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 Bijbelstudie Vier Evangeliën: Vier poorten naar hetzelfde heiligdom. Vier 
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Romeinse stadhouder een 'venster' op in onze Apostolische 
Geloofsbelijdenis. Maar welke rol speelde Jezus in zíjn leven? Hans van 
der Meiden van Toneelgroep HENS kruipt in de huid van Pilatus. 
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 …. om u te overtuigen 
van de betrouwbaarheid ….

Lucas 1: 4a
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Vier Evangeliën

W ie de Bijbel kent, kent ook de vier schrijvers van de 
evangeliën: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Voor 

ons is dat een heel vanzelfsprekende zaak. Onlangs had ik een 
geloofsgesprek met mijn moslim-collega. De Koran bestaat uit 
één boek, zij begreep er niets van dat ik het had over verschillende 
bijbelboeken, vier verschillende boeken over Jezus? Hoezo? En 
waarom was er niet gewoon één boek met alle verhalen over Jezus? 
Waren er dan meerdere bijbels? Ze begreep er niets van.

Eerlijk gezegd kon ik het verschil en de overeenkomsten tussen de 
vier evangeliën maar moeilijk aan haar uitleggen. Ik probeerde het 
wel. Ik vertelde dat ze in grote lijnen hetzelfde zijn, alle vier zijn 
ze geschreven door zijn discipelen (om het enigszins begrijpelijk 
te houden) en ieder heeft een andere insteek/invalshoek. Maar zij 
vond het maar een ingewikkeld verhaal.
Hierdoor ging ik er zelf ook eens over nadenken. Waarom zou de 
Here God het zó in de bijbel hebben laten optekenen en bewaren? 
En zouden er nooit pogingen zijn gedaan om er gewoon één 
evangelie van te maken waar alles in stond? 

Waaruit bestaat de meerwaarde van vier verschillende verhalen. En 
welke zou ik haar dan als eerste willen laten lezen? Kortom, voor mij 
was het wel een eye-opener om er op deze manier over te praten. 
Misschien is het voor u ook interessant om hier over te lezen en na 
te denken. Vooral is het belangrijk om de grootheid van onze Heer 
Jezus Christus te ontdekken in het Woord van God. Om te lezen, 
te geloven en te belijden dat Hij de geliefde Zoon van God is. Want 
daar kreeg ik mijn moslim-collega toch niet van overtuigd. Helaas.

Katrien Janssens-Salomons, 
voorzitter Bijbelstudiebond

lezen, 
geloven 

en belijden 
dat Jezus de 

geliefde Zoon 
van God is
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BIjBelstudIe | jaap van Bruggen

D e vier boeken zijn ons namelijk 
geschonken. Sta daar eerst eens 

bij stil: het gaat hier om geschenken! 
We zijn het heel gewoon gaan vinden 
dat we deze vier evangeliën in onze 
bijbels hebben. Maar het is iets heel 
bijzonders. Het zijn boeken die hele-
maal teruggaan op de eerste generatie 
van discipelen. We krijgen ze uit de 
handen van onze apostelen. Recht-
streeks (Matteüs, Johannes), of via een 
leerling (Marcus schreef de prediking 
van Petrus op). En bovendien heeft 
Lucas, reisgenoot van Paulus, alles 
van dichtbij nog eens nagegaan. Dit is 
uniek in de wereld! Het zijn vier poor-
ten naar één evangelie. 
Oorspronkelijk gebruikten de christe-
nen het woord evangelie alleen in het 
enkelvoud: de éne Blijde Boodschap 
Naar dit éne evangelie zijn later ook de 
boeken genoemd die het beschrijven. 
Zo kwam het meervoud in gebruik: 
evangeliën! Vier poorten die bin-
nenleiden in hetzelfde heiligdom! Er 

zijn geen andere poorten naar dit éne 
evangelie dan deze vier. Zij ontsluiten 
het eeuwenlang verborgen gehouden 
geheim. Ze doen het oplichten in de 
duisternis van deze aarde. Wat een 
geschenk!

Eén geheim
Naar het geheim van de Zoon 
verlangden de engelen boven het 
verzoendeksel en de profeten 
probeerden het te ontwaren bij het 
doorvorsen van wat hun als profetie 
werd geopenbaard (1 Pet. 1: 10-12). 
Pas in Betlehem en op Golgota werd 

het zichtbaar. Achter de voorhangsels 
van de vier evangeliën mogen wij dit 
stralend gezicht aanschouwen. Zoals 
Petrus en Johannes en Jakobus zijn 
gestalte hemels zagen oplichten op de 
berg van de verheerlijking.

Dat klinkt niet solo, 

maar vierstemmig  

Pas aan het einde van de tijden werd 
deze glorie van God zichtbaar in Hem 

Blij met vier 
Evangeliën 
Christenen vinden in hun bijbel vier evangeliën. Waarom eigenlijk? Was één 
evangelie niet gemakkelijker geweest? Dan had je niet te maken gehad met 
allerlei verschillen tussen deze vier boeken. Dit is een begrijpelijke vraag. Ze 
is niet nieuw. Laten we eerst eens nagaan of je ook blij zou kunnen zijn met 
dit viertal! 

De heidenen in de eerste eeuwen vonden het maar niets dat de 
christenen vier evangeliën hadden. Er is toch maar één waarheid, zeiden 
ze! En in onze eigen tijd denken veel christenen dat vier evangeliën niet 
een eenstemmige waarheid kunnen brengen. Ook gelovige christenen 
vragen zich wel af hoe ze toch moeten omgaan met vier evangeliën.
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één? Dat heeft alles te maken met 
de werkelijkheid van onze Verlosser. 
Het gaat in de evangeliën niet om 
een idee (bijv. de idee van liefde 
of van gerechtigheid). Het gaat 
in de evangeliën ook niet om een 
religieus gevoel (bijv. van veiligheid of 
aanvaarding). Het gaat in het evangelie 
om feiten en gebeurtenissen. Een 
hemelse werkelijkheid gaat open. 

Het luisteren naar deze 
getuigen vraagt van 
ons rust en vertrouwen

Aanraakbaar dichtbij. Zo schrijft de 
geliefde leerling Johannes: ‘Wat er 
was vanaf het begin, wat wij gehoord 
hebben, wat wij met eigen ogen 
gezien en aanschouwd hebben, wat 
onze handen hebben aangeraakt, 
dat verkondigen wij: het Woord dat 
leven is’ (1 Joh. 1: 1-4). Het evangelie 

brengt ons op de knieën voor Hem 
die op de berg van de verheerlijking 
door Johannes gezien werd met 
een gezicht dat straalde als de 
zon! De vier boeken bevatten dan 
ook geen menselijke meningen of 
persoonlijke geloofsovertuigingen, 
maar getuigenverklaringen. Jezus 
Christus heeft zijn leerlingen tot zijn 
getuigen gemaakt. Dit betekent dat 
zij moesten instaan voor de waarheid 
van wat er gebeurd is. Ze zijn de oor- 
en ooggetuigen. Alleen zij konden 
die getuigen zijn, want wij hebben 
het niet zelf meegemaakt. Gelukkig 
voor ons dat onze Heiland voor 
deze getuigen zorg heeft gedragen! 
En bij getuigen van een gebeurtenis 
geldt dat er minstens twee of drie 
getuigen nodig zijn om zekerheid te 
hebben. Christenen hebben zelfs vier 
schriftelijke getuigenissen uit de eerste 
hand! Waarom aarzelen sommigen 
nog?

die zich vernederde en die verhoogd 
is voor eeuwig. Tot die tijd was het 
geheim verborgen in God. Al van 
voor de grondlegging van deze wereld 
(Ef. 1: 3-14). Vandaar dat de engelen 
in grote menigten in Efrata’s veld de 
overwinningsroep juichten: Ere zij God 
in de hemelen!
En vandaar dat Johannes op Patmos 
als dood neerviel voor de glorie van 
deze Mens Jezus Christus. Kom en 
hoor en zie zijn stem en zijn portret 
in vier evangelieboeken. Het zijn 
nederige poorten, gemaakt van papier 
en inkt. Maar wanneer je buigt om 
binnen te gaan, zie je het Licht van de 
wereld. Geen wonder dat in de liturgie 
van de orthodoxe en katholieke kerken 
de priester het evangelieboek kust! Het 
is de akker waarin de grootste Schat 
verborgen ligt.

