
ALGEMENE VERGADERING
REFERAAT II

II-a. WIJS - Hoe we het Oude Testament lezen

1. De richting van Schilder en Holwerda

A.C. Breen

a. Wat leert Holwerda ons?
1. Prof. B. Holwerda hield in 1942 een lezing over De Heilshistorie in de prediking (zie onderaan bij Literatuur). In
deze rede wees hij op het gevaar van de volgende parallellie:
-Wat wilde God voor Abraham zijn?
-Wat wil God voor ons zijn? (p. 90,93)
Dat gevaar is dat je Gods ene heilsgeschiedenis oplost in een reeks zelfstandige fragmenten, die exempelen zijn voor ons
(p. 82,85). Je construeert een parallel tussen een momentopname ('tafereel') uit het leven van Abraham en een moment uit
eigen leven (p. 89,93). Zo kom je niet meer toe aan de vraag: Welke betekenis had Abraham voor God(s heilswerk)?
(Accent op Abrahams unieke, historisch bepaalde taak); maar je vraagt: Welke betekenis heeft God voor ons? (Accent op
het illustratieve: zo bij Abraham - zo bij ons) (p. 89,90).
Holwerda heeft niet gezegd dat je niet mag vragen: Wat betekende God voor (t.b.v.) Abraham? (Dat dacht dr. Trimp in
zijn Heilsgeschiedenis en prediking.) Die vraag moet je juist wel stellen, maar dan zo dat je recht doet aan de speciale
plaats die Abraham had in Gods heilsgeschiedenis.
Holwerda heeft gewezen op het gevaar van de parallellie, nl. dat je van een geschiedenis een gelijkenis maakt (p. 87,89).
En zit je eenmaal op die vergelijking, dan vraag je niet meer: Wat was Gods weg in Christus met hen toen? maar: Wat is de
moraal van het verhaal voor ons nu?
Dat is pas versmalling!

2. Maar, loop je nu geen risico door te slaan naar de eenzijdigheid: preken over Abraham is preken over slechts de taak
van Abraham voor Gods werk in Christus? (Dr. Trimp verwijt dit Holwerda).
Nee, Holwerda zegt zelf: De heilshistorische methode handhaaft volledig de betekenis van het voorbeeld (p. 96), maar dan
niet in fragmentarisch/exemplarische zin (p. 94,95).
'...wie de historische stoffen Christocentrisch (d.w.z. in hun samenhang met Christus en niet als zelfstandige
geschiedenissen, ACB) interpreteert, vergeet niet, dat deze dingen beschreven zijn tot voorbeelden voor ons, maar gaat
daar juist van uit en toont ons, waarom deze dingen voorbeelden kunnen zijn' (p. 82).
Uit de volgende passage blijkt Holwerda's evenwichtige benadering:
'U moet me dus goed begrijpen. Sommigen menen blijkbaar, dat de heilshistorische methode alleen maar wil weten van de
'lijn naar Christus', en dat ze aan dit idool al het andere in de tekst opoffert. Dat ze dus negeren zou een bepaald moment,
dat spreekt van Gods werk in ons; dat ze geen aandacht zou hebben voor het zieleleven van Thomas enz. Maar niets is
minder juist. Een tekst is nu eenmaal gecomponeerd uit velerlei elementen; en álles moet aandacht hebben: de mantel van
Elia, het zwaard van Petrus, de twijfel van Johannes, de ezel van Bileam. Toch denkt, geloof ik, niemand eraan naar
aanleiding van Elia's mantel te preken over Christelijke mode, of naar aanleiding van die ezel te fulmineren tegen
dierenmishandeling.
Waarom niet? Omdat men zo'n element dan uit zijn eigen samenhang zou hebben gerukt. Evenmin nu mag men
atomistisch een toepassing maken van Johannes' twijfel op onze twijfel. Men moet eerst aan dat element van twijfel
zijn heel speciale plaats hebben toegewezen in de synthetische samenhang, vóór men tot toepassing mag komen.' (p.
93)
Dit doet de schrijver van Hebreeën 11 ook.

Dus: geen parallel trekken tussen, geen historisch gelijkteken zetten tussen: wat deed God voor Abraham - wat doet God
voor ons, want dan kom je verkeerd uit; maar zoeken naar de unieke heilshistorische betekenis van Abraham voor Gods
werk, en als je die speciale plaats hebt aangewezen, dan kun je tot toepassing komen; dàn concretiseer je de tekstinhoud
voor ons hier en nu (p. 108).
De heilshistorische benadering brengt de toepassing niet in gedrang (p. 107).



