. Het kan immers ook blijken dat je ongelijk hebt en 
je opvattingen moeten worden bijgesteld. De beduchtheid om de menselijke 
eigenmachtigheid te weerstaan gaat niet alleen om tegensprekende inzichten, 
maar betreft evenzeer je eigen overtuigingen. In het geloofsgesprek reiken 
gesprekspartners elkaar denkmogelijkheden aan, waarbij niet het eigen ge-
lijk maar het mogelijke gelijk van de ander voorop zou moeten staan. En 
dat steeds wederzijds gedacht. Het doel is daarbij niet om een definitieve 
beschrijving van de goddelijke waarheid te geven, maar om elkaar verder 
te helpen, te troosten of nabij te zijn. Om de liefde, kortom, aan elkaar waar 
te maken.

De prototypische leeswijze van Schüssler Fiorenza biedt een handvat 
om hierbij de nodige openheid te verschaffen, en ontloopt het bezwaar van 
circulariteit dat we bij Hauerwas en Baan signaleerden. Epistemologisch 
kan de juistheid van de getuigenis niet worden onderbouwd met haar eigen 
conclusie en kan een claim haar eigen feitelijkheid niet staven. Als het om 
de getuigende articulatie van een belofte gaat, kan er van deze verhouding 
geen sprake zijn, omdat de ‘feitelijkheid’ niet (of nog niet) gestalte heeft 
gekregen. De inspiratie van de Geest is geen waarborg voor de juistheid van 
de getuigenis, maar gaat om de liefdevolle betrokkenheid op de situatie van 
een ander. De boodschap van God krijgt daarin een actuele articulatie en als 
we dit trinitarisch kunnen verstaan, zoals Hauerwas en Baan dat voorstellen, 
dan maken we God in de aanspreking aan elkaar waar. Of die aanspreking 
ook betekenisvol kan zijn voor de ander, kan niet op andere manier worden 
afgedwongen dan door de belofte zelf. Het zijn geen dwingende voorschrif-
ten, maar denkmogelijkheden die als opties worden aangeboden. Of anderen 
zich erdoor laten aanspreken, is aan hen.

Als God op deze manier stem kan krijgen, dan is er wel degelijk sprake 
van een ‘voorzienigheid Gods’ in de zin dat wij Hem niet verzinnen en dat 
het menselijk handelen een reactie is op Gods initiatief. Waar een epistemo-
logische theologie een verankering in een ontische objectiviteit vereist, gaat 
het hier om de erkenning dat we Gods en niet onze eigen wegen mogen gaan. 
Die erkenning uit zich in de doxologie: de lofprijzing die de fundamentele 
religieuze overtuiging uitdrukt dat wij onszelf niet hebben gemaakt. De be-

42  In de argumentatietheorie brengt ‘assertion’ ook ‘commitment’ met zich mee, en verplicht een 
stellende uitspraak desgevraagd tot argumentatieve verdediging. Zonder die ‘desgevraagdheid’ 
wordt de drogreden van irrelevante discussie (ignoratio elenchi) begaan. Zie Van Eemeren en 
Snoeck Henkemans, Argumentatie, Groningen: Wolters-Noordhoff, 2006, 21, 100. Iets soortge-
lijks is hier aan de orde: overtuigingen brengen verantwoordelijkheid met zich mee, dat aange-
sproken wordt als ze ter discussie worden gesteld. Getuigenis is altijd op de aanzegging van een 
ander gericht, je hoeft zelf immers niet meer overtuigd te worden.
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lofte is de drijvende kracht en de toekomst blijft daarbij principieel open. Die 
toekomst wordt mede gestalte gegeven door mensen die zich door de Geest 
van liefde laten leiden, en laat zich niet nader vastleggen. 

Daarmee laten we het initiatief bij God en is de gelovige geroepen om 
ernst kan maken met de hoop en de belofte die in Christus is gegeven. Juist 
die hoop en belofte maken we aan elkaar waar, als we van Hem getuigen en 
onze dienstbaarheid aan elkaar betonen. De gemeente is niet een club ge-
lijkgezinden, maar vormt in alle verscheidenheid het lichaam van Christus. 

Daarin is het bevestigen van het eigen gelijk niet het zaligmakende ver-
langen, maar gaat het veeleer om het plek vinden voor de eigen ongelijkheid. 
En dat is toch de kernboodschap van het evangelie: de menselijke kwetsbaar-
heid en ontoereikendheid vinden veiligheid in de liefde van Christus. 
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