Getuigen van de waarheid
Maar waarom zijn er dan méér 
poorten naar het Evangelie en niet 
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Vier levensechte 
getuigenissen
Onze vier schriftelijke getuigen zijn 
levensecht. Hun getuigenissen komen 
soms woordelijk overeen. Dat is niet 
zo vreemd, want de apostelen hebben 
in de begintijd na Pinksteren samen 
dag na dag in de tempel hun verhalen 
verteld (Hand. 5: 20-21. 41-42). Er 
groeide al snel een verteltraditie. Dat 
is wat de vier evangeliën verbindt. En 
hun getuigenissen versterkt.  

Wat vallen we de ge-

tuigen vaak in de rede! 

 
Gelijktijdig zien we de zelfstandigheid 
van iedere getuige: ze praten elkaar 
niet na. Matteüs vertelt het evangelie 
vooral voor (christenen uit) de Joden. 
Petrus concentreerde zich al predikend 
op de gebeurtenissen vanaf Johannes 
de Doper (zijn prediking is vastgelegd 
door Marcus). Lucas heeft zelfstandig 
alles nog eens onderzocht en heeft 
veel mensen geïnterviewd. Johannes 
geeft later een reeks aanvullende 
verhalen om nog eens extra steun 
te geven aan de belijdenis van Jezus 
als de Zoon van God. Het luisteren 
naar deze getuigen vraagt van ons 
rust en vertrouwen. Rust om iedere 
evangelist te laten uitpraten. Luister 
naar de eigen bedoeling van iedere 

Samenvatting
Vier Evangeliën: Vier poorten naar hetzelfde heiligdom. Allemaal 
bevatten ze niet maar een mening; het zijn getuigenverklaringen van 
oor- en ooggetuigen. En bij getuigenissen geldt dat er minstens twee of 
drie getuigen nodig zijn. Wij krijgen er zelfs vier, die elkaar niet napraten, 
maar elk zijn eigen doelgroep voor ogen heeft. Een vierstemmig koor! 

evangelist. Lees vooral een evangelie 
in zijn geheel! Wij hebben veel te veel 
de gewoonte ontwikkeld om kleine 
stukjes tekst te lezen en die direct te 
vergelijken met onze eigen mening 
of met andere kleine stukjes tekst uit 
andere evangelieboeken. Wat vallen 
we de getuigen vaak in de rede! Leer 
dat af en geef Lucas of Johannes en de 
anderen de ruimte en de tijd om hun 
getuigenis af te maken. Daarvoor is 
vertrouwen nodig, wantrouwen maakt 
ongeduldig en doof. Zijn vier boeken 
teveel voor één evangelie? Maar wat 
vind je ervan dat er vier mensen om je 
heen komen staan met ieder een eigen 
getuigenis over het grote Geheim voor 
deze wereld, verschenen in Betlehem? 
Dat klinkt niet solo, maar vierstemmig. 
Daar kun je blij van worden! 

Literatuur
Veel is te vinden op de site www.
bijbelstudiesnt.nl (in het onderdeel 
Kroongetuigen van het evangelie

1. Over evangeliën en met name over 
Marcus: de Bijbelstudie onder de 
naam Simon.
2. Over de vier evangeliën: Bijlage 
bij Bijbelstudies, nummer 01.1 (Vier 
evangeliën kijken vooruit).
3. Over de getuigen die spreken in de 
bijbel: Bijlagen/Extra, de eerste bijlage 
(Met de bijbel in goed gezelschap).
Uitgebreid over de evangeliën 
(ontstaan, onderlinge vergelijking, 
verschillen):
Jakob van Bruggen, Christus op aarde: 
Zijn levensbeschrijving door leerlingen en 
tijdgenoten (CNT-serie), Kok-Utrecht, 
zevende druk 2013.

Dr. Jakob van Bruggen, emeritus 
hoogleraar Nieuwe Testament van de 
Theologische Universiteit te Kampen

Geen godsdienst of historische beweging heeft zo’n documentatie van 
het eerste uur. Het meest bijzondere van deze vier zeer oude boeken is 
dat zij alle vier toegang geven tot het grootste Wereldnieuws: de komst 
van Gods Zoon in onze mensheid. In deze boeken vinden wij het 
Woord dat van eeuwigheid bij God was. Je kunt die vier boeken zien als 
vier poorten van eenzelfde stad.
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Hoofd Hart Handen

n	 	Waarom vier Evangeliën (E4) 
en geen twaalf? Naar de twaalf 
apostelen en de twaalf poorten van 
Openbaring 21: 12.

n	 	Waarom zijn de E4 niet samen te 
vatten tot één?

n	 	Lees eens Hebreeën 2: 1-4, gebruik 
je de E4 als navigatiesysteem? Heb 
je hierin een keus of is het een 
opdracht?

n	 	Waarin verschillen de E4 met andere 
‘verhalen’ uit de bijbel, bijvoorbeeld 
de Kronieken?

n	 	Aan wie zijn de E4 geschreven?

n	 	Lees artikel 5 NGB, kijk je in het licht 
van deze tekst ook zo naar de E4? 
Zie ook 1 Tessalonicenzen 2: 13.

n	 	Is het goed om de E4 te lezen in 
historisch perspectief? Hoe ga je 
om met kritiek op de inhoud en het 
gezag als gevolg van dit historisch 
lezen? 

n	 	Zou je de E4 kunnen begrijpen 
zonder het Oude Testament?

n	 	Wanneer je de E4 leest ben je in 
het gezelschap van God, engelen, 
profeten, voorgangers. Kun je stellen 
dat de bijbel interactief is?

n	 	Kenden de evangelisten elkaar?

n	 	Benoem wat de E4 verbindt en zoek 
een aantal verschillen. Kun je het 
laatste verklaren? Hoe zou je ze 
uitleggen aan jongeren en nieuwe 
christenen?

n	 	Lees Openbaring 4: 7 en Ezechiël 1: 10. 
Is via deze beschrijving van de vier 
dieren een link te leggen met de E4? 

n	 	Deuteronomium 19: 15 en  
2 Korintiërs 13: 1, is het hierom dat 
God meerdere verklaringen heeft 
laten opschrijven?

n	 	Hoe wordt Jezus weergegeven in de 
E4? Welke verschillen zie je bij de 
beschrijvingen? 

hoofd hart handen | Jent van Ommen

Opdracht
n	 	‘Surf’ in de tijd en in de geschriften. Leer Jezus kennen tot je eigen heil!

 
Stellingen
n	 	Niet nadenken bij het bijbellezen is als het springen in een afgrond.
n	 	De Evangeliën zijn vierstemmig met hier en daar een valse toon.

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl
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uItwerkIng | jaap van Bruggen

In zijn brief aan de Efeziërs (hfst. 6) 
schrijft de apostel Paulus over ‘de 

inzet voor het evangelie van de vrede’. 
En dan geeft hij ook als aanbeveling dat 
we bovenal een schild zullen dragen 
‘waarmee we alle vurige pijlen van de 
boze zullen kunnen uitblussen’ (6: 16). 
Laat ik drie voorbeelden geven van 

vijandelijke aanvallen waarmee je te 
maken krijgt wanneer je de poorten van 
de evangeliën wilt binnengaan. Aanval-
len die erom vragen dat je een schild bij 
je hebt.

1. Je wilt de evangeliën 
binnengaan omdat ze de 

boeken zijn van oor- en 
ooggetuigen
Van alle kanten worden nu pijlen op 
je afgeschoten. Met een beroep op de 
moderne nieuwtestamentische weten-
schap wordt je verteld dat de evangeliën 
vrome boeken zijn die grotendeels 
ontstaan zijn vanuit het geloof van de 

Het eerste dat we moeten onthouden, is dat deze evangeliën onder vuur liggen. 
Lees niet argeloos! Onze Koning in de hemel heeft op aarde nog een tegenstander: 
de satan, de leugenaar, de misleider. Op vele en soms subtiele manieren probeert 
hij de vier poorten naar het heiligdom te barricaderen. Wanneer de mensen 
die poorten leren minachten, zullen ze niet binnengaan en het Licht niet zien. 
Deze werkelijkheid betekent voor ons dat we de evangeliën niet zorgeloos en 
zonder waakzaamheid kunnen gaan lezen. Wees niet naïef alsof deze vier boeken 
onaangevochten te raadplegen zijn.

Omgaan met 
heilige Evangeliën
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eerste christenen, maar die absoluut 
niet de geschiedenis beschrijven zoals 
die gebeurd zou zijn. Het gaat om wat 
mensen wilden geloven van Jezus, niet 
om wie Hij was. Jezus was een rolmo-
del, maar zeker niet de Zoon van God 
zoals men later is gaan denken. 

