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Inleiding 

U hebt me gevraagd om wat meer te vertellen over mijn interesse in Biblical Theology (in het 

vervolg afgekort als BT). Het eerste wat je misschien opvalt is dat ik de engelse term hanteer, 

in plaats van de nederlandse vertaling ‘bijbelse theologie’. Dat doe ik bewust. Want als je in 

het nederlands spreekt over ‘bijbelse theologie’, zeg je eigenlijk niet meer dan theologie die 

bijbels is. En dat is heel breed. Overal wordt wel iets van ‘bijbelse theologie’ aangeboden. Als 

je dat aanbod ’s wat beter bekijkt, blijkt het niet meer te zeggen dan theologie die bijbels (?) 

is. 

Als ik het heb over ‘Biblical Theology’ bedoel ik daar iets specifieks mee. En niet alleen ik, ook 

in het engelse taalgebied wordt deze term BT gebruikt als technische term. 

Het ingewikkelde is dat ook in het engels deze term uiteenlopend gebruikt wordt. In 

verschillende ‘stromingen’. Dus als u mij vraagt wat meer te vertellen over mijn interesse in 

BT, moet ik wel eerst uitleggen wat ik met BT bedoel. Ik begin met het schetsen van een 

contimuüm waarop ik het verschillend gebruik van BT plaats. Dan kan ik ook aanwijzen waar 

ik sta. En dan moet ik ook de titel van dit verhaal waar maken en proberen uit te leggen, 

waarom ik geloof dat dit ook goed is voor Bunschoten. 

 

 

1. 5 groepen 

 

Ik maak hiervoor gebruik van dit boek1, wat vorig jaar uit is gekomen. Daarin proberen ze het 

uiteenlopende gebruik van BT te ordenen en komen tot vijf groepen. 

 

1.1 Uitersten 

 

a. Godsdienst-historisch 

Aan de linkerkant van het continuüm wordt de term BT puur beschrijvend gebruikt. BT 

richt zich op de theologie van de mensen vroeger in de tijd en wereld van de bijbel. 

BT is dus een vak wat gedaan wordt door historici en is zuiver beschrijvend. De 

resultaten van de Verlichting zijn hierin van groot belang. Modern academisch 

onderzoek is hierin nodig, met als gevolg specialisatie en fragmentarisatie. Zo 

bekeken is het dus ook niet mogelijk om te komen tot een theologie van de hele 

bijbel. Theologische interpretatie van de bijbel is een heel ander terrein. Namen die 

aan deze benadering verbonden worden zijn Krister Stendahl en James Barr. 

 

b. Theologische interpretatie 

Aan het andere uiterste van dit continuüm vindt je een eenzijdig theologisch gebruik 

van BT. De bijbel is van de kerk, theologie verschanst zich in de kerk, omlijnd door de 

                                                 
1
 Edward W. Klink III en Darian R. Lockett: Understanding Biblical Theology. A Comparison of Theory and Practice. 

Zondervan, 2012. Over het schema wat ze hanteren zeggen ze: “Though offered as only a heuristic schema, plac-

ing each type on the spectrum in relationship to each other provides readers with a starting point for understand-

ing and assessing the theory and practice of ‘biblical theology’. This book is not an answer to the problem of de-

fining biblical theology; rather, it is the initiation of a dialogue that hopes to clarify the notion of biblical theology 

and to encourage its practice in the life of both the academy and the church.” (pg. 25) 
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confessie. De bijbel is het Woord van God door alle tijden heen en mag niet onder het 

mes van de historisch-kritische methode gelegd worden. In deze groep proef je dat ze 

terug willen áchter de Verlichting, zoals eeuwenlang theologie bedreven werd op 

grond van de bijbel als Gods Woord. Dogmatiek neemt hierin een belangrijke plek in. 

Als naam wordt hier Francis Watson genoemd. 

