
1 

 

Gepubliceerd in Arjan Plaisier & Klaas Spronk (red.), Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven 
op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen, Zoetermeer 2012, 39-52 

 
De Bijbel als tegenspreker 

hermeneutische overwegingen ter vernieuwing van een vastlopend debat 
 

© Klaas Spronk 
 
Inleiding 
In deze bijdrage wil ik verder denken in het spoor van het boeiende en inspirerende betoog van Shaul 
Magid. Hij ziet mogelijkheden voor een positieve rol van de heilige teksten van Jodendom en 
Christendom in de huidige debatten.1 Daarbij zouden die teksten dan niet gebruikt worden door hun 
lezers ter ondersteuning van het eigen gelijk, maar zouden ze de ruimte krijgen om als tegenstem te 
klinken en zo ook de kans krijgen om heilige huisjes omver te halen. Daarmee wordt zowel aan de 
heilige teksten recht gedaan worden als het voortgaande debat gediend. Wie ook maar enigszins 
vertrouwd is met het gesprek tussen kerk en Israël en met de debatten binnen de kerk over Israël – 
of misschien beter: met de vele disputen tussen de verschillende partijen onder joden en christenen2 
– zal zich realiseren dat dit niet vanzelf zal gaan. Dat wil ik om te beginnen laten zien aan de hand van 
een analyse van een stukje van dat debat: hoe wordt de Bijbel gebruikt in de recente discussies in 
Nederland? Vervolgens wil ik laten zien in hoeverre Magid aansluit bij recente ontwikkelingen op het 
terrein naar het onderzoek van het ontstaan van de Bijbel. Mede op basis daarvan zal ik een voorstel 
doen voor een pragmatische toespitsing van het betoog van Magid. 
 
De Bijbel in recente Nederlandse discussies over kerk en Israël 
Bij alle verschillen die er zijn in achtergrond en belangen van degenen die zich geroepen voelen om 
deel te nemen aan het debat tussen en over kerk en Israël is er één zaak die hen verbindt: het ontzag 
voor de Bijbel. Ook al hoort men tot verschillende tradities met een eigen opvatting over de omvang 
van de Bijbelse canon, men deelt het geloof dat daarin op een of andere manier God zelf aan het 
woord komt. Daarmee overstijgt de Bijbel in principe al onze menselijke overwegingen. Vaak wordt 
dit gemeenschappelijke uitgangspunt ook benoemd. Zo legt ordinantie 1.2 uit de kerkorde van de 
PKN de generale synode de taak op “het onderzoek van de Heilige Schrift ten aanzien van de vragen 
met betrekking tot Israël te bevorderen”. Een duidelijk voorbeeld van de manier waarop de synode 
daar werk van maakt is de paragraaf over Romeinen 9-11 in de nota “Het Israëlisch-Palestijns conflict 
in de context van de Arabische wereld van het Midden-Oosten” uit 2008. Het gebruik van de Bijbel in 
deze nota, waarin gezocht wordt naar een evenwicht in de relatie met zowel Israël als de Palestijnen, 
is heel anders dan in twee publicaties uit de volgende jaren waarin veel meer voor één bepaalde 
partij wordt gekozen. In 2009 verscheen A Moment of Truth (Nederlandse vertaling: Uur van de 
waarheid) waarin om aandacht gevraagd wordt voor het lijden van de Palestijnen. Veel meer dan in 
de nota van PKN wordt daarin verwezen naar de Bijbel, de profeten uit het Oude Testament voorop. 
In Nederland leidde de aanbieding van het Uur van de waarheid tot heftige discussies. Het was mede 
aanleiding voor tegenstanders om de brochure Onopgeefbaar verbonden op te stellen, die in 2011 
werd aangeboden aan de synode van de PKN. Daarin wordt de kerk opgeroepen om onomwonden te 
kiezen voor Israël. Beide teksten worden gepresenteerd als een gewichtig, principieel getuigenis. A 
Moment of Truth wordt aangeduid als “Kairos document”, om het te verbinden met het gelijknamige 
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 Hij betrekt er ook de Koran bij, maar die wil ik in deze bespreking liever buiten beschouwing laten. 