Neem op dit moment je schild. Lees 
boven de evangeliën de namen van oor- 
en ooggetuigen. Matteüs en Johannes: 
apostelen. Marcus, de zegsman van 
apostel Petrus. En Lucas die alles zelf 
als historicus is nagegaan. Weet dat 
deze namen in alle handschriften, ook 
de aller-oudste, boven de boeken staan. 
Laat je niet bang maken. Deze mensen 
wisten waarover zij schreven. Vertrouw 
hun woorden! Weer de vurige pijlen af 

dat de opstanding ontkent? Soms zijn 
details niet helemaal duidelijk. Bijvoor-
beeld of er op een goed moment één 
of twee blinden genezen werden. Of 
welke profeet precies geciteerd wordt 
bij een bepaalde gelegenheid. Jammer 
dat we dit niet altijd meer scherp kun-
nen krijgen. Maar niet één evangelist 
zegt dat een blinde niet genezen werd 
en niet één evangelist ontkent dat de 
profeten vervuld werden. Laat je niet 
bang maken, weer de vurige pijlen af, 
lees vertrouwend en je zult rijk beloond 
worden. 

3. Je wilt de vier evangeliën 
binnengaan omdat zij samen 
de enige poorten zijn
Ook nu worden van alle kanten pijlen 
op je afgeschoten. Er zijn immers nog 
méér evangeliën, zoals het evangelie 
van Tomas. Waarom zou je de bekende 
vier geloven: misschien heeft de kerk 
die wel naar voren geschoven om an-
dere meningen en stromingen de mond 
te snoeren. 

Neem opnieuw je schild. Is er naast 
de vier bekende evangeliën ook maar 
één ander evangelie uit de eerste eeuw 
bekend? Waarom zocht men in de 
tweede eeuw naar verklaringen uit het 
Oude Testament voor dit viertal? Zoals 
met het beeld van de vier wielen en van 
de vier gezichten uit het troonvisioen 
van Ezechiël. Waarom waarschuwen 
kerkelijke schrijvers voor latere, fanta-
sierijke evangeliën die deze naam niet 

Apostelen als leerlingen van de Vader
Wanneer we de evangeliën lezen, kunnen we gewaar worden dat zelfs 
de welwillende apostelen niet zonder meer open stonden voor de 
stem en het gezicht van Gods Zoon. Zij moesten bekeerd worden om 
Hem werkelijk te aanschouwen en te aanbidden.
Het evangelie verschijnt niet alleen in een wereld waarin mensen de 
duisternis liever hebben dan het licht. Het verschijnt in een wereld 
van blinden die niet eens kúnnen zien uit zichzelf.
Hoe blind waren zij op de morgen van de verrijzenis, zodat de Hei-
land hen hun ongeloof en halsstarrigheid moest verwijten. De apos-
telen kregen te maken met levende getuigen die Hem gezien hadden 
na zijn opstanding, maar zij hielden zich doof voor dit evangelie 
(Mar.16:14). Wij hebben diezelfde getuigen op papier in de evange-
liën: zou het ons vanzelf beter afgaan?

en ga rustig binnen bij deze apostoli-
sche boeken.

2. Je wilt de vier evangeliën 
binnengaan om viervoudig 
bevestigd te worden in je 
geloof
Van alle kanten worden nu opnieuw pij-
len op je afgeschoten. De vier evange-
liën vertonen allerlei tegenstrijdigheden 
in hun beschrijvingen. Je kunt ze niet 
serieus nemen als getuigen.

Neem op dit moment je schild. Is er 
één evangelie dat niet de godheid van 
Jezus erkent en beschrijft? Is er één 
evangelie dat de apostelen voorstelt als 
mensen die het zelf allemaal bedacht 
hebben en wilden? Is er één evangelie 
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verdienen? Waarom maakte Tatianus 
in de tweede eeuw zijn Diatessaron: een 
samensmelting van de inhoud van vier 
evangeliën en niet meer! Laat je niet 
bang maken, lees vertrouwend en je 
zult beschermd worden.

Weer de vurige 
pijlen af

Het zijn drie voorbeelden. Ze zijn zin-
vol in deze tijd van mondiale uitwisse-
ling van boekjes en internetinformatie. 
We moeten op onze hoede zijn en niet 
argeloos alles opnemen wat links en 
rechts te vinden is en beweerd wordt. 
Wees bedacht op het feit dat de evange-
liën onder vuur liggen. Ook op internet. 
En heb vooral het schild van het geloof 
aan de linkerarm!

Zullen we nu stem en gelaat van de 
Heilige in de evangeliën horen en zien 
wanneer we maar de pijlen van de 
boze afweren? Zijn wij van onszelf de 
geschikte mensen om Hem te horen 
en te zien? Of hebben we niet alleen te 
maken met bestrijding van buitenaf, 
maar ook met een probleem in onszelf?

Binnenkamer
Vier heilige poorten staan open: eer-
bied!
In de Herziene Statenvertaling staat 
boven elk evangelie dat het een ‘heilig 
evangelie’ is. Terecht! Je gaat niet 
zomaar een gewoon boek lezen, maar 
je treedt door vier poorten een ‘heilig 
evangelie’ binnen!

Een heilig boek vraagt om eerbied, 
bescheidenheid en gebed.

- Eerbied. Dit is allereerst een grond-
houding in ons hart: het ontzag 
voor de HERE, onze Schepper, de 
Almachtige. Bij deze grondhou-
ding past een bepaald gedrag, 
dat uitkomt in onze aandacht, in 
ons taalgebruik en ook in onze 
lichaamshouding.

- Bescheidenheid. Ons spreken over 
de (inhoud van de) evangeliën 
en de manier waarop wij vragen 
stellen over deze boeken ademen, 
wanneer het goed is, terughou-
dendheid. Wij zijn niet de rechters 
over de evangeliën: zij zijn juist de 
poorten van genade voor schuldi-
gen!

- Gebed. Zoals de Israëlieten in 
de tempel hun handen biddend 
omhoog hieven naar de hemel, 
zo mogen mensen, ook moderne 
mensen, in het heiligdom van 
deze evangeliën hun blik omhoog 
richten naar de hemelse Koning. 
Gebeden zijn hier de sleutels waar-
mee ogen geopend worden. 

Hoe gemakkelijk lijdt deze houding 
tegenwoordig onder veel protestanten 
schade door oppervlakkig en oneer-

biedig omgaan met de evangeliën en 
hun inhoud. In liturgieën is vaak weinig 
aandacht voor het respect dat de Bijbel 
met de evangeliën van ons vraagt in 
houding en gebaar. In het verwerken 
van de inhoud, lijkt het soms alsof je er 
alles mee kunt doen wat je wilt. Toneel-
spelletjes voor kinderen of voor grote 
mensen: de evangeliën als materiaal en 
stof. Maar dit past niet bij hun heilig-
heid. Je mag vrij rondkijken in deze 
boeken, maar niet zonder eerbied en 
schroom. Dan houd je je handen thuis 
en vouwt ze liever. 

Een heilig boek 
vraagt om eerbied, 
bescheidenheid 
en gebed.

Omgaan met heilige evangeliën vraagt 
om een binnenkamer!

Dr. Jakob van Bruggen, emeritus hoogle-
raar Nieuwe Testament van de Theologi-
sche Universiteit te Kampen

Samenvatting
Onze evangeliën liggen onder vuur. Satan wil voorkomen dat mensen 
binnengaan en het Licht zien: het zijn geen geschiedenissen, maar 
meningen die tegenstrijdigheden bevatten en waarvan er nog wel meer 
zijn ook, toch? Zo valt hij aan, zorg dus dat je je schild op orde hebt 
waarmee je alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Bid om 
inzicht en heb in alle bescheidenheid eerbied voor het heilig evangelie.
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Mijn zoon
 

Hier ben ik thuis, dit is mijn leven,
hier werk ik in geur van vers hout.
En wat ik maak is mij om het even,

hier is mij alles bekend en vertrouwd.

Daar stond hij meestal en hielp mij gedreven,
ik meester, hij leerling, gezel.

Hier heb ik hem vaak het voorbeeld gegeven;
aandachtig, hij leerde zo snel.

Hij keek met een timmermansoog,
zag dat het krom was, keer op keer.
Dan schaafde hij, hij trok, hij boog.

De balk uit mijn ogen, die zette hij neer.
En waar zij hem hingen, omhoog;

werd mijn zoon mijn redder, mijn Heer.
 