Dat het heel belangrijk is om na te denken over de wijze waarop Gods Woord wordt toegepast, bleek me uit de Bij de
Tijdwaarneming van jan. 1994. Ik las het volgende:
'Als jongeren de zondagse preken als irrelevant beschouwen voor de dagelijkse praktijk van hun leven, bevordert dat ook
de secularisatie. Preken moeten gehecht zijn aan de vragen en problemen van de gemeente. Als het Woord alleen maar
wordt uitgelegd, wordt het zijn concrete boodschap ontnomen.'
Het is goed ons te bezinnen op wat de boodschap (behoort overigens bij de uitleg) van een (oudtestamentisch)
schriftgedeelte is voor ons.
En dan mogen we van Holwerda leren dat niet alles wat als een zinvolle concretisering wordt ervaren omdat het zo echt de
ziel raakt, ook een schriftuurlijke (door de Bijbel zelf geleerde) toepassing is. Niet m.b.v. de tijdloze allegorie, noch via het
exemplarisch moraliseren presenteert Gods Woord zijn actuele kracht aan ons. Maar alleen vanuit het zorgvuldig
exegetiseren van het heilshistorisch bepaalde verhaal komt de actualiteit van de boodschap naar ons toe.
Holwerda heeft de analyse van K. Schilder doorberekend voor de exegese van het OT en heeft hierbij ter harte genomen
de onderstaande les van KS uit 1931 (zie onderaan bij Literatuur):
* los de bijbelse geschiedenis niet op in een reeks van losse verhalen (p. 179);
* werk het eenmalige van de gebeurtenis niet weg om er het dagelijks weerkerende zielsgebeuren van miljoenen mensen

mee te gaan ... illustreren (p. 185);
* spreek niet over een David, een Salomo, maar over David en over Salomo (p. 185);
* krab niet brutaal al de datums van Gods berichten af (p. 186), want het morgenuur van de de eeuwen doorlopende 'dag

des Heren' is wat anders dan het middag - of avonduur van die 'dag' (p. 184,186);
* zie de grote evolutie van de messiaanse, nooit in fragmenten uiteenvallende, éne zelf-openbaring en zelf-voorbereiding van

de Logos (p. 163,180);
* laat niet een of andere type Christus àfbeelden (p. 180), want Christus wàs er al, was er zèlf (p. 184);
* spreek over Hem zoals Hij als Gods Ambtsdrager tot een bepaald 'punt' van zijn werk-program gekomen is (p. 165);
* verzwijg niet de telkens voor èlk tijdperk weer 'beslissende' intrede van iets nieuws, de stijging van de thermometer en

het nabijkomen van Betlehem (p. 183);
* wijs het bepaalde AMBT van Melchizedek, Jozef, Jozua I, David, Jozua II aan en wijs erop dat ieder een ànder ambt

heeft, een àndere persoon is, een àndere verantwoordelijkheid heeft, in een nieuwe situatie optreedt (p. 184).

b. Waar staat dat we oudtestamentische gebeurtenissen (!) heilshistorisch moeten verstaan?
1. Genesis 3 en Openbaring 12:
De moederbelofte fundeert heel Israëls geschiedenis en de profetische worsteling om het volk in het verbond met de
HERE alleen te doen leven en alle 'satanische verbonden' prijs te geven. Ze bepaalt het strijdprogram en de afloop.1 We
zien de God en Vader van Jezus Christus bezig met die mensen en door die mensen. We zien Hem bezig zijn Woord waar
te maken, zijn beloften te vervullen.
'Welk een spanning dus in heel die historie ligt, bewijst een hoofdstuk als Openb. 12: de draak tegenover de vrouw die
baren zou. Dat is een typering van heel het Oude Testament. Zo'n visioen heft ons met één slag boven onze exemplarische
methoden uit en doet ons historie zien van God die de Christus brengt in deze wereld en de draak overwint.'2

2. Hebreeën 11:
Het gaat in Hebr. 11 niet om aanschouwelijk onderwijs in het geloof van Mozes en die anderen, zij zijn niet voorbeeldig
voor ons, maar zij en wij zijn verbonden in eenzelfde geloof:
- niet omzien en exempelen kopiëren/imiteren (dat deden zij niet, dat doen wij niet);
- maar vooruitzien naar de toekomst in de zekerheid van het bezitten, hoewel nog niet ontvangen.
We zien op hen, zoals zij op Christus zagen. En dat betekende voor hen dat ze o.a. op ons moesten wachten, omdat God
ook ons wilde redden. Dáár ligt het heilshistorisch verband tussen hen en ons!3

3. 1 Korintiërs 10:
In dit hoofdstuk heeft voorbeeld (Grieks: tupos) geen exemplarische, maar een heilshistorische inhoud. Ons zijn de
woestijngebeurtenissen nl. niet beschreven ten voorbeeld (enkelvoud) - we worden niet zomaar aan exempelen geholpen
(voorbeelden van hoe het niet moet) - nee: ons zijn de gebeurtenissen geschied als vóór-beelden (meervoud; lett. vs. 6 en
11a), als vooraf-schaduwbeelden van gebeurtenissen uit de Messiaanse tijd, zeg maar de tijd van Betlehem via Golgota
naar de laatste bedeling en zo naar ons (vs. 11b).
Christus wierp zijn beeld vóór, zijn schaduw vooruit. Hij was nog niet te zien, maar Hij was er wel, anders zou zijn
schaduw er niet zijn. Hij was de gééstelijke Rots (vs. 4) die met zijn volk meeging en juist Híj werd weerstaan (vs. 9 St.