2
 De verschillen en daarmee gepaard gaande conflicten tussen de partijen binnen christendom en joden zijn 

vaak groter dan die tussen christendom en jodendom zelf. Zie hierover nu het heldere overzicht door Gied ten 
Berge, Land van mensen. Christenen, joden en moslims tussen confrontaties en dialoog, Nijmegen: Valkhof Pers 
2011. 
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geschrift uit 1985, dat geldt als een baken in de strijd tegen de apartheid. Onopgeefbaar verbonden 
wordt door de opstellers gezien als iets dat je kunt vergelijken met de belijdenisgeschriften uit de tijd 
van de reformatie3 en als geïnspireerd door en gebaseerd op de Bijbel. En eveneens gaan hier de 
profeten voorop. In Het uur van de waarheid ligt het accent op de profeten als voorvechters van 
gerechtigheid, in de reactie daarop in Onopgeefbaar verbonden gaat het in de eerste plaats om de 
profetische toekomstverwachting met een centrale rol voor Israël. In de nota van de PKN was ook 
aandacht besteed aan deze aspecten, zoekend naar de juiste verhouding tussen de verschillende 
lijnen. De toon was daarbij heel anders dan in de beide latere geschriften. De felle strijd die daarin 
gevoerd wordt om het gelijk laat geen ruimte voor respect voor elkaars standpunt. Heel kras wordt 
dat geformuleerd in het Uur van de waarheid, par. 2.3.4 en 2.4: “het is onze opdracht het woord van 
God hoog te houden als een bron van leven, niet van dood (…) En tegenover hen die de Bijbel 
gebruiken om ons voortbestaan als Palestijnse Christenen en Moslims te bedreigen vernieuwen wij 
ons geloof in God omdat we weten dat het woord van God niet de bron van onze vernietiging kan 
zijn. Daarom verklaren wij dat elk gebruik van de Bijbel om politieke keuzes en visies te legitimeren 
en onrecht tussen mensen en volken te ondersteunen (…) godsdienst maakt tot menselijke ideologie 
en het woord van God ontdoet van zijn heiligheid, zijn universaliteit en waarheid.” De opstellers van 
Onopgeefbaar verbonden claimen eveneens dat zij de juiste interpretatie van de Bijbel geven: “Als 
we de Schrift ontvankelijk lezen moeten we tot de slotsom komen dat de terugkeer van het Joodse 
volk naar het land geheel in de lijn der verwachting ligt”.4 Het gebruik van het woord “ontvankelijk” 
duidt op het grote ontzag dat men koestert voor de Bijbel en suggereert dat anderen zich van de wijs 
laat brengen door niet-Bijbelse belangen. Kenmerkend is ook het volgende citaat: “Vooral in de 
ontmoeting met het volk Israël zal de houding van de kerk bescheiden dienen te zijn. Door allereerst 
de beloften na te spreken zal de kerk de voornaamste opdracht vervullen omdat zij hiermee Israël 
troost”.5 Over de interpretatie van die beloften duldt men echter geen tegenspraak: “Onmogelijk 
kunnen we daarom de profetische beloften spiritualiseren door ze toe te passen op de individuele 
gelovige of de gemeente. Ook verwerpen we de gangbare methode van het universaliseren van het 
profetisch visioen waarbij theologen de beloften voor de hele wereld van gelding verklaren en 
daarbij voorbijgaan aan de unieke positie die Israël inneemt in het plan van God”.6 
De mate waarin de standpunten uit elkaar liggen gaat gelijk op met de hoeveelheid Bijbelteksten die 
worden aangevoerd en het gewicht dat daaraan wordt toegekend. Voor wie het gesprek zoekt stemt 
dat niet optimistisch. Men kan constateren dat aan de ene kant de Bijbel ongeveer het enige is wat 
de partijen met elkaar verbindt, maar dat aan de andere kant de manier waarop de Bijbel gebruikt 
wordt het gesprek onmogelijk lijkt te maken. Wanneer men ook iets verder terug kijkt naar de rol van 
de Bijbel in de recente geschiedenis van de discussies over kerk en Israël, kan men niet anders dan 
constateren dat de uitleg van de Bijbel meer voor verdeeldheid dan voor eensgezindheid heeft 
gezorgd. Een belangrijke complicerende factor was de toenemende invloed van de historisch-
kritische benadering en de daardoor gespannen verhouding tussen Bijbelwetenschap en kerkelijke 
leer. Die leidde tot het in toenemende mate ook in kerkelijke kring geaccepteerde inzicht dat de 
Bijbel niet zonder meer een geschiedenisboek en een voorspelling van de toekomst is. Dat betekent 
onder andere dat de landbelofte aan Israël niet als absoluut en eeuwig geldend gelezen moet 
worden. Ook ten aanzien van de messiaanse profetieën werd meer terughoudendheid in hun 
toepassing op hedendaagse situaties gevraagd.  