 

1.2 Ertussen 

 

Deze uitersten geven de twee spanningspunten aan waar BT mee worstelt: we hebben 

aan de ene kant te maken met de (oude) geschiedenis van de bijbel, en tegelijk willen we 

vasthouden aan de bijbel als Woord van God vandaag (theologische uitspraak). Tussen 

deze uitersten zie je drie groepen hiermee worstelen en hun plek innemen en zo ook 

serieus de gevolgen van de Verlichting willen verrekenen in hun BT. 

 

a. Ik begin even wat meer aan de theologie kant. Hier vinden we een vorm van BT die 

sterk bepaald wordt door de afgesloten ‘canon’. De canon duidt een tekst aan die in 

de historie is ontstaan, maar ook vandaag voor de kerk betekenis heeft als Heilige 

Schrift (theologisch). De Schrift getuigt van het evangelie van Jezus Christus. In deze 

groep wordt Brevard Childs geplaatst. 

b. Midden op het continuüm vindt je een groep die sterk werkt vanuit de bijbel als 

overkoepelend verhaal die een wereldbeschouwing ontvouwt. Dit verhaal wordt 

geordend in verschillende fasen, waarbij wij, de lezers zich in één van die fasen 

bevinden (theologie). Onder de koepel van ‘verhaal’ probeert men literaire, historische 

en theologische elementen van de bijbel te verwerken. Als voorbeeld hiervan wordt 

N.T. Wright genoemd. Hij verdiept zich in buitenbijbelse bronnen (godsdienst-

historisch) om tot een wereldbeeld van het jodendom na de tweede tempel te komen. 

En gebruikt dat als setting waarin dan het NT verstaan moet worden.  

c. De laatste groep die het begrip BT hanteert, erkent ronduit dat de bijbel een 

geschiedenisboek is. Dat ook de geschiedenis-instrumenten nodig heeft om te 

bestuderen. Tegelijk is het wel een bijzondere geschiedenis die uitgetekend wordt: de 

geschiedenis van Gods heilshandelen. Dat maakt de bijbel tot een groot verhaal waar 

theologie uit opkomt. Dit groot verhaal kent een ontwikkeling door de geschiedenis 

van de bijbel heen. BT is alleen toegankelijk door de lens van Gods historische en 

voortgaande openbaring. De naam die aan deze benadering verbonden is, is D.A. 

Carson. 

 

 

2. Mijn plek 

 

2.1 Carson 

U vroeg me wat meer te vertellen over mijn interesse in BT. Waar sta ik? Je mag mij met 

volle overtuiging plaatsen bij deze laatst beschreven groep (1.2.c). Deze zelfbewuste 

stroming, waarvan D.A. Carson op dit moment de grote aanjager is en BT op een hoger 

plan weet te tillen. Mijn eigen kennismaking met deze stroming was ook dankzij Carson. 

Ik wil daar even wat van vertellen om zo ook iets te laten zien van hoe deze benadering 

eruit ziet en waarom dit zo relevant is vandaag. 
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Tijdens mijn specialisatie aan de Theologische Universiteit in Kampen was ik bezig met 

Hendrik Kraemer en een gereformeerde theologie van de godsdiensten. We leven als 

christenen middenin een wereld, waarin mensen van allerlei godsdiensten om ons heen 

wonen. Wat doet dat met onze christelijke overtuiging en hoe reageren we daar goed op 

vanuit onze gereformeerde overtuiging? In die fase van specialisatie heb ik een dik boek 

van Carson verslonden: “The Gagging of God”2. Dat betekent: het de mond snoeren van 

God. Heel kort gezegd is zijn pleidooi: in een religieus-pluralistische context moeten we 

als christenen veel meer terug naar het grootse verhaal van de bijbel vertellen. Zo laat je 

God aan het Woord. Dat vraagt om niet te beginnen met systematische theologie 

(dogmatiek), maar met bijbelse theologie.  