Jan Willem Sonneveld



Pontius Pilatus

Theatergroep HENS (Hans EN Sanne) is een productiegroep van Hans van der Meiden en Sanne van 
Ommen. Tussen juni 2013 en november 2015 speelden zij het toneelstuk ‘Hadassa, ster van Susa’ over Hadassa 
(koningin Esther) en haar oudere neef Mordechai. Nu zijn de twee theatermakers terug met het toneelstuk 
Pontius Pilatus.
Sanne van Ommen speelt Claudia, de echtgenote van Pilatus, Hans van der Meiden speelt de hoofdrol van de 
Romeinse stadhouder. De tekst is geschreven door Van der Meiden, op basis van het boek 'Het evangelie vol-
gens Pilatus' van de Franse schrijver en regisseur Eric-Emmanuel Schmitt. De Amsterdamse regisseur Remy van 
Tilburg heeft de regie in handen.
Theatergroep HENS is een 'uit de hand gelopen hobby' van de toneelspelers. Van der Meiden is lid van een evan-
gelische gemeente in Zwolle, Van Ommen kerkt in haar woonplaats Harderwijk. Het toneelstuk “Pontius Pilatus” 
wordt op aanvraag opgevoerd op locatie. 

Hoewel hij een beperkte rol speelt in het evangelie, vervult Pontius Pilatus wel een 
sleutelrol in hetzelfde evangelie. Zijn veroordeling van Jezus Christus levert de Romeinse 
stadhouder daarom een 'venster' op in de 'canon' van het Apostolicum. Maar welke 
rol speelde Jezus in het leven van deze kille en laffe regent? Hans van der Meiden van 
Toneelgroep HENS kruipt in de huid van Pilatus.

Kun je iets geloven wat je niet 
hebt gezien? Dat is de vraag 

die in het toneelstuk Pontius Pilatus 
boven de markt hangt. “Pilatus staat 
bekend als een kille en laffe bestuur-
der, die zijn handen in onschuld 
wast,” vertelt Hans van der Meiden, 
die de hoofdrol speelt van het toneel-
stuk dat hij ook zelf heeft geschreven. 
“Hij wordt neergezet als een pion in 
een politiek spel. Maar tegelijk voelde 
hij aan wat de kern van Jezus' bood-
schap was. Het is een verrassend 
maar onderbelicht personage in het 

leven van Jezus.”
Juist dit onderbelichte personage, dat 
impliciet aanvoelt wat het mysterie 
van het geloof is, triggerde Van der 
Meiden om hier meer mee te doen. 
Al googelend ontdekte de theater-
maker het boek over Pilatus van de 
hand van Paul Maier, volgens Van der 
Meiden een minder literaire roman. 
Verder zoekend kwam Van der Meiden 
ook het boek 'Het evangelie volgens 
Pontius Pilatus' van Fransman Eric-
Emmanuel Schmitt tegen. Het is dit 
laatste boek dat ten grondslag ligt 

voor het toneelstuk Pontius Pilatus 
van Theatergroep HENS.
“Het is een bloemrijk boek, je merkt 
dat Schmitt buiten deze roman ook 
toneelscripts geschreven heeft,” vertelt 
de amateur-toneelspeler. “Je leest de 
vele theater-elementen in dit boek. 
Ook levert het mooie bespiegelingen 
op tussen Pilatus en zijn vrouw 
Claudia.”
Dit echtpaar heeft twee totaal 
verschillende manieren van denken, 
licht de toneelschrijver toe. “Claudia is 
totaal anders dan Pilatus. Zij heeft een 

12
IntervIew | Frits Tromp



Pontius Pilatus

Joodse manier van denken, ze heeft 
oog voor wat niet te bevatten is, oog 
voor het mysterie. Pilatus daarentegen 
is een Griekse denker, die leeft vanuit 
het zwart-wit-denken, de tegenstelling, 
de antithese. Hij zoekt als een 
detective naar de feiten, alles om hem 
heen moet te beredeneren zijn.”
Deze twee verschillende manieren 
drijft de twee geliefden ook uit 
elkaar, want de opstanding van deze 
Veroordeelde is niet te beredeneren. 
Het geloof ontstaat als je oog hebt 
voor het mysterie – daar is Claudia 

gevoeliger voor dan haar man, die na 
de opstanding van Jezus op zoek gaat: 
op zoek naar het verdwenen lichaam 
van Diegene die hij heeft veroordeeld.

een thriller avant 
la lettre

Wat is Pilatus voor een figuur? 
“Pilatus probeert zover mogelijk van 
het mysterie te blijven, en daarmee 
komt er ook verwijdering van 
Claudia.” 

“Pontius Pilatus” is niet een 
evangeliserend stuk, benadrukt 
Van der Meiden. “Het gaat over de 
onderlinge relatie in de context van 
een historisch-Bijbels verhaal,” aldus 
de tekstschrijver en acteur. “Remy 
van Tilburg, de regisseur, is geen 
christen, maar doet de regie wel met 
overgave.” Tegelijk wil bijvoorbeeld 
de Vrije Evangelisatie Zwolle, de 
kerk waar Van der Meiden lid van 
is, het stuk graag laten spelen in de 
Stille Week, de week voorafgaand 
aan het Paas-weekend. “Hoewel het 
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niet per se een christelijk stuk is, 
dwingt 'Pilatus' je wel om een keuze 
te maken, om na te denken of je het 
verhaal van Jezus gelooft of niet.”

De rol van Pilatus is een zware rol, 
erkent Van der Meiden. “De stadhouder 
is gebrand om het raadsel van Jezus' 
opstanding te ontcijferen, maar hij 
heeft ook de angst om de greep op 
Judea te verliezen. In deze rol zitten 
spanning en stress, de verwijdering van 
je vrouw. Tijdens het spelen bouw je 
deze emoties ook op, wat het tot een 
intense rol maakt.”
Een afstandelijke relatie met zijn per-
sonage heeft Van der Meiden niet. “Ik 
herken wel wat in de angst van het los-
laten, de angst om je over te geven aan 
het onzichtbare. Dat valt niet mee in 
mijn eigen leven. Die herkenning maakt 
het spelen van deze rol ook mooi.”
“Pontius Pilatus” heeft niet zozeer 
gezorgd dat de evangelische christen 
anders is gaan geloven. Wel is hij zich 
mede door dit stuk gaan realiseren dat 

het geloof niet alle antwoorden heeft. 
“Het geloof heeft eerder juist géén 
antwoorden, maar het vraagt juist om 
overgave aan het Mysterie. Jezus sprak 
zelf ook soms in raadselen, of sprak 
soms juist niét. Er is een absolute 
Waarheid, maar dat is bij lange na niet 
altijd te begrijpen. De les van Pilatus is 
om je aan God over te geven, met al je 
vragen.”
Pontius Pilatus, een stuk over een 
evangelieverhaal. Maar het is veel meer 
dan dat. Het is ook een verhaal over 

een relatie, die van Pilatus en Claudia, 
over verwijdering, over toenadering tot 
elkaar. Het is een thriller avant la lettre. 
Kun je iets geloven wat je niet hebt 
gezien? De voormalige Judese stadhou-
der dwingt je om hierover na te denken, 
maar geeft het definitieve antwoord 
niet.

Kijk voor meer informatie op 
https://www.theatergroephens.nl

weet-je

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

Wil je dieper ingaan op het onderwerp van deze 
WegWijs, dan is het thema Mensen rondom Jezus op de 
Bijbelstudie/Webapp (via www.steunpuntbijbelstudie, 
wat bieden wij) goed te gebruiken. 
Vanuit het blad WegWijs zijn de bijbelstudies speciaal 
geschikt gemaakt voor gebruik op smartphone 
of tablet. Er is voorbereidingsmateriaal voor de 

gespreksleider, multimediamateriaal en andere 
relevante informatie met betrekking tot het thema te 
vinden. Deze bijbelstudies kun je hier wel zien en lezen, 
maar zijn dus primair voor gebruik op een mobiel 
apparaat. De moeite waard om er eens een kijkje te 
nemen.
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Red River Shore
Met luIde troM(p) | Frits Tromp

Eind vorig jaar werd de Nobelprijs voor de Literatuur toegekend aan de Amerikaanse 
zanger Bob Dylan. In de ruim honderd jarige traditie van deze Zweedse prijs, is Dylan de 
eerste singer-songwriter die deze erkenning te beurt valt. Het Nobelprijs-comité geeft 
Dylan de onderscheiding “voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen 
in de grote Amerikaanse zangtraditie”.