vert.). Over de koperen slang lag de schaduw van het kruis: dat leert Christus ons toch zelf in Joh. 3 en 12 (3:14,15;
12:32): redding van de vurige slangen in de woestijn, opdat er eens redding zou zijn van de oude slang op Golgota.
Christus zèlf stond tussen Gods straffende vuur en zijn volk in als voorafschaduwbeeld (dat is nu 'type') van zijn werk op
Golgota.
We moeten dus niet zomaar voorbeelden ontlenen aan de gebeurtenissen, want dan nemen we de bocht te vroeg; nee, de
gebeurtenissen zijn zelf voor-beelden: Christus werd op zijn weg weerstaan. Hij, N.B. de Rots die zijn volk leidde, werd
verleid, maar de verzoeker werd geveld.
En dan is de waarschuwing voor ons: Sta Christus niet in de weg door verzet tegen zijn werk, maar volg Hem op zijn weg
in de vergadering van zijn kerk. Ja, zo krijg je de heilsgeschiedenis scherp in beeld en zo zie je de voorbeelden in het juiste
perspectief.4

We moeten geen typen zoeken in biografische details of in toevallige uiterlijkheden, maar in een totaal complex van
gebeurtenissen, waarin God zijn hand heeft en mensen een rol spelen.
Jona of Mordekai zijn geen typen van Christus, zo van: door lijden (vernedering) tot heerlijkheid (verhoging). Jona wees
niet naar Christus, maar Christus wees naar Jona (zoals de koperen slang niet náár Christus wees, maar Christus wees op
de slang in Joh. 3). Niet Jona verduidelijkte Christus' ambtswerk in het OT, maar Christus verduidelijkte in het N.T. zijn
ambtswerk met de drie etmalen van Jona in de vis (zoals hij de manier waarop Hij zou sterven verduidelijkte met de
verhoging van de koperen slang).

4. Heidelbergse Catechismus, antwoord 19:
Hier wordt kernachtig geformuleerd dat, waarom, op welke wijze en in welke samenhang met het NT er in het OT reeds
bekend wordt gemaakt het Evangelie van Jezus Christus. We belijden dat we onze Middelaar, de enige Borg die betalen
kon en betaald heeft, kennen uit het heilig Evangelie, dat geopenbaard is in het paradijs, verkondigd is door aartsvaders en
profeten, is afgebeeld door offers en ceremoniën en tenslotte door zijn eniggeboren Zoon is vervuld.
Dit is heilshistorie in het kort!

Samengevat
Het verschil tussen het fragmentarisch/exemplarisch en het heilshistorisch benaderen van oudtestamentische feiten (we
hebben het over historische stof, niet over bijv. een gelijkenis) is niet dat het eerste wel en het tweede niet van voorbeelden
wil weten. Nee, bij de heilshistorische benadering wordt er een toepassing gemaakt, nadat de feiten in hun heilshistorisch
verband zijn gezien; bij de fragmentarische vergelijking worden de historische feiten zèlf moralistisch toegepast.
Door die fragmentarisch/exemplarische vergelijking als korte-bocht-toepassing vlieg je onherroepelijk uit de bocht van de
heilsgeschiedenis (zie het schemaatje linksboven).
Natuurlijk: uit elke geschiedenis komen herkenningsmomenten of vergelijkingen naar ons vandaag toe, die je mag
vermelden, maar dan zo dat ze het zicht op de strekking van het verhaal niet in de weg staan.
- In een inleiding over Noach mag je waarschuwen voor alcoholmisbruik;
- in een inleiding over Ruth mag je wijzen op de volgorde: eerst de echt, dan pas echt;
- in een inleiding over Ester mag je wijzen op de pest van een schoonheidscultus;
- in een inleiding over de roeping van Samuel mag je best waarschuwen voor de catastrofale gevolgen van een

slapjanussige opvoeding, en mag je best wijzen op de zegen die er rust op het 'Spreek HERE, want uw knecht hoort'.
Als we maar niet vergeten:
a) dat Eli's zonen niet wilden luisteren, omdat God hen wilde doden om hun kwaad (1 Sam. 2:26);
b) dat Samuels spreken hem was voorgezegd door Éli (1 Sam. 3:9);
c) dat je pas zicht krijgt op de strekking van de geschiedenis, niet als je een lijn trekt van mensen toen naar ons nu (of van

Samuel toen naar Christus later: verkeerde typologie), maar als je let op Gods spreken tot Samuel, dan is het
heilshistorisch verband:

God nam toen Samuël in zijn dienst met de bedoeling via diens gehoor (Samuëls luisteren) weer een gehoor (luisterend
volk) te vinden.
Vandaag hebben wij héél de Bijbel, want Hèt Woord is mens, ja immens groot geworden en heeft het voor het zeggen. En
daarom heeft het Woord het eerste en het laatste woord.
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