 

“… biblical theology refers to the theology of the biblical corpora as God progressively 

discloses himself, climaxing in the coming of his Son Jesus Christ, and consummating 

in the new heaven and the new earth. In other words, sequence, history, the passage 

of time – these are foundational to biblical theology, and relatively minor in 

systematic theology. I am suggesting, then, that a world both biblically illiterate and 

sold out to philosophical pluralism demands that our proclamation of the gospel be a 

subset of biblical theology.”3  

 

De bijbel legt de geschiedenis open, waarin God zijn heilswerk stap voor stap uittekent. 

Daar moet je goed zicht op hebben, wil je verstaan waarom Jezus op aarde kwam, en hoe 

dat op ons afkomt. In een tijd van bijbels analfabetisme, ook in de kerk, waarin 

bijbelkennis verbrokkelt en fragmentarisch wordt, moeten we niet beginnen met 

dogmatiek maar met BT. Carson heeft mij hierin enorm overtuigd en getriggered om me 

hiermee in te zetten voor de kerk in een westerse, religieus-pluralistische context. 

 

2.2 Goldsworthy 

Hoe leg je de bijbel dan goed uit in een BT-kader? Daarin ben ik tegen Graeme 

Goldsworthy aangelopen. Dit is mijn leermeester, die door zijn boeken diep in mij een 

raster heeft gevormd, waarmee ik de bijbel lees, naar God luister, en in zijn wereld 

probeer te leven. Wat is het eigene van Goldsworthy? Dat is hoe hij dat grootse verhaal 

wat de bijbel uittekent ordent. Ook bij NT Wright c.s. kom je een ordening van het 

bijbelverhaal tegen. Maar dat is een ordening, die zij zelf van buitenaf er op hebben 

gelegd om bepaalde accenten te laten zien vanuit dat bijbelverhaal. Goldsworthy is ervan 

overtuigd dat uit de bijbel zelf een structuur opdoemt, die we moeten volgen om van 

daaruit de héle Schrift te verstaan. 

 

“… the gospel is proclaimed by Jesus and the apostles in terms of OT events in a way 

which establishes the gospel as the hermeneutical key. This is why I am firmly of the 

conviction that the three-fold structure taught to me by Donald Robinson is superior 

to, and more theologically productive than, the structures proposed by Vos, Clowney, 

and VanGemeren. Donald Robinson has pinpointed the gospel structure in the OT 

rather than merely a series of consecutive periods. These periods, of course, exist, but 

their interrelatedness and relation to the gospel is crucial to a viable and powerful 

biblical theology. The other writers mentioned do indeed recognise the goal of the 

                                                 
2
 D.A. Carson: The Gagging of God. Christianity confronts Pluralism. Zondervan, 2009. 

3
 Gagging, 502 
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whole of the OT in Christ. But it seems that they have tended to work more from a de-

scriptive approach to the OT as it leads them to Christ. The gospel demands that we 

start with Jesus Christ and the apostolic gospel to see how the OT is conceived as that 

which testifies to Christ and shows God at work to redeem his people.”4  

 

Met als kapstok Gods koninkrijk bestaat uit Gods volk, onder Gods gezag in Gods land, 

schetst Goldsworthy onderstaande ordening en dynamiek door de bijbel heen.5  

 
 

Gods koninkrijk begint met het scheppen van zijn volk zichtbaar in Adam en Eva, onder 

Gods gezag hadden ze het goed, en Gods land was heel concreet de Hof van Eden, waar-

in God ze plaatste. Adam en Eva stappen onder Gods gezag weg en moeten de Hof uit. 

Met desastreuze gevolgen, uitlopend op de zondvloed en later de verstrooiing van de 

volken na de torenbouw van Babel.  

a. Daarna kondigt God aan dat Hij zijn koninkrijk gaat herstellen. Dit begint met de be-

lofte aan Abraham (Genesis 12:1-3) van een groot volk, onder Gods zegen, in een be-

loofd land. Ondanks menselijke hoogmoed zie je gaandeweg dat Koninkrijk van God 

weer zichtbaar worden: er groeit een immens volk, wat in Exodus 19 bij de Sinaï staat! 