B ob Dylan is één van de Joden die 
deze prestigieuze prijs in de wacht 

heeft gesleept, voor zover de toeken-
ning van de Nobelprijs een sport is met 
winnaars en verliezers. Als een mondiale 
bevolkingsgroep van amper 15 miljoen 
Joden, maken ze slechts een magere 
0,2% van de wereldbevolking uit. Toch 
krijgen ze het voor elkaar om maar liefst 
30% van de Nobelprijzen te winnen 
sinds 1901. Je zou haast zeggen dat dit 
volk ook wat betreft onderscheidingen 
een uitverkoren volk is. De zanger uit de 
Amerikaanse staat Minnesota ontving de 
Nobelprijs dus voor zijn liedteksten. Een 
oeuvre van zo'n zes- tot zevenhonderd 
teksten, met een veelvoud aan uitvoerin-
gen, covers en studio- of demo-versies.  

je moet er maar mee 

voor de dag durven 

komen 

In dit repertoire zitten bekende Dylan-
songs, die inmiddels als klassiekers 
gelden. Wat te denken van Blowin' In The 
Wind, The Times They Are a-Changin' 
en Mr. Tambourine Man? Dan hebben 
we het nog niet eens over Like A Rolling 
Stone, Knockin' On Heaven's Door en 
Hurricane.

Maar het oeuvre van Dylan omvat veel 
meer materiaal. Is de zanger vooral 
bekend geworden vanwege zijn protest-

liedjes, dat is slechts één aspect uit dit 
omvangrijke werk. Van minstens net 
zulk hoge kwaliteit zijn de nummers die 
Dylan schreef na zijn bekering tot het 
christendom, eind jaren tachtig. Het 
loont de moeite om eens te luisteren 
naar bijvoorbeeld Solid Rock (van het 
album Saved uit 1980) of Every Grain 
Of Sand (van Shot Of Love, 1982).

Eén van de mooiste songs, zowel qua 
tekst als uitvoering, is het nummer 
Red River Shore. Dylan schreef en 
nam dit nummer op in 1997, in eerste 
instantie voor het album Time Out 
Of Mind. Bij de eindselectie voor de 
album-nummers, verdween Red River 
Shore in het muziekarchief, om in 
2008 alsnog te verschijnen op Tell Tale 
Signs, een Bootleg-verzamelalbum. In 
dit nummer gaat het over een verloren 
liefde, altijd een geliefd onderwerp bij 
songwriters.

Wat het nummer tot één van mijn 
favorieten maakt, is het afsluitende 
couplet. Hierin parafraseert de dichter 
een beeld dat bijna rechtstreeks uit 
Jesaja 53 lijkt te komen: 

Now I heard of a guy 
who lived a long time ago
A man full of sorrow and strife
That if someone around him 
died and was dead
He knew how to bring 'em 
on back to life

Een hoopvol beeld, een Man van smar-
ten, die een taal beheerst om mensen 
weer tot leven te wekken. Natuurlijk, 
als Jood kent Dylan dit Advents-beeld 
als zijn broekzak. Maar je moet er 
maar mee voor de dag durven komen. 
Ook voor zo'n hoopvolle, profetische 
schets heeft Bob Dylan de Nobelprijs 
voor de Literatuur ontvangen.
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Zijn wieg stond in het zuiden 
van Vlaanderen (1531/32). Als 

achttienjarige monnik koos Datheen 
voor het verboden protestantisme 
en vluchtte daarom naar Engeland. 
Nadat de rooms-katholieke Maria 
Tudor in 1553 koningin werd, moest 
hij opnieuw vluchten, deze keer naar 
Duitsland. In 1555 was hij predikant van 
de Vlaamse vluchtelingengemeente 
in Frankfurt. Vanuit deze plaats 
onderhield hij contact met Calvijn 
in Genève, die hij ook persoonlijk 
heeft ontmoet. Maar opnieuw werd 
het hem niet gemakkelijk gemaakt. 
Want de lutherse stadspredikanten 
gunden de gereformeerd-protestantse 
gemeente van Datheen geen werkelijke 
godsdienstvrijheid, vanwege een 
meningsverschil over het avondmaal. 
Datheen vertrok naar Frankenthal,  
dicht bij Heidelberg. Als hofpredikant 
kwam hij in dienst van keurvorst 
Frederik III van de Palts. Als 
veldpredikant trok hij enkele keren 
met een leger mee naar Frankrijk 
om daar de vervolgde hugenoten te 
beschermen.

Betekenis
In de Nederlanden brak in 1566 de Beel-
denstorm los. In veel kerkgebouwen 
werden voorwerpen van rooms-katho-
lieke devotie vernield, zoals altaren, 
beelden en bepaalde schilderijen. 

Psalmen die twee 

eeuwen in de kerken 

gezongen zijn 

Datheen vertrok datzelfde jaar naar 
de Nederlanden om leiding te geven 
aan kerkelijke gemeenten die her en 
der ontstonden. In deze tijd werden 
aanhangers van de kerkhervorming 
voor het eerst gereformeerden genoemd. 
Door zijn vertaling van de Heidelbergse 
Catechismus in het Nederlands, heeft 
Datheen de identiteit van het gere-
formeerd protestantisme in ons land 
sterk beïnvloed. Bovendien berijmde 
hij de psalmen in een vertaling die twee 
eeuwen in de kerken gezongen is. Ook 

maakte hij liturgische formulieren. Om-
dat de protestanten in 1566 nog niet 
over kerkgebouwen beschikten, preekte 
Datheen in de openlucht. Duizenden 
belangstellenden bezochten deze 
hagenpreken. Men zong dan massaal 
de vertaalde psalmen, waaraan het volk 
steeds meer gehecht raakte. De gedre-
ven Datheen trok door de Nederlanden 
om de kerken in verschillende steden te 
dienen. 

Geloofsleer en kerkregering
De eerste synode van de Nederlandse 
kerken in 1571 kon nog niet op eigen 
bodem plaatsvinden, vanwege de 
aanwezigheid van Alva en de Spanjaar-
den. Daarom gebeurde dat in Emden 
(Duitsland). Hoewel Petrus Datheen 
verhinderd was om die vergadering bij 
te wonen, had hij wel een aandeel in 
de totstandkoming daarvan. Zo was hij 
voorzitter van een voorbereidende ver-
gadering. Vanaf 1572 sloten steeds meer 
steden zich aan bij de opstand tegen 
de koning van Spanje. In deze steden 
kregen de gereformeerden behalve 
godsdienstvrijheid ook de beschikking 

Petrus Datheen
Hij is één van de meest geliefde, maar ook één van de 
meest omstreden mannen uit de tijd van de Reformatie. 
Bij het gewone kerkvolk was Datheen populair omdat hij 
een antenne had voor wat diep in de harten leefde. Die 
gevoelens wist hij onder woorden te brengen en hij kon 
daar leiding aan geven. Zijn schaduwkant werd zichtbaar 
in het hoogoplopende conflict met Willem van Oranje 
over godsdienstvrijheid. 
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Agenda

Groeps- en koorreizen:
AKZ+ komt op weetwatjegelooft.nl met een online videocursus Reformatie 
Nu. In ruim twintig korte videolessen over diverse thema's leggen 
deskundigen de link tussen de Reformatie en de actualiteit. Houd de site in 
de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Hoorcolleges en lezingen: 
Herman J. Selderhuis gaat op pad: 21 maart en 18 april in de Rode Hoed 
te Amsterdam, 27 maart Oosterhout, 28 maart Emst, 30 maart Axel, 
19 april Ureterp, 20 april Huizen. 
Op 20 april spreekt hij tijdens onze Bijbelstudiedag in Hattem (9.30-15.30 
uur).
 
1 april 2017  Concert Groot Reformatiekoor Hasselt
1-2 april 2017 Deventer Reformatiegeschiedenis en Geert Grote. 
13 mei 2017  Lutherfestival in Hardenberg. 
6 april 2017  Reformatieavond Nijkerk, 
7 april 2017  In het Lichtpunt in Assen-Kloosterveen 
13 mei 2017  Excursie naar middeleeuwse kerken in het Groninger land
13 mei 2017  Avond in de Jozefkerk te Assen rond Lutherliederen

Kijk ook op: refo500.nl

over één of meer van de kerkgebou-
wen. Intussen was Datheen geestelijk 
raadsman en vertrouweling geworden 
van Willem van Oranje, de leider van de 
Opstand. Door deze nieuwe situatie in 
de Nederlanden ontstond behoefte aan 
meer kerkelijke structuur en daarvoor 
was centraal overleg nodig. Daarom 
kwam in 1578 voor het eerst een nati-
onale synode bijeen in ons land. Dat 
gebeurde in Dordrecht vanwege de vei-
lige ligging op een eiland. Voornaamste 
doel van deze synode was om eenheid 
in de geloofsleer en de kerkregering 
te waarborgen. Ook moesten zo veel 
mogelijk gemeenten van predikanten 
worden voorzien. Als gekozen voorzit-
ter heeft Datheen leiding gegeven aan 
deze belangrijke vergadering. 

