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, ,Als een pijl · 
WatmoetenweaanmetdeBijbel? ' De bij bef à' 
Het is een vraag die 10 jaar geleden de kerken 
nog in beroering brachten, maar waar vandaag 
niemand meer van wakker schijnt te liggen. 
Wat moeten we er nu wel en wat niet van 
geloven? Heeft het boek nog ge,ag in de kent 
en in ons chrisfl!!lijk leven? En zo ja, hoe dan 
well Natuurlijk zijn hel vragen die geen 
christen totaal onberoerd'zullen laten: per slát 
van rekening haalt de kerk haar wijsheid nog 

1 

steeds uit de bijbel. Maar ik zie niemand er zlçh 
in onze kerken echt meer druk om maken. 

MEDITATIEF 
MOMENT 
HAVE A BREAK 
Have a break 
een roep 
uit een reclamespot 
mannen 
vrou\Nen 
worden gevraagd 
naar zichzelf 
te kijken: 

l , 

Of lopen we voor die vraag weg omdat we niet 
weten wat we er mee aanmoeten/ 1~ denk dat 
daar de oorzaak van da.t zwijgen moet wo'rdan 
gezocht. W!> hebben een beetje onze buik vol 
gekregen van de discussie over het gezag van 
de Bijbel. Omdat WIJ er niet goed uit zijn' 
gekomen. Het gesprek erover is in onze kerken 

een beetje vastgelopen. De aard ven het 
Schfiftgezag als onde<W/'rp voor een 
gemeente-avond? Laten we het liever over 
urgente zaken hebben. Geloolsopvoeding en 
kerkwrlating onder jongeren. Dat soort dingen. 

Een kater 
Het is natuurtijk een kwestie van prioriteiten. 
Maar tegelijk speelt mee dal veel mensen ook 
een kater van de discussie over het 
Schriftgezag hebben opgelopen. Het was goed 
bedoeld en er was een hoop werk aan besteed, 
maàr het is eigenlijk mislukt: de verwerking ven 
het rapport God mei ons. over de aard van hft 
Schriftgezag, in de Gereformeerde Kerken. Het 
verscheen in 1981, maar hoe goed het ook 
was. het is geen klassieker geworden: het is 
soms alweer vetgeten. 
Waarom lukte het eigenlijk niet met dat 

Waar zijn we nou 
_ h'l'lema·a/ mee be;,:ig_? 
Have a breák 

~ rapport? Misschien, omd,lt het open(l; met een. 
t-, ,. _.•_ noga.}J.~~t~fi~f_isch be~009 5Mtr Y@J., _ 

· , nu etgenhJk "waarheid" 1s. Voordat de 
aandachtige lezer aankwam bij de vraag of de 

bijbel wel historisch betrouwbaar is en hoe zij 
als norm voor' het christelijk leven kan gelden, 
moest hij of zij zich eerst een weg banen door 
zinnen als: .,Het gaat dus ntet om een waarheid 
(objectief) die·vervolgens toegeëigend moet 

een roep 
om uit de sleur 
van werk 
of hobby 
te stappeq 
even een zoete 
versnapering. 

Have a break 
een roep 
van Johannes de Doper 
mannen 
vrouwen 
worden gevraagd 
naar zichzelf 
te kijken: 
Waar zijn we nou 
helemaal mee bezig? 
Have a break 
een roep 
om uit de sleur . 
van werk 
of hobby 
te stappen. 
een roerj 
om uit de gr,eep 
van de politieke 
ecpnomische 
religieuze 
macht 
te breken, 

, een roep 

worderi (subjectief). maar om beide inéén". 
Wie dan nog lust had om verder te lezen, kr118Q' 
het allemaal uitgelegd: de waarheid van de 
bijbel is niet alleen een " objectieve" waa eid. 
zoals 2 + 2 = 4 dat is; neen, de waarheid 
relattoneet Dat wH zeggen dat de waarheid an 

de bijbel zich steeds binnen een relatie, bi nen 
~e betrokkenheid van de mens op iets and s, 
aftekent. 
"Mooi geprobeerd". dacht menig 
geïnteresseerd kerklid, .,maar bij deze hoge 
wijsheid haak ik af". Dat deden de verontrus e 
broeders en zusters onder ons ook: bij hen 
sloegen de stoppen al direct dóor bij het 
woordje " su~jectiel": stel je voor dat de 
waarheid van de bijbal ook van onszelf al zóu 
hangeh, waár blijf je dan? Gods waar~eid is 
objectief of_ zij is geen waarheid. De, waarheid 
relationeel? Kijk, dat krijg je van al dat geflirt mei 

