
14 JANUARI 2015

Schepping als 
lichtkring om het kruis 

Met dr. Bram van de Beek in gesprek  
over de scheppingsleer 

10 APRIL 2015



Dagprogramma 
10.00 uur Drs. Jos Wienen      Opening 
10.15 uur Prof. dr. Bram van de Beek      Christus en de schepping. Motieven en 

achtergronden van mijn scheppingsleer in christologisch perspectief 
10.45 uur Drs. Tjerk de Reus      'Radicaal, maar ontspannend' – Een leesimpressie 
11.00 uur Pauze 
11.15 uur Prof. dr. Eep Talstra      In gesprek I – Hoe lees ik als oudtestamenticus de 

studie van Bram van de Beek? 
11.45 uur Dr. Dolf te Velde      In gesprek II – Hoe lees ik als systematisch theoloog 

binnen de gereformeerde traditie de studie van Bram van de Beek? 
12.15 uur Prof. dr. Bram van de Beek      reactie op Eep Talstra en Dolf te Velde 
12.30 uur lunch 
13.30 uur Ds. Ad Verwijs      'Gezien met andere ogen' – een leesimpressie 
13.50 uur Dr. Hans Schaeffer      In gesprek III – Schepping als lichtkring om het kruis. Wat 
zijn de ethische implicaties? 
14.15 uur Prof. dr. Bram van de Beek      reactie op Hans Schaeffer 
14.30 uur Pauze 
14.45 uur Forumgesprek 
15.30 uur Dr. Wim Dekker      Sluiting
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Opening 

DRS. JOS WIENEN



Opening  
PSALM 8

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 
 
2 HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 

 
U die aan de hemel uw luister toont – 

3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen 
bouwt u een macht op tegen uw vijanden 
om hun wraak en verzet te breken. 

 
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door u daar bevestigd, 
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 

het mensenkind dat u naar hem omziet?



Opening  

6 U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 

7 hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 

 
8 schapen, geiten, al het vee, 

en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 
10 HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde.



Opening  

Opwekking 70  
 
1  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 

 die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
 Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
 tonen het wonder van uw heerlijkheid. 

 
2  Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 

 zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
 Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
 en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 



Opening  

Opwekking 70  
 
3  U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 

 U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
 U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
 leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 

 
4  Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 

 dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
 Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
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Christus en de 
schepping 

Motieven en achtergronden van mijn scheppingsleer  
in christologisch perspectief 

PROF. DR. BRAM VAN DE BEEK
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Radicaal maar 
ontspannend 

Een leesimpressie 

DRS. TJERK DE REUS
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In gesprek I 
Hoe lees ik als oudtestamenticus  
de studie van Bram van de Beek? 

PROF. DR. EEP TALSTRA



Exegetische vragen 

1. Inleiding 
 
2. Wat een (OT) bijbelwetenschapper kan bijdragen: kritisch en constructief. 
2.1. “Hij die regeert vanaf het hout” (Psalm 96:10  - Grieks)
2.2. “het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld” (Openb. 13:8)
2.3. Bijbelwetenschap en Dogmatiek

3. Waarnemingen – discussiepunten 
3.1. ‘Oppositie’. Bijbel en cultuur
3.2. Methode van lezen. Tekstgeschiedenis en ervaring
3.3. ‘Het lam als geslacht’. Godsdienst en geloof

4. Tot slot 



Inleiding 
Johan Sebastiaan Bach   Openingskoor Johannes Passion
 
Herr, unser Herrscher, Psalm 8,1
dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist! Psalm 8,1
Zeig' uns durch deine Passion Hebr 1,9,10
Daß du, der wahre Gottessohn,  Psalm 2,7 Hebr 1,5
Zu aller Zeit,
Auch in der größten Niedrigkeit, Psalm 8,6 Hebr. 1,7
Verherrlicht worden bist. Psalm 8,6 Hebr. 1,7
 
Aria
 
Es ist volbracht! O Trost für die gekränkten Seelen; Johannes 19,30
Die Trauernacht läßt mich die letzte Stunde zählen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht. Openbaring 5,5
Und schließt den Kampf, es ist vollbracht!



Wat een (OT) bijbel-
wetenschapper kan bijdragen 
Waarneming in historisch-kritische exegese:  

homiletiek/liturgie is de motor van de processen van 
tekstoverlevering in OT en NT. 

Een kritische taak: teksten en traditie ter discussie stellen.
Lezen in Christologisch perspectief: geen exegese, maar 

homiletiek/liturgie. (2.1. en 2.2.)

Een constructieve taak: meedenken met systematisch-
theologische vraagstellingen.

Christologisch perspectief en het christologisch herlezen 
van OT teksten hoort niet tot onze exegetische 

methoden, maar wel tot onze gegevens. (3.1., 3.2., 3.3.)



2.1 “Hij die regeert vanaf het hout” 

Psalm 96 (NBG '51, vertaling van de Hebreeuwse tekst):
 

  1.  Zingt de HERE een nieuw lied.
...
10.  Zegt onder de volken: De HERE is Koning,

Grieks:
'God regeert, vanaf het hout’: ἀπο του ξύλου
vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt.