Op een zijspoor 
Na afloop van de synode vertrok Da-
theen naar Gent. Daar was het span-
nend, want het Gentse stadsbestuur 
was fel gekant tegen het gedogen van 
het rooms-katholicisme. Daardoor 
dreigde de door Willem van Oranje 
begeerde godsdienstvrede gevaar te 
lopen. Datheen schaarde zich aan de 
zijde van het Gentse stadsbestuur. Een 
tragisch conflict met prins Willem was 
het gevolg. Toen de prins Gent bezocht, 
vluchtte Datheen de stad uit. Tever-
geefs hebben de kerken geprobeerd 
Datheen en Oranje met elkaar te ver-
zoenen. Datheen heeft in 1584 zelfs nog 
enkele maanden gevangen gezeten. In 
datzelfde jaar werd Willem van Oranje 
vermoord. Teleurgesteld over de resul-

taten van de kerkhervorming en over de 
manier waarop hij zelf behandeld was, 
vertrok Datheen naar Duitsland. Daar 
heeft hij zijn laatste levensjaren als 
geneesheer en als leraar doorgebracht. 
Tegenover kerkelijke afgevaardigden die 
hem daar bezochten heeft hij kort voor 
zijn dood huilend schuld beleden en 

berouw getoond. Hij 
overleed in 1588.

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

“De vier evangelisten” in het Spinello Aretino, San Miniato al Monte, Florence, 1387
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Engel, leeuw, 
os en adelaar
Kijk mee naar deze afbeelding van “De vier evangelisten” in het Spinello 
Aretino uit 1387 in de San Miniato al Monte in Florence. Over deze romaanse 
kerk, behorend tot de benedictijnen uit Cluny, werd al in de tijd van keizer 
Karel de Grote in 1018 gesproken. 

We zien hoe rijk gedecoreerd deze kerk is met mozaïek. 
Stukjes glas en steen die in het licht van kaarsen een 

geheimzinnig spel spelen in deze hemelse koepel. Je ziet 
vier personen staand afgebeeld met daarachter een grote 
lichtkrans. Elk heeft een boek in zijn hand. Bij elk figuur zien 
we een tweede: een engel, een leeuw, een os en een adelaar. 
Vroeger werden kenmerkende attributen aan de figuren toe-
gevoegd om ze te kunnen herkennen. De kenmerken vinden 
we in het visioen van Ezechiël 1: 10 en in Openbaring 4: 6. 
Bij Matteüs hoort de engel. Bij Marcus de leeuw. Bij Lucas de 
os en bij Johannes de adelaar. Het is boeiend om de eerste 
verzen van elke evangelist te lezen en dan nogmaals naar 
hun symbool te kijken.

Al kijkend en ontdekkend wordt elke evangelist een persoon. 
Een persoon die Jezus heeft ontmoet en vanuit zijn hart aan 
jou over hem vertelt. 
Hoe begint jouw verhaal over Jezus? 

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle 
en is naast beeldend kunstenaar Master 
of Education in Arts

Matteüs 1: 1   Jezus Christus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn 
voorouders. 

Marcus 1: 1   Hier begint het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God.
Lucas 1: 1   Geachte Theofilus, ik schrijf dit boek voor u. Zo kunt u zelf lezen dat het waar is wat ze u 

verteld hebben. Het boek gaat over Jezus, en over alles wat er met hem gebeurd is. 
Johannes 1: 1   In het begin was Gods zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God.

Matteüs begint met het mens zijn van Jezus en de aankondiging door de engel.
Marcus vertelt over Johannes de Doper en de woestijn waarin de leeuw zijn woonplaats heeft. 
Lucas begint met het offer van Zacharias in de tempel, daarbij hoort de os.
Johannes vertelt vanuit de hemel en bij de hemel hoort de adelaar, de meest indrukwekkende onder de vogels.
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Boeken

De zee geeft en de zee neemt. De 
zee geeft aan veel mensen voedsel 

en plezier. De zee heeft ook veel 
mensenlevens genomen. Hoewel het 
meer van Galilea geen zee is, kan het er 
ontzettend spoken. Een valwind vanaf 
de bergen kan plotseling van dit meer 
een woeste zee maken. De leerlingen 
van Jezus lijken dichtbij een zeemans-
graf. Totdat iemand voorbij komt. Geen 
spook en ook het voorgenomen voorbij-
gaan zit er niet in. 

Hij wilde hen voorbij lopen: dit zinnetje 
lees je niet in de andere Evangeliën. Het 
trekt des te meer de aandacht. Jezus 
loopt over het gevaarlijke water richting 
boot. Lopen over water is aan geen 
mens gegeven. Er is wel een vogel, de 
Jacana, die de bijnaam Jezusvogel draagt, 

Jezus is van 
‘voorbijgaande’ 
aard

omdat hij met z’n lange tenen over 
waterplanten kan lopen. Wat Jezus deed 
was veel geweldiger. Een wonder van 
almacht. Ook een wonder van liefde en 
zorg voor zijn leerlingen.

Hij wilde hen 
voorbij lopen

In de zware strijd laat hij hen niet 
spartelen. Hij ziet hen, al zijn ze nog zo 
ver weg, en komt naar hen toe. Je 
verwacht dat Jezus direct bij hen aan 
boord komt. Maar Hij wil hen voorbij-
gaan? Waarom?

Dat zou een geweldig beeld zijn ge-
weest: Jezus voorop, de golven trotse-

rend, en het schip er achteraan. Zodat 
de discipelen voor altijd zouden weten: 

Jezus, gaat ons voor,
deze wereld door (…)
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

Zover kwam het niet. De leerlingen 
konden het nog niet aan. In dat geval 
loopt Jezus ook niet ver voor de troepen 
uit. En klimt aan boord, stilt de storm. 
Stilt de onrust in ons hart. 

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

Toen Hij zag dat de leerlingen 
door de hevige tegenwind maar 
nauwelijks vooruitkwamen, hoe 
hard ze ook roeiden, liep Hij tegen 
het einde van de nacht over het 
meer naar hen toe, en Hij wilde 
hen voorbij lopen 
(uit Mar. 6: 45-52)

20
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Jacana, de Jezusvogel

20



Boeken

Tonnis Groenveld, Katrien Salomons-Janssens, Charlotte Scholten-de Vries en Riet Steenbergen-Busstra

Vier evangelisten, 
één evangelie

Boeken

Dit doen we niet vaak: een oeroud boek bespreken. Rond het jaar 400 
schreef de kerkvader Augustinus een boek: Over de overeenstemming 
tussen de evangelisten. 5 jaar geleden is het in vertaling uitgegeven 
door uitgeverij Damon, die ook al 20 andere boeken van Augustinus 
in Nederlandse vertaling uitgaf. Dat geeft wel aan dat boeken van 
kerkvaders door steeds meer mensen niet meer als ouwe meuk worden gezien (goed voor de 
oud-papier-container) maar als boeken die ons wat te zeggen hebben. Terecht.

Augustinus leeft in een tijd dat de 
christelijke kerk langzamerhand 

een voorrangspositie krijgt in het 
Romeinse Rijk, nadat christenen 
eeuwen vervolgd of hoogstens gedoogd 
waren. Het heidendom is op zijn retour, 
dat klinkt door in het boek. Voor ons 
nauwelijks voor te stellen in het westen, 
waar het moderne heidendom in 
opmars is, wel voor mijn Afrikaanse 
vrienden, die het Christendom ook in 
opmars zien (en daaraan meewerken). 
Al geldt dat niet voor Noord Afrika: 
Augustinus was bisschop in Carthago, 
wat nu Tunesië is. Zo'n 300 jaar na 
hem is de kerk daar vrijwel weggevaagd 
door de Islam, een toestand die 
voortduurt tot op de huidige dag.
De eeuwen door is de waarheid van de 
bijbel aangevallen (niets nieuws onder 
de zon!). Een populaire methode is het 
aanwijzen van tegenstrijdigheden tus-
sen de evangeliën, om zo aan te tonen 
dat de bijbel onbetrouwbaar is. En daar 
schrijft Augustinus een kloek boek over, 
in vertaling meer dan 300 bladzijden.
 

Eenheid
Augustinus begint niet met de verschil-
len, maar met de eenheid van de evan-
geliën. Natuurlijk, want de evangelisten 
zijn door dezelfde Geest geïnspireerd. 
Dat ze verschillen hangt onder meer sa-
men met de verschillende benadering. 
Bijvoorbeeld: Matteüs wil Jezus vooral 
als Koning laten zien, Lucas vooral als 
priester. Dus leggen ze andere accen-
ten en vertellen ze deels ook verschil-
lende verhalen, ze vullen elkaar aan en 
verduidelijken elkaar. Elke evangelist 
levert zo zijn onmisbare bijdrage. 
Ook is de volgorde vaak verschillend, 
volgens Augustinus komt dat omdat de 
schrijver zo'n verhaal opschrijft op het 
moment dat het hem te binnen schiet. 
Veel verschillen zijn alleen een kwestie 
van woordgebruik. Keer op keer geeft 
Augustinus aan dat het uiteindelijk niet 
om de stijl of de woorden gaat maar 
om de inhoud. En die is bij alle vier 
hetzelfde.