. d!~ moderne ~ilosofie. Had je nU maar'ge~oon 
bij de Nederlandse ~eloofsbelijde.nis van 1634 \ 
gehf uden: .,Wij behjden dat dit Woord van God \ 
n•~t 1s voortgekomen uit de wil van een mens 
maàr dat door de )'ieilige Geest gedreven • 

mensen van Godswege gesproken hebben". \ 
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oor het hart' 
, 

de geloofservaring van Israël en van de vroege 

kerk. Je gebruikt het.hoogstens nog als een 
soort brevierboek: om over te mediteren, ter 

lering en ter stichting. De waarheid is 
subjectief, zo klinkt het hier, of zij is geen 
waarheid. Zo wordt de taal van de bijbel 
gedemocratiseerd: zij raakt ons soms misschien 
nog wel even, maar zij is haar gezag kwijt. 

Dan is er blijkbaar onderweg toch iets scheel 
gegaan sinds het sola acriptura ( .. De Schrift 
alleen" ) van de Reformatie. De ervaring die 
bijvoorbeeld Calvijn nog onderging bij het lezen 
van de bijbel wordt dan voor ons onbegrijpelijk. 
Ik wend me hier tot hem, niet omdat ik behoefte 
heb aan .een autoriteit. maar omdat zijn 
leeser'Varing met de bijbel ons misschien iets 

kan leren. Om de verpletterende kracht van de 
bijbel te illustreren neemt Calvijn niet zijn 
toevlucht tot filosofische hoogsta/idjes, en 
beroept hij zich evenmin op het harde dogma 

van de inspiratie van de Schrift. Hij vergelijkt 
daarentegen de bijbel met andere boeken uit de 
literatuur. Mooie boeken, die ons ontroeren en 
ons daarom lief zijn, constateert hij. Maar in 
vergelijking daarmee slaat de lezing van de 
Bijbel werkelijk alles. 

D. Oorenbeck 

Over die mooie boeken schrijft hij: 
"zij zullen u, ik erken her. buitengewoon 
B~ntrekken, genot verschaften, roeren, 
m'eesleuren; maar indien gij u van hen wendt 
lot de lezing der Heilige Schrift. dan zal deze, of 
ge wilt of niet, u zo levendig aangrijpen, zo in 
uw hart doordringen, zo in uw merg zich 
zetelen. dat. vergeleken bij de uitwerking van 
dal gevoel, de kracht van die redenaars en 

Een verpletterende ervaring 
Cllvijn maakt dus een vergelijking, en niet 

m'eer dan dat Maar hij kan ons daarmee 
m·isschien verder helpen bij de vraag waarom 
~ in de kerk gezag toekennen aan de bijbel. 
Waarom wordt de bijbel door de reformatoren 
" Woord van God" genoemd? Omdat ze in de 
oyerweldigende ervaring die ze opdeden toen 

z' de bijbel lazen de stem van God zelf 
meenden te horen. Dat was geen dogma. maar 
er.varing. De bijbel hád zijn autoriteit niet, maar 

kreeg zijn autoriteit in actie. Je kon er gewoon 
niet onderuit als je hem las: hier was God zelf 
aan het Woord. Verpletterend en helend, 
majestueus en teder. · 
we krijgen tegenwoordig maar heel moeilijk 
nog de vinger achter die ervaring. We zijn denk 
ik bedorven door een paar eeuwen zogenaamd 

" w etensphappelijk" denken. die de bijbel 
constant hebben vergeleken met onze 
natuurkunde- of geschiedenisboeken. Maar we 
zouden pet eens kunnen proberen: bijbellezen 
zoals je •leest in een roman of kijkt naar een 
schilderij waar je helemaal kapot van bent. Of 

90k: zoals je luistert naar een stuk muziek, dat 
je zo meesleurt dat je er helemaal 
ondersteboven van raakt. Dat kan een popsong 
zijn of een klassiek pianoconcert, het doet er 
.nj,ayioe: de e~ar'ing die i• erbij hebt is dezelfde 
hle, krijg je iets te horen wat je nog niet wist. 
Je kijk op de wereld is er anders door 

geworden, zo'n ervaring maakt je een ander 
mens. Je _weet weer een stukje meer van de 
waarheid. Is die waarheid nu subjectief of 
objectief/ Geen van beide en allebei: kijken of 
luisteren naar kunst is immers een spel. 
waarbij je niet krampachtig vast blijft houden 
aan jezelf: je láát je gewoon ook meenemen. 