                                                           
3
 Zie G.H. Abma, “Toelichting op het manifest Onopgeefbaar verbonden”, Israël en de kerk 10/3 (november 

2011), 36-41. Hij schrijft met verwijzing naar de manier waarop de Nederlandse Geloofsbelijdenis ooit door 
Guido de Brès werd aangeboden: “We hebben gespeeld met de gedachte het document over de muur van het 
landelijk dienstencentrum te werpen als een confessio. Maar we waren er beducht voor dat dit pretentieus zou 
overkomen. Toch kunnen we niet ontkennen dat onze verklaring een belijdend gehalte heeft” (p. 36). 
4
 G.H. Abma e.a., Onopgeefbaar verbonden, Terschuur 2011, 13. 

5
 A.w., p. 16. 

6
 A.w., p. 21. 
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De situatie in Nederland lijkt niet wezenlijk te verschillen van de manier waarop er elders over deze 
zaken wordt gediscussieerd. Leo Koffeman geeft een heldere en ook wel ontnuchterende indeling 
van de manier waarop tegenwoordig de Bijbel gebruikt wordt in internationale discussies over het 
conflict in het Midden Oosten.7 Hij onderscheidt vier benaderingen: (1) de identificerende 
benadering, die een directe verbinding legt tussen Bijbelteksten en de specifieke politieke 
werkelijkheid; (2) de heilshistorische benadering, die de huidige situatie niet los wil zien van de 
Bijbelse beloften aan Israël; (3) de bevrijdingstheologische benadering, waarbij Bijbelse waarden als 
gerechtigheid en vrede de sleutel zijn voor de toepassing van de Bijbel op de concrete situatie; (4) de 
neutrale benadering, die elke relatie tussen de Bijbel en de huidige situatie ontkent. Men herkent 
hier de aan het begin van deze bijdrage genoemde driesprong. De brochure Onopgeefbaar 
verbonden is gebaseerd op de traditionele Schriftbeschouwing en past bij benadering (1). De nota 
van de PKN kan gezien worden als voorbeeld van benadering (2). A Moment of Truth zit op de lijn van 
benadering (3).8 Men kan zich voorstellen dat wie die slagveld overziet geneigd is tot de vierde 
benadering. Daaraan wil ik echter nog niet toegeven.9  
 
De Bijbel als tegenspreker 
Shaul Magid wijst op de mogelijkheid en de noodzaak om de Bijbel de kans te geven “subversief” te 
zijn. Dat getuigt aan de ene kant van hoge verwachtingen ten aanzien van de Bijbel  maar aan de 
andere kant van niet minder hoge verwachtingen ten aanzien van zijn lezers. Zeker bij gevoelige 
zaken zijn mensen doorgaans erg gehecht aan de veiligheid van duidelijke standpunten. Openheid 
voor andere visies kan als bedreigend ervaren worden. Er zijn vele verhalen over hoe mensen via een 
Bijbeltekst tot nieuw inzicht en tot bekering kwamen, maar veel vaker nog dan dat functioneren 
Bijbelteksten als bevestiging van het eenmaal ingenomen standpunt.  Dat is het tegenovergestelde 
van wat Magid beoogt. Zijn visie sluit aan bij moderne opvattingen over de manier waarop de 
verschillende boeken van de Bijbel uiteindelijk die ene Heilige Schrift zijn gaan vormen. Heel 
belangrijk daarbij is het juiste inzicht in de verhouding tussen de mondelinge en schriftelijke 
overlevering.10 De geschreven teksten stonden in de tijd waarin de Bijbel ontstond altijd in dienst van 
de gesproken tekst. Het was de bedoeling dat die teksten uit het hoofd werden gezegd. We komen 
dat nog steeds tegen in bepaalde traditionele culturen. De geschreven tekst is in zo’n situatie niet 
meer dan een hulpmiddel dat na bewezen dienst terzijde kon worden gelegd. Nieuwe teksten 
ontstonden in de levendige mondelinge presentatie. Zo borduurde men in nieuwe profetische 
teksten vaak voort op de oude teksten. Men citeerde daarbij uit het hoofd. Bij de vraag naar de 
toepassing van wetsteksten ging dat ook zo. De discussies zoals die later zijn vastgelegd in de Talmud 
zijn daarvan een goed voorbeeld. 
De vorming van de canon stelt men zich tegenwoordig ook voor als zo’n levendig proces.11 De 
ontdekking van de Dode Zeerollen laat zien dat een verzameling religieuze geschriften in de eerste 
eeuw veel meer kon omvatten dan men lange tijd heeft gedacht. Het ons bekende onderscheid 
tussen canoniek en niet-canoniek was er in die tijd duidelijk nog niet. Het ligt veel meer voor de hand 
om te rekenen met een open canon. Geschriften die wij nu aanduiden als deutero-canoniek of 