Bij de Sinaï tekent God uitgebreid zijn gezag uit in wet en tabernakel. En uiteindelijk 

komen ze dan in het beloofde land. Daar zie je in de geschiedenis, op dat stukje aarde, 

Gods koninkrijk zichtbaar worden, wat tot een hoogtepunt komt bij Salomo. In 1 Konin-

gen 4:20 – 5:14 worden superlatieven gebruikt voor Gods volk, onder Gods gezag, in 

Gods land. Tegelijk blijkt dit nog niet het volmaakte herstel van Gods koninkrijk te 

zijn, want Salomo verheft zich vreselijk op dit hoogtepunt van Gods koninkrijk in het 

OT.  

                                                 
4
 G. Goldsworthy, “Is Biblical Theology Viable?”, in: R.J. Gibson (ed.), Interpreting God’s Plan. Biblical Theology and 

the Pastor. Paternoster Press, 1998 (pg. 39-40). 
5
 De tekening van dit schema is niet van Goldsworthy zelf, maar van Vaughan Roberts, die voortborduurt op het 

werk van Goldsworthy in: God’s Big Picture. Tracing the storyline of the Bible. InterVarsity Press, 2002. 
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b. Daarna scheurt het rijk in tweeën en loopt het hard achteruit en uiteindelijk klinkt 

Gods oordeel over Gods volk en worden ze het beloofde land uitgestuurd (herhaling 

van Adam en Eva die de tuin uit worden gestuurd!). Gods koninkrijk is niet langer 

zichtbaar in de geschiedenis, maar komt nu terug in wat de boekprofeten schilderen. 

Gods koninkrijk wordt nog veel grootser dan wat tot nu toe zichbaar werd (alle vol-

ken), onder het gezag van Gods ‘dienstknecht’ en het gaat uiteindelijk om een nieuwe 

hemel en aarde. In dat teken staan de OT-boekprofeten. 

c. Als Jezus Christus dan op aarde komt claimt Hij dat Gods koninkrijk nu volmaakt be-

gonnen is in Hem. Hij komt in de plaats van Gods volk (om hun zonden te dragen). Hij 

stelt zich op als God zelf met Goddelijk gezag en maakt duidelijk dat het niet meer 

om een beloofd land, geografisch, gaat, maar ‘in Hem’. Daarvoor moeten de aposte-

len de wereld in, de wereldwijde kerk stichten met de verwachting dat Jezus Christus 

nog een keer terug komt om de nieuwe hemel en aarde in te stellen, waar alles vol 

van Hem zal zijn. 

 

 

3. BT voor Bunschoten 

 

Waarom geloof ik dat dit ook zo goed is voor Bunschoten? Laat ik beginnen met een citaat: 

“God roept ons op om ons plekje in te nemen in zijn verhaal. Dit is een radicaal andere bood-

schap dan wij er vaak van maken: dat God ons vraagt of hij een plekje mag krijgen in mijn le-

vensverhaal, of wij tijd voor hem vrij willen maken. Wat wij er vaak van maken is dus gericht op 

jezelf. Terwijl God ons wil omkeren: gericht op zijn zaak!”6 

 

3.1 

Als ik om me heen kijk en observeer: hoor ik heel veel over de boodschap dat God ons vraagt 

of hij een plekje mag krijgen in mijn levensverhaal. Of wij tijd voor hem vrij willen maken. Wij 

vragen ons af, waar God past in het verhaal van mijn leven. Een boeiende vraag hierbij zou 

zijn: hoe zijn mensen gevormd in deze manier van denken? Welke rol heeft onze prediking en 

ons onderwijs hierin gespeeld? 