 
Venantius Fortunatus (± 535 - 609) (liturgische traditie)



2.1 “Hij die regeert vanaf het hout” 

Liedboek van de kerken, Lied 185:4. 
 
Wat David in zijn vrome lied
voorspeld heeft, dat is nu geschied.
Hij heeft de volkeren geleerd
dat God vanaf het hout regeert.
 
Nieuwe Liedboek, 2013, Lied 572:4
 
Wat nu gebeurt zong David al,
Betrouwbaar klinkt de oude psalm. 
Tot alle volken, roept het uit: 
hoor, God regeert vanaf het kruis.



2.2 “Het Lam dat geslacht is vanaf 
de grondlegging der wereld” 
Willibrord Vertaling Statenvertaling
 
Alle bewoners van de aarde En allen, die op de aarde wonen,
zullen hem aanbidden, zullen hetzelve aanbidden,
ieder wiens naam niet welker namen niet 
van de grondlegging van de wereld af -  -  -
geschreven staat zijn geschreven
in het boek des levens in het boek des levens, 
van het lam dat geslacht is. des Lams, Dat geslacht is,
-  -  - van de grondlegging der wereld.
 
Traditie (Vulgata)  “quorum non sunt scripta nomina in libro vitæ 
Agni, qui occisus est ab origine mundi.



2.3 Bijbelwetenschap en 
Dogmatiek 
Akkoord: Spreken over Christus, niet alleen over ‘hermeneutiek 
van de zingeving’ of ‘postmodern religieus welbevinden’.
 
Taak: Recht doen aan de geschiedenis van (antieke) godsdienst, 
teksten en manuscripten.
 
Probleem: Christus als hoopvol intermezzo in de geschiedenis nu 
vervangen door schepping als pijnlijk intermezzo in de 
eeuwigheid? Bijbels perspectief?
 
Opgave: Met de bijbelwetenschappelijke gegevens van nu 
opnieuw een christelijke homiletiek ontwerpen.



Waarnemingen – discussiepunten 
3.1 Oppositie. Bijbel en cultuur 
Uit: ‘Lichtkring om het kruis’
 
“De Kanaänieten mogen de beelden bedenken, wij zullen zeggen 
hoe je die moet verstaan.” (p. 53)
 
“Die mens is door Christus aangenomen, met Hem gestorven en 
leeft met Hem. Wie een andere antropologie ontwikkelt, bedriegt 
de boel.” (p. 48)
 
“Christenen zien Jezus ( … ) en zij beschouwen het rabbijnse 
jodendom als een stilstand zonder hoop.” (p. 60)



Waarnemingen – discussiepunten  
3.1 Oppositie. Bijbel en cultuur 

Uit: ‘Lichtkring om het kruis’
 
“De wet heeft bij de joden dezelfde functie als de godenbeelden bij 
de heidenen.” (Verwijzing naar Luther p. 450):
 
“Van de nakomelingen van Kain lezen we niets meer”. (zondvloed, 
p. 175) 

“Magiërs uit het Oosten …. Ze zijn de opvolgers van Jubal, Jabal 
en Tubal-Kain en ze staan voor de macht van Babel.” (verwijzing 
naar Matth. 2, p. 401)



Waarnemingen – discussiepunten  
3.2 Methode van lezen. Tekstgeschiedenis en ervaring 

Herlezing en herschrijving in OT en NT
 
1 Kon.8:25 // II Kron 6:16 (toevoeging: Tora)
 
1 Kon 9:3 // II Kron 7:14 (toevoeging: volk waarover mijn naam is 
uitgeroepen)
 
Jer. 6:22-23 // 50: 41-42 (aanval op Sion >> aanval op Babel)
 
Deut 29:4 // Rom 11:8 (Mozes: ‘jullie – geen inzicht’ >> Paulus: ‘hen’ 
– geen inzicht)
 
Amos 9:12 // Hand. 15:17 (Via Griekse vertaling? ‘Edom’ >> ‘Adam’; 
‘beërven’ >> ‘zoeken’)



Waarnemingen – discussiepunten  
3.2 Methode van lezen. Tekstgeschiedenis en ervaring 

Teksten en conflict in het OT.
Deut 12:1-3 tegenover Kanaän of Israël?
 
Grafinscriptie uit Khirbet El Qom, eind 8e 
eeuw v. Chr. 
 
“Uriah, de rijke, heeft het geschreven
Gezegend Uriah door Jhwh.
En van zijn vijanden heeft hij hem gered door 
zijn Asjera.”