                                                           
7
 L.J. Koffeman, “Teksten lezen - contexten lezen. Over de Schriften en het conflict in het Midden-Oosten”, Kerk 

en Theologie 61(2010), 197-213. 
8
 Deze tekst is duidelijk gebaseerd op het werk van de Palestijnse theoloog Naim Ateek. Zie over de relatie van 

zijn werk tot de bevrijdingstheologie D.J. Pleins, The Social Visions of the Hebrew Bible: A Theological 
Introduction, Louisville: Westminster John Knox Press 2001, 168-170. 
9
 Dit sluit aan bij mijn eerdere reactie op het artikel van Koffeman. Zie K. Spronk, “Het Job model. Een poging 

om de Bijbel aan het woord te laten komen in de discussies rondom kerk en Israël”, Kerk en Theologie 61 
(2010), 214-218. 
10

 Zie hierover D.M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart. Origins of Scripture and Literature, Oxford: 
University Press 2005. 
11

 Zie hierover L.M. McDonald, The Biblical Canon: Its Origin, Transmission, and Authority, Peabody: 
Hendrickson 2007.  
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apocrief kunnen in brede kring in de eerste eeuwen hetzelfde of zelfs meer gezag hebben gehad dan 
het beperkte aantal boeken dat in een vrij laat stadium door de kerk als gezaghebbend werd 
aangemerkt.  
De consequentie hiervan is dat er steeds meer ruimte komt voor het idee van meerstemmigheid 
binnen onze heilige teksten. Het was natuurlijk al lang zo dat de onbevangen Bijbellezer kon 
constateren dat Prediker een ander geluid liet horen dan de dichter van Spreuken en dat Jakobus 
niet op dezelfde lijn zat als Paulus. En Bijbelgeleerden zijn er zich al lang van bewust dat het heel 
moeilijk is om een samenhangende theologie van het Oude Testament of van het Nieuwe Testament, 
laat staan van de hele Bijbel, te formuleren. Walter Brueggemann heeft in zijn veel geroemde 
theologie van het Oude Testament uit 1997 van deze nood een deugd gemaakt.12 Hij verdeelt de 
teksten in stem en tegenstem. De vraag is dan wel wie op basis waarvan welke indeling maakt en 
bepaalt welke stem de boventoon voert. Daarmee hangt ook samen de vraag naar het gezag van de 
tekst. Wanneer men, zoals Magid voorstelt, nu ook nog de grenzen van de canon oprekt, lijkt het 
einde zoek. Leidt deze openheid er niet toe dat men zich voor elke opvatting op de Bijbel of 
aanverwante boeken kan beroepen? Elke ketter heeft zijn letter. En dat gevaar dreigt helemaal 
wanneer die ketter zijn letters ook nog van buiten de traditionele canon mag halen. Men kan het 
probleem ook positiever formuleren. Het is een kwestie zoals we die in met name de profetische 
geschriften ook tegenkomen. Op het ene moment sprak een profeet in naam van God een 
heilsprofetie uit, op het andere moment een veroordeling. Soms stonden er zelfs op hetzelfde 
moment twee profeten met tegengestelde boodschappen in naam van God, zoals Jeremia en 
Chananja, die zich beiden konden beroepen op een eerbiedwaardige traditie (Jer. 28). Achteraf is het 
eenvoudiger om vast te stellen die de ware en wie de valse profeet was. Maar hoe doe je dat op het 
moment zelf? Het is ook een kwestie van openheid en van moed, van buikspreken versus 
tegenspreken. Hoe ontkom je aan de verleiding om de Bijbel jouw mening te laten verkondigen? Wie 
durft het aan om in de Bijbel op zoek te gaan naar tegenspraak en niet in de eerste plaats naar 
bevestiging van het eigen gelijk? 
 