Terwijl de echte vraag is, die zich opdringt als de bijbel open gaat als een groots verhaal, 

waar God ons ook ergens op een plekje inzet: “Waar past mijn kleine leventje in het grote 

verhaal van Gods reddingswerk?” Wij hebben het vaak over ‘de bijbel toepassen op ons le-

ven’. Wat zou het betekenen om ‘onze levens op de bijbel toe te passen’? De bijbel is de wer-

kelijkheid, het echte verhaal. We worden geroepen onszelf in dat werk van God te plaatsen. 

Dit raakt het hele christelijke leven! Onze spiritualiteit. Onze ethiek. Onze manier van preken. 

Onze manier van kijken naar de plaats en opbouw van de gemeente in Gods plan. Zo funda-

menteel. Alleen al daarom is het goed voor Bunschoten. 

 

3.2 

Maar ook als ik even heel concreet probeer te kijken. Ik zie veel bijbels analfabetisme7. Of 

bijzonder weinig kennis van de bijbel. Of heel erge verbrokkelde kennis van de bijbel. Heel 

wat verhalen zijn nog redelijk algemeen bekend, mede dankzij christelijke basisscholen. Maar 

een verbindende kennis, die al die verhalen verbindt en zicht geeft op het grootse verhaal dat 

God schrijft met zijn wereld ontbreekt. Daaraan gekoppeld zie ik nogal starre dogmatische 

                                                 
6
 Volgens mij van Chris Wright, in zijn boek The Mission of God. 

7
 Zie www.biblicaltheology.nl/Nadenken.html 
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geloofsovertuigingen. Waarin God heel abstract wordt en niet meer de God van de geschie-

denis is. Ook hier weer is de spannende vraag te stellen: hoe zijn ze hierin gevormd in de 

kerk, onder de prediking en het kerkelijk onderwijs? 

 

Als ik daar even aan mag komen… Ik grijp terug op de preekschets bij 1 Koningen 3:1-15, die 

aangereikt werd voor de Gezin-School-Kerk-dienst van 3 februari 2013. Daarin worden wat 

historische gegevens aangereikt over de tijd van Salomo. Er worden wat menselijke vragen 

gesteld bij wat daar gebeurt (“Is dat niet riskant, wordt daarmee niet de hele schepping over-

geleverd aan de gril van één mens?”) en wat reflecterende punten (“Dit nodigt uit tot naden-

ken: wat zou ik gevraagd hebben? We worden uitgenodigd onze drómen te toetsen aan die 

van de zoon van David, zoon van God… Een les voor ons allen wordt eruit getrokken over 

biddend luisteren.) Dat wordt aangereikt om vanuit deze tekst de kinderen en de gemeente 

mee te nemen vanuit Gods woord. Helemaal niks aan BT-kader, waarin iets zichtbaar wordt 

gemaakt hoe God hier komt tot het hoogtepunt van zijn herstel van zijn koninkrijk in het OT! 

Salomo was zich daar heel nadrukkelijk van bewust. Ondanks heel veel gezwabber van dat 

volk Israël, komt God hier toch maar wel even tot wat hij zo’n 1000 jaar daarvoor aan Abra-

ham had beloofd: een groot volk, onder Gods wijze gezag, in het beloofde land. 

 

Ook in deze setting kan BT de boel open breken, zicht geven op Gods grootse werk door alle 

tijden, waarin wij ergens ook een plekje krijgen en ingeschakeld worden in zijn plannen. Ik 

ben er heilig van overtuigd dat BT ook voor Bunschoten een hele vormende rol kan spelen in 

het versterken van de fundamenten van de kerk. Om daarmee overtuigd in Gods wereld te 

staan en die wereld tegemoet te treden. Heel concreet probeer ik dat in de Petrakerk vorm te 

geven door de cursus “Raak thuis in de Bijbel”8 te geven. De reacties bevestigen mijn overtui-

ging. We laten God aan het Woord, door de bijbel als groot verhaal te lezen. 

 
 
 

                                                 
8
 Zie bibtheol.wordpress.com/2010/09/28/raak-thuis-in-de-bijbel/ 