Pastoraal
Augustinus betoont zich de pastor als 
hij zegt dat je niet moet neerkijken op 
iemand die door schijnbare tegenstrij-
digheden in verwarring komt, maar dat 
je hem moet onderwijzen. Hij kan het 
ook niet laten om bij bespreking van 
het woord Abba een pastoraal uitstapje 
te maken naar Romeinen 8. De eerbied 
voor de eenheid van de Bijbel en de 
serieuze aanpak maken het boek ook 
voor vandaag de moeite waard. Je hoeft 
het niet met elke oplossing eens te zijn 
om toch te leren van de manier waarop 
hij met verschillen omgaat. Vaak heel 
ontspannen. Op een gegeven moment 
zegt hij: als je een betere oplossing 
hebt dan ik is dat prima, als je maar 
niet denkt dat evangelisten liegen of 
zich vergissen. (TG)

Aurelius Augustinus, Vier evangelisten, één evangelie, De consensu euangeli-
starum. Vertaald door Leo Wenneker, Sander van der Meijs en Ton Hertogh, 
Damon, Eindhoven, 2012, ISBN 9789460360299, 384 pag. € 44,90
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Navolging van Christus is actueel. 
In deze trend past ook het boekje 

van hoogleraar aan de Theologische 
Universiteit Kampen, Rob van Houwe-
lingen. In ‘Handbagage voor Jezusvol-
gers’ zijn twintig inzichten te vinden 
die tot de christelijke handbagage 
horen. De inhoud is onderverdeeld in 
vijf thema’s: Jezus gaat ons voor, Jezus 
vertegenwoordigt Israël, Jezus is we-
reldnieuws, Jezus als gezicht van God 
en Jezus heeft de toekomst. Het is een 
compact boekje dat kleine hoofdstukjes 
met grote inhoud bevat. Een hoofdstuk 
over Natanaël bracht het Joodse den-
ken en hun schriftkennis voor mij dicht-

bij. Een hoofdstuk over het hartzeer van 
Paulus laat een andere kant zien van 
een apostel die vaak afstandelijk over-
komt. Doordat de auteur elk hoofdstuk 
op een andere manier insteekt, zorgt 
hij ervoor dat het lezen hiervan geen 
opgaaf wordt. Bij het ene hoofdstuk 
wordt je geprikkeld de bijbelteksten 
erbij te zoeken en zo diepgaande studie 
te doen, terwijl bij een ander je meer 
de hoofdlijn doordenkt. Terugkerend 
is het slot van elk hoofdstuk. Daarin 
staat een overzicht van wat we in onze 
handbagage mogen meenemen op 
onze reis achter Jezus aan. Deze vorm-
geving zorgt ervoor dat de vijf thema-

blokken zich ook afzonderlijk laten 
lezen. Daardoor is het boekje geschikt 
om zowel individueel als in groepsver-

Handbagage
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Hier gebeurde het toen

Johan Knigge, Hier gebeurde het toen. Archeologische sporen van de bijbel 
Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2012, 
ISBN978-90-5881-633-7, 160 pag. € 15,=

In 1955 verscheen De Bijbel heeft toch 
gelijk, de wetenschap bewijst de histo-

rische juistheid van Werner Keller. Zit je 
als christen eigenlijk wel te wachten op 
bevestiging van de waarheid van de bij-
bel door archeologische bevindingen? 
Gods woord immers is de waarheid 
(Joh.17: 17), we hebben geen bewijzen 
nodig. Of kunnen ze het bijbelverhaal 
toch ondersteunen?

Als je het boek van Johan Knigge Hier 
gebeurde het toen opzoekt op bol.com 
stuit je allereerst op een samenvatting 
van Prof. dr. Emily Hemelrijk (UVA) die 
er geen goed woord voor over heeft, 
terwijl andere lezers juist heel lovend 
zijn. ‘Buitengewoon vooringenomen’ 
en ‘Een boek, dat met alle (redelijke en 
onredelijke) argumenten probeert te 
bewijzen dat wat in de Bijbel is geschre-
ven letterlijk waar is’ staat tegenover 
‘interessante gegevens door archeolo-
gisch onderzoek aan het licht gekomen 

die een helder en vaak verrassend 
nieuw licht op de verhalen uit de bijbel 
werpen.’

Deze discrepantie was voor mij de 
aanleiding om dit boek voor WegWijs 
te lezen. In tegenstelling tot de vinnige 
opmerkingen van mevrouw Hemelrijk 
geeft Knigge op bescheiden wijze en 
beargumenteerd aan welke werkmetho-
den en uitgangspunten archeologen 
zoal hanteren om tot hun conclusies 
te komen. Dat hij als schriftgelovig 
christen de archeologie vanuit het licht 
van de bijbel beoordeeld is volkomen 
legitiem. 
In een dertigtal prettig leesbare hoofd-
stukken bespreekt de auteur in grote 

lijnen de raakvlakken van bijbel en ar-
cheologie. Geen triomfantelijk: de bijbel 
heeft toch gelijk, maar hier gebeurde het 
toen. De vele foto’s en kaartjes ma-
ken het tot een boeiend en waardevol 
geheel. (RSB)
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Open

Rob van Houwelingen, Handbagage voor Jezusvolgers, Twintig inzichten 
om mee te nemen, Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2016, 
ISBN 9789058819017, 192 pag. € 12,90

Martijn Dreschler, Open, Bijbelboeken ISBN 9789058819260, 
Pieter Both, Open, Bijbelse personen ISBN 9789058819253, 
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2016, 96 pag. € 13,90 

De Bijbelstudiebond heeft, samen 
met het praktijkcentrum en 

drukkerij Buijten en Schipperheijn 
een nieuwe methode ontwikkeld van 
bijbelstudie-uitgaven voor jongeren.
Wij hebben als vereniging( vrouwen, 
50-tigers) zelf een paar hoofdstukken 
van het boekje behandeld. Ook heb 
ik de jeugdvereniging gevraagd hier 
gebruik van te maken.

Jongeren zijn vooral positief over de 
korte stukjes en de verschillende invals-
hoeken die genoemd worden. Er zijn 
filmpjes opgenomen die de essentie 
van het behandelde hoofdstuk op een 
eigentijdse manier vertalen. Zij brengen 
de boodschap opeens midden in de 
leefwereld van de jongere. Heel mooi 
gedaan en een waardevolle aanvulling 
op de bespreking. Ook worden er links 
genoemd die passen bij het onderwerp, 
maar over het geheel genomen zijn de 
filmpjes een meerwaarde van het boek-
je. Ook is er bij elk hoofdstuk een link 
naar een lied of een filmfragment. Op 

deze manier wordt internet heel 
natuurlijk en passend betrokken 
bij de bijbelstudie. 

Ouderen vonden vooral de 
lijnen die getrokken worden 
door heel de Bijbel interessant 
en leerzaam. Ook de verschil-
lende verwerkingsmethoden die 
aangereikt worden, zijn leuk en eigen-
tijds. Een minpuntje? Vaak wordt er in 
de vragen een directe lijn getrokken 
van het bijbelgedeelte naar ons eigen 
leven. Bijvoorbeeld over Kaïn; herken je 
je in het afschuiven van Kaïn en Adam? 
Hoe ga jij om met je eigen fouten? Wat 
betekent Gods trouw concreet in jouw 
leven? Waar en aan wie laat jij dit zien? 
Op deze manier staan er veel vragen 
in deze boekjes. Een poging om het 

bijbelverhaal dicht bij te brengen, denk 
ik, maar het komt wat gezocht over. 
Zeker als het in elk hoofdstuk een paar 
keer gebeurt.
Een aanrader voor jongeren, leuk voor 
ouderen om eens op een andere ma-
nier een bijbelstudie in te vullen en de 
leefwereld van jongeren zelf te ontdek-
ken. (KJS)

band te bestuderen. Wie er daarbij voor 
kiest om met de thema’s aangereikt in 
dit boek aan de slag te gaan, ontvangt 
in de bijlage daarvoor nog enkele ver-
werkingsvragen. Kortom, een toegan-
kelijk boek dat velen mag inspireren en 
uitdagen. (CSV)

www enzo

In het februarinummer van het christelijk-vrouwen-
kerk contactblad, CGK-Vrouw,  is een paasprogramma 
te vinden. Liederen, gedichten, overdenkingen 

rondom het thema ‘De weg die Hij moest gaan’. Het 
programma is ook te downloaden van de site.
cgkvrouw.nl 
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Hocus Pocus
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Pontius Pilatus was aan het begin van onze jaartelling een Romeinse stadhouder in de 
provincie Judea. Slechts tien jaar duurde zijn ambtsperiode, een betrekkelijk korte tijd. 
Desondanks wordt zijn naam nog steeds zondag aan zondag genoemd, als we ons 
geloof belijden in het Apostolicum. De praefectus wordt aangehaald, als we belijden dat 
onze Verlosser heeft geleden onder deze burgerlijke rechter.