De viervoudige Schriftzin 
In een poging om hier wat verder te komen sluit ik aan bij een artikel van Michael Signer over de rol 
van de Bijbel in de dialoog tussen joden en christenen.13 Ook in de discussies onder christenen over 
hun relatie tot Israël kan men er van leren. Signer beschrijft hoe joden en christenen de eeuwen door 
gezocht hebben naar het woord van God in de Bijbel. Vaak gingen ze daarbij tegen elkaar in, 
bijvoorbeeld in de manier waarop de eerste christenen vanuit wat wij nu het Oude Testament 
noemen probeerden te begrijpen wie Jezus was. Aan de andere kant werden de christenen daarbij 
weer geholpen door de allegorische manier van lezen zoals die ontwikkeld was door de jood Philo. 
De christelijke kerk koos ervoor om vast te houden aan het Oude Testament als heilige tekst en de 
door Marcion voorgestelde inperking van de canon af te wijzen. Vaak zetten christenen zich af tegen 
de joodse uitleg, maar even goed ging men ook in de leer bij de rabbijnen. Hieronymus studeerde 
Hebreeuws bij joodse leermeesters in Bethlehem. Thomas van Aquino en Nicolaas van Lyra gingen in 
de leer bij Maimonides en Rashi. In de tijd van de renaissance en de reformatie werden rabbijnse 
geschriften nauwgezet bestudeerd en Baruch Spinoza kan gezien worden als wegbereider voor het 
moderne Bijbelonderzoek. Bij alle verschillen die er ook binnen de eigen geloofsgemeenschappen 
zijn constateert Signer toch een “hidden dialogue” tussen joden en christenen door alle tijden en 
generaties heen “at the deepest level of Jewish and Christian hopes to live as God’s creatures and 
care for the world”. 14 Hij ziet goede mogelijkheden om in het spoor van de vorige generaties en 
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 W. Brueggemann, Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy, Minneapolis: Fortress Press, 
1997. 
13

 M.A. Signer, “Searching the Scriptures: Jews, Christians, and the Book”, in T. Frymer-Kensky et al. (eds), 
Christianity in Jewish Terms, Boulder: Westview Press 2000, 85-98. 
14

