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Onderzoeksgroep Sources: Heilige boeken, religieuze identiteit en hun onderlinge samenhang 
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De medewerkers van Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis werken samen in de onderzoeks-

groep Sources. Zij houden zich, zoals de naam aangeeft, bezig met de bronnen van het christelijk 

geloof. Binnen de Protestantse kerken is het nog steeds vanzelfsprekend om de Bijbel als uitgangs-

punt te nemen. Steeds vaker lijkt dit echter een loze formule te zijn. Nieuwe versies en nieuwe verta-

lingen van heilige boeken, ook die welke geen canonieke status hebben bereikt, gaan als warme 

broodjes over de toonbank. Het is echter de vraag of de doorsnee lezer begrijpt wat hij/zij leest. Het 

heeft er alle schijn van dat veel mensen het fenomeen van heilige teksten niet goed meer begrijpen. 

Dat weerhoudt sommige mensen overigens niet om er harde (voor)oordelen over uit te spreken. 

Anderen zoeken naarstig naar geheimen of samenzweringen die achter de Bijbelse teksten zouden 

zijn verborgen, waarbij nogal eens feit en fictie worden vermengd. Men denke aan de ophef rond het 

evangelie van Judas en het succes van boeken zoals die van Dan Brown. 

Onze onderzoeksgroep koestert niet de illusie dat zij dit zomaar kan veranderen en mensen binnen 

en buiten de kerk betere omgangsvormen met heilige teksten bij kan brengen. Wat we wel kunnen 

en willen is beschrijven hoe binnen religieuze gemeenschappen wordt om gegaan met hun heilige 

geschriften als bron van inspiratie en welke invloed dat had en heeft op de eigen identiteit in de ver-

schillende historische contexten. 

Dat begint met een degelijke bestudering van de Bijbel als een historische tekst. De leden van de 

onderzoeksgroep hebben een reputatie hoog te houden van grondige structuuranalyse en van een 

weloverwogen vergelijking met andere literatuur uit de wereld van de Bijbel. Er is daarnaast ook ruim 

aandacht voor de geschiedenis van de uitleg, bijvoorbeeld voor de manier waarop de kerkvaders met 

de Bijbel omgingen. Dat leidt er onder andere toe dat een goede bijdrage geleverd kan worden aan 

het debat over de gnosis in het algemeen en het evangelie van Judas in het bijzonder. Aan de andere 

kant wordt ook het belang van de contextuele exegese onderkend. De goede contacten met collega’s 

en studenten uit andere delen van de wereld zijn hierbij erg behulpzaam. 

De kerkhistorici zetten in met het historisch onderzoek naar individuen en gemeenschappen in de 

Protestantse (waaronder nadrukkelijk ook de Lutherse) traditie in hun maatschappelijke, religieuze 

en culturele context. Er wordt speciaal op gelet hoe mensen hun eigen religieuze identiteit ontwik-

kelden, hoe processen van transformatie zich voltrokken en welke rol de Bijbel daarbij speelde. 

Kenmerkend voor de samenhang van het onderzoek van Bijbelwetenschapper en kerkhistorici is de 

manier waarop zij samenwerken in een tweetal groots opgezette projecten. Over de eerste, een pro-

ject over de Targoem in de Middeleeuwen, kunt u elders in dit nummer meer lezen. Het tweede be-

treft een onderzoek naar Byzantijnse Bijbelmanuscripten. Het is samenwerkingsverband tussen men-

sen uit verschillende disciplines (met name Bijbelwetenschap en liturgiegeschiedenis) en uit verschil-

lende landen (Nederland, Griekenland, Rusland en Albanië) om beter zicht te krijgen op een eer-

biedwaardige, maar in het Westen lange tijd genegeerde traditie van Bijbeloverlevering binnen een 

liturgische praktijk. 