Zoals je n iet stil op je plaats kunt blijven zitten 
bij een goed stuk muziek. Je laat je meevoeren 
Z,Onder van te voren precies te weten 

om te ontsnappen 
aan de verslaving 
van de schone schijn; 

Have a break 

Koran of brevierboek7 
Maar zo wordt de disc45:sie weer vier eeuwen 
terug in de tijd gebombardearci'en komt er van 

ee_n eigentijds verstaan va~ het g~zag van de 
Bijbel mets. De B11bel worçlt in de·orthodoxie 

rog steeds beschou\l"d als een soo.rt Koran. die 
lener voor lener regalrocht 4it de hemel is 
gevallen: Een boek "van boven". De waarheid 
is ob1ect1el of zij is geen waarheid. Zo, denk ik. 
,s het gezag ~an de bijbel misschien weliswaar 
gered, n:,aar ten koste van watl 

1 Wijsgeren schier verdwijnt" . 

waarheen. Je wordt verlost van je subjectiviteit. 

Zo gaat het met een mooi gedicht. een pakkend 

luk muzi_ek. Maar als je ~-alvijn mag geloven is 
r,t nog niks vergeleken b1J de lezing van de 
öijbel. We worden aangesproken, aangeraakt, 
~econfronteerd, overtuigd. overdonderd. 
geroerd, verpletterd op een alles overtreffende 

ttap. We worden in het hart gegrepen als we 
een Psalm lezen. de klacht van Job aanhoren, 
Jezus in actie zien. Hier horen we soms " het 
woord dat alles openmaakt"• om met een lied 
van <!e nederlandse popgroep de Scene te 
spreken . .. Het gezag van de Schrift" is in dat 
geval geen papieren leus meer uit een belegen 
belijdenisgeschrift, maar is een gebeurtenis · 
geworden met effect: het verandert mensen. De 
Schrift doorboon als een pijl het hart, schreef 
Calvijn. Bijbellezen moet hem verrukl'hebben, 
maar heeft hem blijkbaar ook soms behoorlijk 
pijn gedaan. Zo gaat het blijkbaar, als je je 
openstelt voor de waarheid van dat"kunstwerk" 
over God. Het lijkt wel alsof God zelf erin aan 
het woord is en je ziel binnendringt. 

een roep 
om een andere weg· 
te gaan, 
de weg terugg 
tot God 
tot elkaar, 
de weg 
door de Jordàán , 
doopwater 
van nieuw 
leven. 

H. Schuur l üidwblde 

Het Woord v_an God is .zo hàrd en levenloos 
geworden dat het de ziel niet meer werkelijk 
beroert. 

Aan de ancj'l[e, IWe~aja ~nt van. i!,<1,vig . 
Nederland geldt echter da Bijbel steeds meer 

als eeJ' b\)ek "van onderen": de neerslag van 

Calvijn vergelijkt dus de bijbel met een 
kunstwerk. Let wel, hij zegt niet: de bijbel fs 

t•n kunstwerk. Dat wordt buiten de kerk wel 
~r s0mflligen als reden aangevoerd om heel 

zuinig te zijn op de bijbel: zij is een kostbaar 
stukje cultuurgoed. Dat is natuurlijk ook zo. · 
t.laar in da kerk kunnen we ons beter houden 
l:: n het woord van de romanschrijver, die tegen · 
...,,and die ook verdedigde dat de bijbel zo'n 

erk staaltje klassieke dichtkunst is, inbracht: 
:.Maar dan is het wel verdomd slecht 
lleschrevenl". Hele stukken uit de bijbel zijn 

mers beslist geen stijlbloempjes. We lezen 
bijbel in de keik omdat we er de stem van 

in beluisteren. niet omdat we het zo'n 

!hooi boek vinden. 

F. de Lange 

1 