 A.w., p. 97. 
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gemotiveerd door wat de Shoah allemaal heeft losgemaakt deze dialoog als een gezamenlijke 
zoektocht naar de betekenis van onze heilige geschriften voort te zetten.  
Om dat goed te doen zal men zich bewust moeten zijn van het niveau waarop dat gebeurt. Signer 
spreekt van “the deepest level”. Dat veronderstelt dat er verschillende lagen zijn te onderscheiden. 
Hij stelt voor om terug te grijpen op de viervoudige schriftzin zoals die al in de Middeleeuwen werd 
geformuleerd: de letterlijke, allegorische, morele en mystieke.15 Op het gebied van de bestudering 
van de letterlijke en morele betekenis is er volgens Signer een grote mate van overeenstemming te 
bereiken. Bij de andere twee ligt dat moeilijker. Bij de allegorische betekenis zullen christenen vooral 
inzetten op de verbinding tussen Oude en Nieuwe Testament, terwijl de joden de voortzetting in de 
mondelinge Tora zullen benadrukken. Signer acht het wel mogelijk dat er meer begrip voor elkaars 
benadering komt, zolang men de eigen opvatting maar niet dwingend oplegt op de ander. Dan komt 
er mogelijk zelfs ruimte voor een gedeelde mystieke lezing. Juist het besef dat men als lezer nooit de 
volledige betekenis van de heilige schriften kan vatten is fundamenteel. Het kan leiden tot een 
diepgaande en creatieve sfeer van samenwerking en verzoening.  
Van dit laatste zijn goede voorbeelden te geven binnen de contacten tussen joden en christenen 
zoals die zich na de Tweede Wereldoorlog hebben ontwikkeld. Juist in de gesprekken waarbij de 
huidige problematiek rondom de staat Israël en de positie van de Palestijnen wordt betrokken is 
echter een tegenovergestelde tendens waarneembaar. Het gebruik van argumenten vanuit de Bijbel 
lijkt dat alleen maar te versterken. De bezinning op de viervoudige schriftzin kan bijdragen aan een 
verheldering en evaluatie van het Bijbelgebruik in de debatten. Het helpt wanneer men zich ervan 
bewust is dat men de Bijbel op verschillende niveaus gebruikt en dat men begrijpt hoe die niveaus 
zich tot elkaar verhouden.  
Het spreekt vanzelf dat wie de Bijbel respecteert als heilig geschrift de tekst van de Bijbel zo goed 
mogelijk tot zijn recht wil laten komen: het eerste van de viervoudige schriftzin. Wezenlijk daarbij is 
de erkenning dat we hebben te maken met teksten uit een heel andere tijd en cultuur dan de onze. 
De huidige lezer heeft een ander wereldbeeld en een andere manier van denken dan de 
oorspronkelijke schrijver en zijn beoogd publiek. In de Bijbelwetenschap geeft men zich rekening van 
deze feiten en probeert men op basis van harde feiten duidelijkheid te brengen in de 
ontstaansgeschiedenis van de Bijbel en in hun betekenis tegen hun historische achtergrond. Dat 
relativeert het gezag van de Bijbel, omdat van veel wat daarin beschreven is kan worden aangetoond 
dat het tijdgebonden is. Sommige Bijbellezers zien dit helaas als een onacceptabele afbreuk van de 
status van de heilige Schrift als onfeilbaar woord van God. Dat maakt het gesprek over de 
interpretatie van  de Bijbel bijzonder moeilijk, maar niet onmogelijk. Voorwaarde daarbij is dan wel 
dat er duidelijkheid is over de uitgangspunten. Dat geldt ook voor de belangen die bij de interpretatie 
van de feiten een rol kunnen spelen. Zo kan bijvoorbeeld het literair en historisch onderzoek naar de 
tijd van de vestiging van Israël in het land en naar de tijd van de eerste koningen sterk beïnvloed 
worden door het gewenste resultaat, dat meer te maken heeft met de huidige verhoudingen dan 
met een correcte verwerking van de beschikbare harde gegevens. Uit respect voor de Bijbel als 
heilige Schrift zouden alle strijdende partijen in het “gesprek” over kerk en Israël wel eens wat 
kritischer kunnen kijken naar de manier waarop zij de Bijbel gebruiken.  
De tweede benadering van de Bijbel is die van de allegorie. Die staat in de Bijbelwetenschap over het 
algemeen niet goed bekend, maar wordt in de geloofsgemeenschappen wel het meest toegepast. Bij 
allegorie wordt een nieuwe – sommigen zeggen: een diepere of hogere – betekenis toegekend aan 
de tekst. Dit staat op gespannen voet met de eerste benadering, omdat het allerminst zeker is en in 
ieder geval moeilijk te bewijzen of de oorspronkelijke auteur dat ook bedoelde of ermee zou kunnen 
instemmen. Daar staat tegenover dat in de allegorische benadering het feit serieus genomen wordt 
dat de Bijbel onderdeel is van een voortgaande traditie. Daar kan de Bijbel niet zomaar van worden 
losgemaakt. Sterker nog: het is onrealistisch om te veronderstellen dat wij zonder meer toegang 
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 A.w., p. 98. Zie hierover ook C. Houtman, De Schrift wordt geschreven: Op zoek naar een christelijke 
hermeneutiek van het Oude Testament, Zoetermeer: Meinema 2006, 181. 
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zouden kunnen hebben tot de oorspronkelijke tekst in zijn oorspronkelijke betekenis. Dat betekent 
dat men bij de uitleg van Bijbelteksten niet kan blijven staan bij een eventueel gereconstrueerde 
historische context, maar ook moet verdisconteren dat zij in een nieuwe context anders kunnen 
