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Prof. dr. F. W. Grosheide
Tekst van het herdenkingscollege, gehouden door Prof. dr.
G. C. Berkouwer, op 28 april 1972.
Toen in 1957 de theologische faculteit der Vrije Universiteit
aan Prof. Grosheide ter gelegenheid van zijn gouden doctoraat een bundel opstellen in het Gereformeerd Theologisch
Tijdschrift aanbood, sprak Schippers daarin de bede uit, dat
God hem in een door Zijn genade overstraalde levensavond
ook de voortzetting van zijn studie zou veroorloven. Die levensavond is lang geweest en wie denkt daarbij ook niet aan
de diepe schaduwen, die over die avond zijn gevallen? We
worden ons dan bewust, hoe moeilijk de overstralende genade
voorstelbaar te maken is en dat er een sterk geloof in de Heilige Geest nodig is om dat uitzicht te bewaren. Het moge ons
eraan herinneren en ons ervan doordringen, dat we haar
nimmer in zicht krijgen vanuit onze menselijke activiteit,
vanuit onze actieve vroomheid en bewuste dienst van God
en we bedenken, dat Paulus midden in de activiteit van het
leven gesproken heeft van een onuitsprekelijk geheim van
de Geest juist dan, wanneer wij iets niet weten. Maar het
grijpt ons altijd weer aan, wanneer we op een bijzondere wijze
herinnerd worden aan het Woord van de Heer over de nacht,
waarin men niet werken kan. Vooral is dat iets ontroerends,
wanneer we letten op de overgang van een zo geweldige activiteit naar zulk een opvallende stilte en verborgenheid in de
laatste jaren van Grosheide's leven, een raadselachtige zaak,
die we gewoonweg niet overzien en doorgronden, als we denken aan deze weg naar de toekomst.
Het is opvallend dat Grosheide zich gedurende zijn gehele
theologische activiteit op intensieve wijze met het eschaton
heeft beziggehouden. In 1907 verscheen zijn dissertatie over
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,,De verwachting der toekomst van Jezus Christus", bijzonder oriënterend over allerlei problemen, die sinds het begin
dezer eeuw aan de orde zijn gekomen en nog thans even actueel zijn in verband met de zogenaamde vertraging der parousie en de Nah-erwartung. Reeds in 1909 ging hij uitvoerig in
op besprekingen van zijn verklaring van 2 Cor. 5, die hem
ertoe drongen een geheel nieuw en uitvoeriger onderzoek in
te stellen, met name over wat Paulus schrijft over het weten
van de aardse tent, die afgebroken wordt en over het niet
met handen gemaakte gebouw van God, over het zuchten om
overkleed te worden en over de verslinding van het sterfelijke door het onsterfelijke. Het waren voor hem geen simpele
woorden vanuit de dogmatiek, maar woorden, die hem stimuleerden tot een indringend research-werk met een eigen
opvatting en resultaat, waarop hij uiteraard later in zijn commentaar weer teruggreep. Dat was in 1939, maar in 1937
schreef hij ook nog een brochure over „Hoe verwachten wij
Jezus' komst?", waarin hij ons egoïsme met zijn zovaak versmalde horizon ter sprake brengt en tevens de aandacht vestigt op de komst van het Koninkrijk Gods en in opvallende
formulering erop wees, dat voor ieder persoonlijk de komst
van Christus dichtbij was. In 1951 schreef hij over de voorstelling van de tijd in het N.T.: ,,Wat is er toch met de tijd?"
„Alle vreugde gaat heen en van de smart schijnt niet hetzelfde
te kunnen worden gezegd". Er is een ander leven, een overgang als troost „waardoor de benauwing onder het voortgaan
van de aardse tijd wordt weggenomen". Zijn aandacht richtte
zich ook buiten zijn commentaren om op specifieke eschatologisch perspectieven als in i Petrus en i Joh. 3:2: het Hem
zien, gelijk Hij is. Ik herinner aan dit allesjuist aan het begin
van mijn herdenking, omdat het leven van Grosheide zo intensief met het leven in deze wereld is bezig geweest in een
voor mijn besef- als ik het alles nog eens overzie - verbazingwekkende activiteit, waarin de tijd ondanks alle raadselachtigheid blijkbaar door hem als uiterst belangrijk en zinvol
werd ervaren in allerlei taken en dagelijkse verantwoordelijkheden in het aardse leven. Uiteraard denken we vandaag in
deze kring aan zijn enthousiasme en activiteit voor wat hij
eens ,,Kuyper's geloofsstuk" noemde (de Vrije Universiteit),
aan zijn participatie tot in allerlei onderdelen van het universitaire werk in concrete dienst ook in haar zorgen, waarin hij
zich bij allen een groot respect en vertrouwen verwierf, ook
in zijn rectoraat in 1918, 1925 en 1948. Maar deze activiteit
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heeft nooit zijn aandacht verminderd voor de bezinning
over wat wel het duidelijke concentratiepunt van zijn leven
mag worden genoemd: de bijbel, die zijn leven meer dan een
halve eeuw mateloos heeft geboeid en gevuld. Als ik Grosheide's naam uiteraard vooral verbind met het Nieuwe Testament, is het allerminst mijn bedoeling zijn belangstelling voor
het N.T. te isoleren. Allerlei facetten wijzen op een achtergrond, die de bijbel in zicht brengt en dan niet alleen in zijn
wetenschappelijke arbeid, maar ook in allerlei verbanden
van de verspreiding van de bijbel. In „Arcana Revelata" heeft
ter gelegenheid van Grosheide's zeventigste verjaardag H. C.