Het Evangelie Volgens Pilatus, 
geschreven door de Fransman Eric-
Emmanuel Schmitt. Ter voorbereiding 
op dit interview met Van der Meiden, 
heb ik dit boek van Schmitt gelezen. 
“Het Evangelie” is niet het eerste 
Pilatus-boek dat is geschreven. Eerder 
al kwam Paul Maier met “Pontius 
Pilatus” op de proppen. Misschien is 
het een veeg teken, dat Schmitt's 
proza enkel nog antiquariatisch 
verkrijgbaar is. De Nederlandse 
vertaling verscheen in 2006, en enkel 
via sites als Boekwinkeltjes.nl of 
Marktplaats te verkrijgen. Mijn uitgave 
is een zogenaamde ex libris met als 
motto 'Libris satiari nequeo' wat 
zoveel betekent als: “van boeken krijg 
ik nooit genoeg”. De ex libris-sticker 
meldt dat mijn versie afkomstig is uit 
de Bibliotheca Nebularum, een term 
die verwijst naar een denkbeeldige 
bibliotheek. Heel erg denkbeeldig is 
het natuurlijk niet, ik heb een fysiek 
boek in mijn kast staan. Maar voor het 
leven en werk van Pilatus zelf is heel 
veel wél hypothetisch en imaginair. 
Behoudens twee literaire boeken, een 
toverspreuk, de geloofsbelijdenissen 
en het standaardwerk van Flavius 

Ook onder (jonge) goochelaars is 
de naam van Pilatus een bekende, 

hoewel het dan verbasterd is tot een 
spreuk om een truc te doen: hocus 
pocus pilatus pas. Voor beide 
aanhalingen, in de geloofsbelijdenis en 
onder 'magiërs', is de kerk 
verantwoordelijk. Bij het Apostolicum is 
dat uiteraard helder. Maar bij de 
toverspreuk is het misschien wat 
minder voor de hand liggend.
Hoewel? In de geloofsbelijdenis van 
Nicea komt de zin “Hij is ook voor ons 
gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft 
geleden en is begraven” voor. In de 
Latijnse versie van 'Nicea' luidt deze 
zinsnede: “Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato, passus et sepultus 
est”. Deze woorden werden, 
gecombineerd met de woorden “Hoc 
est corpus” (“Dit is het lichaam”) in de 
volksmond verbasterd tot “hocus pocus 
pilatus pas”.

Voor dit nummer van WegWijs heb ik 
met “Pilatus” gesproken. Niet met de 
stadhouder zelf, maar met Hans van 
der Meiden, die dit personage speelt in 
het gelijknamige toneelstuk. Dit 
treurspel is gebaseerd op de roman 

Josephus, wordt de landvoogd nergens 
anders genoemd.

in onze cultuur 
laten we niet graag 
merken dat we voor 
ons heil afhankelijk 
zijn van een ander

In onze westerse cultuur wordt Pilatus 
gemeden, ondanks dat we er bijna 
genoegen in scheppen om ministers, 
politici en frauderende hoogleraren aan 
de schandpaal te nagelen. Waarom zijn 
wij zo terughoudend met deze 
gezagsdrager? Misschien wel omdat 
met de erkenning van Pilatus' werk, we 
ook het lijden en sterven moeten 
aanvaarden van Jezus Christus. En in 
onze cultuur laten we niet graag 
merken dat we voor ons heil afhankelijk 
zijn van een ander. We willen het liever 
zelf opknappen, als dat al nodig zou 
zijn. En misschien dat we daarom 
Pilatus maar verbasteren tot een 
onschuldige en weinig relevante 
toverspreuk.
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uItgaven

De Algemene Leden Vergadering 2017 is gepland op D.V. dinsdag 13 juni a.s. vanaf 19.30 uur. 
Meer informatie ontvangen de leden via de uitnodigingsbrief.

Uitgaven van de Bijbelstudiebond
Bijbel
Deuteronomium D.S. Dreschler 11,90
Naar een nieuwe tempel (Ezra) C. van den Berg  8,90
Ester (+ audio) D. Grutter 10,90
Job (+ audio) H. Bondt 11,90
Psalmen D. Grutter 10,90
Geniet van het leven! (Prediker) H. vd Berg en W.A. vd Jagt  7,90
Jeremia, profeet tegen wil en dank (+audio) D. Dreschler 10,90
Daniel, profeet voor vriend en vijand D. Griffioen  9,50
Amos (+ audio) P. Niemeijer  9,90
Handelingen l M. van Veelen 10,90
Handelingen ll M. van Veelen 11,90
Onwijs rijk (1 Kor.) G.Gunnink  9,50
Galaten Roel Meijer 9,90 nieuw
Efeze A.H. Driest  9,50
Filippenzen R.P. Heij  8,90
Kolossenzen (+ audio) A.H. Driest  9,90
Drie brieven van Johannes J.W. Roosenbrand  7,90
Openbaring 1 (1-11) E.J. Hempenius  9,50
Gideon Cees van den Berg  9,90 nieuw
God laat zich kennen A.J. van Zuijlekom  7,90
Uitgesproken! E. Brink  8,90

Binnenkort verschijnt
Op weg naar de nieuwe aarde Piet Houtman 9,90

Gemeenteschetsen
 1 Heb ik God lief?
 2 Mensen met toekomst
 3 Gevouwen handen
 4 Jouw probleem: mijn probleem
 5 Leiden en laten leiden
 6 Gods huis … open huis
 7 Hoe gewoon is de doop?
 8 Het Heilig Avondmaal
 9 Engelen en demonen
 10 Gaaf!
 11 TOLLE LEGE
 12 Je mag er zijn!
 13 Zondagsheiliging

 14 Groeien in Christus 
 15 Als één lid lijdt …
 16 Heer, U bent mijn leven 
 17 Schuldig en toch vrijgesproken!
 18 Het feest van de eredienst
 19 Voor Hem 
 20 Oneindige missie
 21 Liefdedienst m/v
 22 Apart en toch samen?
 23 Samen op weg naar Vader
 24 Seksualiteit in liefde en trouw
 25 God en onze euro’s
 26  Liefde leven, liefde geven …  

-over opvoeden

 
Gemeenteschetsen, gratis 
te downloaden via 
www.steunpuntbijbelstudie.nl

Bijbelstudie uitgaven in boekvorm, 
verkrijgbaar bij de boekhandel. Kijk 
voor een korte omschrijving op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl
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ADRESSEN

Voor abonnementen, adreswijzigingen etc.:
Administratie Gereformeerde Bijbelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedum
tel. (050) 3013636 (uitsluitend bereikbaar op 
woensdagochtend)
Voorkeur gaat uit naar contact per e-mail: 
administratie@bijbelstudiebond.nl

Voor aan- en afmeldingen van verenigingen 
en andere zaken die de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond betreffen:
Secretariaat Bijbelstudiebond
Postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@bijbelstudiebond.nl

WegWijs is een uitgave van de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond
Alles over de bond vind je op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl.
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Losse nummers van de WegWijs zijn te bestellen via 
het bestelformulier op de website 
www.steunpuntbijbelstudie.nl. De kosten zijn: 
1 exemplaar € 3,50 per stuk, 2 – 4 exemplaren 
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WegWijs is ook verkrijgbaar in braille, grootletter, 
digitale en gesproken vorm via CBB, Christelijke 
Bibliotheek voor blinden en slechtzienden, Postbus 
131, 3850 AC Ermelo, tel. (0341) 565499
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Tijdsbesteding
Hoe Gods Geest je opfrist

De mens is een en al onrust

God is niet onder de indruk 
van ons drukke gedoe

De Geest is zo veelzijdig
 

Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 13-05-2017

Thema’s volgende nummers

juli/augustus  Gods Woord alleen 
september/oktober  Genade



Wat ik jullie in het duister zeg, 
spreek dat uit in het volle licht, 
en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, 
schreeuw dat van de daken.

Matteüs 10 : 27 