functioneren. Voor de christelijke exegeet betekent dat hij/zij voluit serieus moet nemen dat hij/zij 
het Oude Testament niet los van het Nieuwe Testament kan zien.16 Voor het gesprek met en over 
Israël houdt het in dat men niet mag verdoezelen dat men in onderscheiden tradities staat die men 
niet zomaar kan vermengen of samenvoegen. De voortzetting van het Oude Testament in de 
mondelinge Tora van het Jodendom verschilt wezenlijk van de voortzetting in het Nieuwe Testament. 
In een reactie op Signer waarschuwt George Lindbeck voor een nivellerende hermeneutische 
toenadering: “The erosion of distinctly Jewish and Christian interpretations cannot help but weaken 
each community’s identity and power, resulting in a tastelessly lukewarm Judeo-Christian tradition 
good for nothing except to be spewed out, as the Book of Revelation says of the church at 
Laodicea”.17 Ook het debat binnen christelijke kringen zou er mee gediend zijn wanneer meer 
realistisch werd omgegaan met het feit dat de deelnemers soms behoren bij verschillende tradities 
die zo ver uit elkaar zijn gegroeid dat ze in de huidige situatie niet simpelweg met elkaar zijn te 
verbinden met een beroep op hun gemeenschappelijke wortels. 
Bij de derde benadering van de Bijbel gaat het om de toepassing in morele zin: in hoeverre schrijft de 
Bijbel ons (nog) de wet voor? De geschiedenis van het Bijbelgebruik leert ons hierbij opnieuw de 
nodige terughoudendheid. Maar al te vaak blijkt de Bijbel onderschikt te zijn gemaakt aan de 
heersende moraal en aan bepaalde machtsverhoudingen. Daarom is een koppeling aan de eerste 
twee benaderingen heel belangrijk. De aandacht voor de plaats van de Bijbel in een bepaalde traditie 
kan verhelderen hoe de Bijbel daarin heeft gewerkt en nog steeds doorwerkt. De aandacht voor de 
Bijbel in zijn literaire en historische context kan relativerend werken doordat het laat zien dat 
bepaalde wetgeving tijdgebonden is en dus niet zonder meer als altijd geldig hoeft te worden 
opgevat. Een interessant voorbeeld is de recentelijk gevoerde discussie over het ritueel slachten. 
Tegenstanders van het verbod op onverdoofd slachten beroepen zich op oude wetten in het 
Jodendom en de Islam. Daarbij wordt niet alleen gewezen op de bedreiging van traditionele 
gebruiken, maar wordt ook opgemerkt dat die wetten indertijd waren ingesteld met het oog op een 
naar omstandigheden goede omgang met de te slachten dieren. Blijkbaar behoort het tot het 
principe van de traditionele wetgeving dat ook het belang van het dier wordt meegewogen. Men zou 
zich kunnen afvragen of in de huidige tijd dit belang van de dieren wellicht nog beter gediend wordt 
met bepaalde moderne slachtmethoden waarbij de slachtoffers eerst verdoofd worden. De vraag 
daarbij is dan hoe het belang van het dier zich verhoudt tot de wens om vast te houden aan 
traditionele vormen. Hoe dan ook, de discussie maakte duidelijk dat er heel veel belangen door 
elkaar lopen. Opnieuw kan worden geconstateerd dat de discussie erbij gebaat is dat alle bewuste en 
soms ook verborgen motieven goed in kaart worden gebracht, waarbij duidelijk wordt wat er 
onderhandelbaar is en wat niet. 
De mystieke benadering – men spreekt ook wel van de anagogische – is het minst grijpbaar. Wellicht 
dat Signer precies om die reden er het meeste in ziet. In de bespreking van de andere drie 
benaderingen wordt vooral duidelijk dat men al heel snel stuit op de grenzen van de mogelijkheden 
om tot consensus te komen. De mystieke benadering zet juist in bij het besef van de begrensdheid 
van het menselijk inzicht. In al zijn vreemdheid en veelstemmigheid vertegenwoordigt de heilige 
tekst een werkelijkheid die de onze overstijgt. Zo wordt het lezen en vooral ook het gezamenlijk 
horen van die tekst een middel om deel te krijgen aan die hogere werkelijkheid. Binnen de 
christelijke traditie is dat misschien nog wel het duidelijkst te vinden is in de rol die de Bijbel speelt in 
de oosters-orthodoxe liturgie. Dat geeft ook aan hoe zo’n mystieke lezing dan zou kunnen plaats 
vinden. In plaats van elkaar alleen maar te ontmoeten aan de onderhandelingstafel of elkaar te 
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 Zie ook wat Houtman, a.w., p. 192, schrijft over de “christelijke exegeet” van het Oude Testament. 
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 G. Lindbeck, “Postmodern Hermeneutics and Jewish-Christian Dialogue: A Case Study,” in Frymer-Kensky, 
a.w., pp. 106-113; citaat op p. 112. 
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bestrijden via onze geschriften zouden we ook eens bij elkaar op bezoek kunnen gaan en deelnemen 
aan elkaars eredienst. Het is zinvol om voordat men kritisch ingaat op de manier waarop de ander de 
Bijbel gebruikt van binnenuit kennis te nemen van andermans omgangsvormen met de Bijbel.   
Het zou daarom wellicht goed zijn om binnen de huidige heftige discussies rondom kerk en Israël de 
Bijbel voorlopig even niet te gebruiken als bron van argumentatie, maar als bron voor meditatie. Aan 
de ene kant is dat een verlegenheidsoplossing die de realiteit onder ogen ziet dat in de huidige 
discussie gebruik van Bijbelteksten het gesprek niet bevordert. Aan de andere kant toont het 