Rutgers aan zijn arbeid voor het N.B.G. dankbare aandacht
geschonken, zowel in het hoofdbestuur als in de commissie
binnenland. Deze arbeid heeft zeer de liefde van Grosheide's
hart gehad en de betekenis van zijn arbeid op dit terrein heeft
o.a. daarin gelegen, dat hij hier waarlijk oecumenisch gedacht
en gewerkt heeft en met name bruggen gebouwd heeft tussen
het N.B.G. en de Gereformeerden en het vroegere wantrouwen heeft weggenomen. Rutgers schrijft het geheel wegnemen
van dit wantrouwen aan hem toe en de groei van het aantal
leden neemt alle twijfel ook weg. Hij was altijd ter beschikking en dat hing samen niet maar met nuttige organisatieproblemen, waarvoor sommige mensen een charisma hebben,
maar het was inhoudelijk bepaald, zoals blijkt uit zijn geconcentreerde arbeid voor de nieuwe bijbelvertaling in een geschiedenis, die zonder Grosheide niet te verstaan valt. Daarin
ligt maar niet een indicatie van een onmiskenbaar researchcharisma, maar een religieuze en dan stimulerende motivatie
van zijn arbeid. Zijn aandacht, niet voor een herziening van
de Statenvertaling, maar voor een nieuwe vertaling in wijde
kerkelijke uitzichten in verband met deze tijd onthult zijn
visie op het unieke en concrete van de bijbelse boodschap
en leidde hem als vanzelf tot een geconcentreerde aandacht
voor bijbelvertaling en bijbelvertolking, voor het overbrengen
en doen verstaan van het Woord. In dit alles komen we in
aanraking met een opvallend gevoel voor de aardse, menselijke bezigheid ten aanzien van het geschreven Woord, voor
taal en cultuuraspecten van dat Woord, voor vertaling en
uitleg, tekst en canon, kortom: voor het Woord Gods in de
geschiedenis. In de huidige discussie over het Schriftgezag
zou men van een anti-docetische gerichtheid kunnen spreken
d.w.z. geen verwaarlozing van het waarachtig menselijk en
historisch aspect van de Schrift op de wegen van de Geest,
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maar aandacht voor de vox humana, die hier klinkt en waarnaar hij ons wilde laten luisteren om zo de vox Dei te verstaan. Op duidelijke wijze blijkt dat o.a. uit zijn grote aandacht voor de grammatica van het N.T. in de voor Nederland
vrij bewerkte grammatica van Robertson. Wel heeft hij in
allerlei uitspraken gewaarschuwd voor wat hij de „louter
grammatisch-historische" exegese noemde en erkende hij de
waarheidselementen in de zgn. existentiële exegese, waarvoor
hij zegt bij Calvijn honderden, zo niet duizenden plaatsen te
noemen zijn. Elke exegese, die - zo schrijft hij in 1941 - de
Schrift de facto neemt als een object, dat haar niet aangaat,
is uit den boze. Maar dit accentueren van een beslissende dimensie minimaliseerde de concreetheid en de exactheid der
exegetische bemoeienis niet en voor niets is Grosheide zo
bang geweest als voor een vlucht uit de concreetheid, die in
de verba der Schrift voor ons stond. Niet voor niets citeerde
Grosheide een woord van Luther: „Die wahre, rechte Theologie ist die Grammatik" en het woord van Luther was stellig naar zijn hart: „Wiewohl das Evangelium allein durch den
Heiligen Geist gekommen ist und taglich kommt, so ist's doch
durch Mittel der Sprachen gekommen. So lieb nun als uns
das Evangelium ist, so hart lasst uns über den Sprachen halten. Denn Gott hat seine Schrift nicht umsonst allein in die
zwei Sprachen schreiben lassen, das A.T. in die hebraïsche,
das neue in die Griechische. Und lasst uns das gesagt sein,
dass wir das Evangelium nicht wohl werden erhalten ohne
die Sprachen. Die Sprachen sind die Scheiden, darin dies
Messer des Geistes steekt. Sie sind der Schrein, darinnen man
dies Kleinod tragt. Lasst uns das gesagt sein".