Waarnemingen – discussiepunten  
3.2 Methode van lezen. Tekstgeschiedenis en ervaring 

Geschiedenis van lezen
 “Godenzonen” Teksttradities van Deuteronomium 32:8 
 
Hebreeuwse bijbel: 
“De Allerhoogste heeft de gebieden van de volkeren bepaald 
naar het getal van de zonen van Israël”
 
Qumran:
4QDeutq:   בני  אל ‘zonen van El’  
(= de godenvergadering van het Kanaänitische pantheon)
4QDeutj: בני אלהים   ‘zonen van Elohim’ 
(theologische correctie)
LXX:
Meeste Mss:  ἀγγέλων  θεοῦ  ‘engelen van God’ 
Enkele Mss:  υἱῶν  θεοῦ  ‘zonen van God’

Qumran fragment 
Deut 32:8. 
אלהים  בני  
(bné elohím)



Waarnemingen – discussiepunten  
3.3 “Het Lam als geslacht”. Godsdienst en geloof 

NT en Jodendom
 
Qumran – apocalyptisch Jodendom 
 
* 4Q521 “Messiaanse apocalyps” (1e eeuw v. Chr.) Fragment 2: 

‘zijn gezalfde’ ….
Hij zal de gevangenen losmaken, blinden ziende maken
gebogenen oprichten, doden doen herleven, 
de ootmoedigen een blijde boodschap brengen

 
* Aramees fragment 4Q246 (einde eerste eeuw v. Chr.) 
 

"Als zoon van God zal hij begroet worden en men zal hem de zoon 
van de Allerhoogste noemen." "...het ene volk zal het andere 
vertrappen ... totdat hij het volk van God opricht en alles van het zwaard zal 
doen rusten. Zijn koningschap zal een eeuwig koningschap zijn ..."



Waarnemingen – discussiepunten  
3.3 “Het Lam als geslacht”. Godsdienst en geloof 

Rabbijns Jodendom
 
Pesikta Rabbati 152b:

“Aan het begin van de schepping van de wereld werd de Messias 
geboren, want hij kwam op in de gedachten van God voor de wereld 
werd geschapen.”
 
 
Shabbath 88B

(De engelen maken bezwaar wanneer Mozes de Tora uit handen 
van God zal ontvangen.).

“De Tora die bij U verborgen was 974 generaties vóór de wereld 
werd geschapen! Wat is de mens dat  aan hem denkt?”



Waarnemingen – discussiepunten  
3.3 “Het Lam als geslacht”. Godsdienst en geloof 

Jesaja 6:3 Crucifix Karelsbrug, Praag

Joodse burger, beschuldigd van godslastering, 
werd gedwongen de Hebreeuwse gouden 
letters te financieren (1696).



Tot slot 

Bijbelwetenschap en teksten: 
heeft Gods spreken een geschiedenis met mensen?
 
Bijbel en cultuur: 
opnieuw leren spreken “in de taal van een ander?” (p. 52)
 
Lijden en kwaad: 
een schepping met voorbedachten rade? 
p. 311: (over Satan) “Subversiviteit behoort bij de schepping, maar zij dient 
tot expressie van de liefde van God.” 

Is dat nog theologie? Deut.29:28



from-orange-jumpsuits-to-white-
robes-2 
n.a.v. de 
onthoofding van 
21 Koptische 
christenen door 
ISIS.

Bron: https://
johnbelovedhabib.
wordpress.com/
2015/02/17



“in de taal  
van een ander” 
 
Marc Chagall

“Witte kruisiging”

Na Kristallnacht 1938
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In gesprek II 
Hoe lees ik als systematisch theoloog  

binnen de gereformeerde traditie 
de studie van Bram van de Beek? 

DR. DOLF TE VELDE
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Reactie op Eep Talstra 
en Dolf te Velde 

PROF. DR. BRAM VAN DE BEEK
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Lunch 

EET SMAKELIJK!
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Gezien  
met andere ogen 

Een leesimpressie 

DS. AD VERWIJS
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In gesprek III 
Christelijke ethiek als zichtbaar leven in, onder en uit de 

macht van de Gekruisigde 

DR. HANS SCHAEFFER



14 JANUARI 2015

Reactie op  
Hans Schaeffer 

PROF. DR. BRAM VAN DE BEEK
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Pauze 

HET FORUMGESPREK START OM 14.45 UUR
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Forumgesprek 
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Sluiting 

DR. WIM DEKKER



Sluiting  

Gezang 479

1   Aan U behoort, o Heer der heren, 
 de aarde met haar wel en wee, 
 de steile bergen, koele meren, 
 het vaste land, de onzeek're zee. 
 Van U getuigen dag en nacht. 
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 



Sluiting  

2  Gij roept het jonge leven wakker, 
 een tuin bloeit rond het open graf. 
 Er ruisen halmen op de akker 
 waar zich het zaad verloren gaf. 
 En vele korrels vormen saam 
 een kostbaar brood in uwe naam. 



Sluiting  

3  Gij hebt de bloemen op de velden 
 met koninklijke pracht bekleed. 
 De zorgeloze vogels melden 
 dat Gij uw schepping niet vergeet. 
 't Is alles een gelijkenis 
 van meer dan aards geheimenis. 



Sluiting  

4  Laat dan mijn hart U toebehoren 
 en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan. 
 Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet. 
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Bedankt  
voor uw komst! 