daarmee ook respect voor de Bijbel als een heilige tekst die uitstijgt boven de onontkoombare maar 
vaak ook oeverloze discussies. Het zou de helderheid en zakelijkheid van die discussies waarschijnlijk 
ook bevorderen. De Bijbel zou daarbij nog wel degelijk een rol kunnen spelen. Niet als leverancier 
van absolute waarheden, maar als bron van inspiratie om het met elkaar vol te houden in het zoeken 
naar vrede en gerechtigheid en de rol die men daarbij als mede-gelovige en mede-Bijbellezer kan 
spelen. Meditatieve lezing moet dus niet gezien worden als een vlucht uit de harde werkelijkheid. 
Het is eerder een poging om tot een nieuw perspectief te komen, vooral ook op zichzelf. Als lezer 
blijft men niet oordelend aan de rand staan, maar wordt men zelf onderdeel van het 
verstaansproces. 
Een bemoedigend voorbeeld ontleen ik aan de door mij bijgewoonde conferentie belegd door de 
Wereldraad van Kerken in samenwerking met de Evangelische Kirche in Duitsland. In februari 2012 
waren te Hofgeismar vertegenwoordigers vanuit kerken uit alle hoeken van de wereld, inclusief 
Palestina, bijeen op een international oecumenische conferentie met als thema “Violence in the 
name of God? - Joshua in changing contexts".18 Er waren ook Joodse deelnemers. Wie op de website 
van de WCC de slotverklaring leest zal ontdekken dat we daar niet de oplossing gevonden hebben 
voor de problemen waarvoor dit Bijbelboek ons juist ook in de discussie over het huidige conflict om 
het land stelt. Ze worden wèl benoemd. Het boek Jozua is gebruikt om kolonisatie te rechtvaardigen 
en geweld te legitimeren. Daar wordt in de verklaring weinig meer tegenin gebracht dan de 
hartenkreet aan het slot: “Our call is clear: no more violence in the name of God!” Getuige het citaat 
waarmee de verklaring begint van Jozua 24:15, waar Jozua zegt: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de 
Here dienen”, gebeurt dat wel in de overtuiging dat dit in de lijn is van de boodschap van het boek 
Jozua. Die overtuiging werd tijdens de conferentie gevoed door de positieve ervaringen van de 
gezamenlijke Bijbellezing. Oudtestamentici uit Duitsland en Nederland lieten hun 
godsdiensthistorische en literair-kritische licht over de teksten schijnen. Een Libanese collega 
vertelde met hoeveel moeite zij in Beirout Bijbelstudies over het boek Jozua voorbereidde tijdens de 
beschietingen van de stad in de Libanonoorlog van 2006. Een Oosters-orthodoxe priester bracht de 
christologische uitleg van de kerkvaders in. Deelnemers uit Latijns Amerika pleitten voor lezing van 
het Oude Testament als document van bevrijding in solidariteit met het Palestijnse volk. Een jonge 
Palestijnse theoloog las de teksten over de intocht in het beloofde land tegen de achtergrond van het 
moeizame grensverkeer dat hem als komend predikant in Jeruzalem maar wonend in het Palestijnse 
gebied zal wachten. Een orthodoxe Joodse vrouw hield ons de morele uitdaging voor die het boek 
Jozua biedt aan Joden en Palestijnen die beiden slachtoffers zijn en slachtoffers maken. Hoe 
verschillend ook, de deelnemers aan de lezingen ontdekten dat ze het respect voor de Bijbelse 
traditie delen en konden verbinden aan het gedeelde verlangen naar vrede. Dat was op zich al een 
belangrijk resultaat van de conferentie. Men wenste dat dit gedeeld zou kunnen worden met 
Bijbellezers voor wie de drempel om deel te nemen aan dit overleg nog te hoog was. 
Gaandeweg kwam de nadruk te liggen op een aantal teksten die geweld in Gods naam tegenspreken 
en die helpen om vijandsbeelden af te breken.19 Men voelde zich aangesproken door het “nee” van 
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 De hier genoemde teksten spelen ook een centrale rol in het betoog van Douglas S. Earl, Reading Joshua as 
Christian Scripture, Winona Lake: Eisenbrauns 2010. Het “christelijk” in de titel van zijn boek verwijst in de 
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de vorst van het leger van JHWH op de vraag van Jozua of hij bij Israël hoort of bij zijn tegenstanders 
(Joz. 5:14). Hij laat zich niet dwingen partij te kiezen. Men werd ook geïnspireerd door het verhaal 
van Rachab. In Jozua 2 worden we met haar geconfronteerd: de eerste de beste hoer van Jericho, die 
zich ontpopt als een ware gelovige. In Jozua 7 krijgen we te maken met haar tegenbeeld: Achan, een 
man uit de vooraanstaande stam van Juda, voor wie de schatten van Jericho meer waard zijn dan het 
ontzag voor zijn God en het belang van zijn volk. Het geeft aan dat men zich kan verkijken op de 
vraag wie goed is en wie slecht. De lezer kan dat op zichzelf betrekken en ook op de discussies 
rondom Israël en de Palestijnen: op grond waarvan bepaal ik het beeld van mijn vijand, mijn naaste 
en van mijzelf?  

                                                                                                                                                                                     
eerste plaats naar de aandacht voor de geschiedenis van de uitleg. De conclusies van Earl over de rol die het 
boek Jozua in het huidige debat kan spelen komen in grote lijnen overeen met wat in dit artikel wordt betoogd.  