Grosheide heeft het zich laten zeggen en het gepractiseerd
in zijn aandacht voor tekst en grammatica. Het was niet een
persoonlijke interesse alleen van iemand, die ook zijn candidaats klassieke letteren had gedaan, maar een appellerend
respect voor de textualiteit, die men alleen maar tot eigen
schade en tot schade van de kerk kon verwaarlozen. Vandaar
ook zijn belangstelling voor de tekstcritiek o.a. in publicaties
over de tekst en over het tekstcritisch systeem van Von Soden
(in 1914). En inhoudelijk: vandaar ook zijn veelvuldig protest tegen de dogmatische exegese, de overheersing van de
exegese door de dogmatiek, hoeveel waardering Grosheide
ook voor dogma en belijdenis had. De exegese - aldus Grosheide - zoekt niet angstvaiïig met een bepaald Schriftwoord
een dogma te steunen. Als voorbeeld haalt hij een theoloog
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aan, die een exegese afwijst, omdat ze Ariaans zou zijn. Het
is - zo schrijft hij - onverschilHg, waar ze met haar onderzoek
uitkomt. Deze nogal opvallende uitspraak is uit zijn afkeer
van de dogmatische exegese te verstaan: ze wéét alles al, vóórdat opnieuw geluisterd wordt en ontzegt het Woord de facto
het recht ons denken te doorkruisen en voor verrassingen te
zorgen. Nogmaals gebruikt Grosheide dan dat woord „onverschillig" : „of een Schriftgedeelte locus classicus voor de dogmatiek is of niet, blijft haar geheel onverschillig" en in een
noot voegt hij daaraan toe, dut juist bij een locus classicus
nog meer dan anders overwogen moet worden of vroegere
exegese niet onder invloed van het dogma stond.
Op de wegen van een serieuze aandacht en de vertolking der
Schrift heeft Grosheide een activiteit ontplooid, die men pas
ten volle beseft, wanneer men het geheel nog eens overziet en
de moed bedenkt waarin telkens weer een nieuw terrein wordt
betreden (in een commentaar) met zo veel voetangels en klemmen. Hij kon het doen vanuit een besef van het nooit klaar
komen met deze onuitputtelijkheid en wel in congenialiteit
met Luther: „Die Heilige Schrift glaube niemand hinreichend
verschmeckt zu haben, der nicht hundert Jahre mit den Propheten die Gemeinden geleitet hat".
Hij is zich op die weg van de invloed van anderen bewust geweest en maakte daarvan dankbaar gewag. Hij wist zich nauw
verbonden met Kuyper's „geloofsstuk" en met vele aspecten
van zijn theologie. Hij sprak met bewondering over Bavinck
„een man, die uitblinkt op welk gebied van wetenschap hij
zich beweegt, van wie men moest houden, wanneer men met
hem in aanraking kwam. Wat nog maar even Christelijk was,
trok hem aan. Hij kon het niet missen in de kamp tegen het
ongeloof". Vanzelfsprekend mag de naam van J. Woltjer
niet gemist worden: „van mijn elfde jaar tot nu toe stond ik
direct of indirect onder uw leiding" en het was Woltjer, die naast anderen - hem stimuleerde tot de studie van het N.T.
Speciale vermelding moet gemaakt worden van J. C. Sikkel,
die naar zijn eigen zeggen sterke invloed op hem uitoefende
in de keus van zijn studierichting en met name door zijn uitlegging van het Woord Gods. Grosheide vertelt ergens over
een groep studenten in Amsterdam - omstreeks 1900 -bij wie
een besef leefde van een onbevredigende situatie in de toenmalige exegese. Het was veelszins een exegese naar aanleiding
van een tekst met een snelle vlucht in de exemplariteit. Sikkel
heeft daarin z.i. verandering gebracht. Grosheide spreekt van
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zijn geweldige betekenis. Ondanks waardering voor Calvijns
exegese achtte Grosheide haar toch voor onze tijd te atomistisch, nog afgezien van haar begrensdheid. Ook hier ontdekken wij verschillende aspecten van Grosheide's belangstelling. Meermalen spreekt hij met waardering voor de historische school, die niet aan de bijbelschrijvers meningen toeschrijft, die ze, gezien de tijd, waarin ze leefden, onmogelijk
konden hebben gehad, maar hij vraagt tegelijkertijd om door
te dringen tot het eigenlijke geheim. In een der eerste besprekingen van Barths Römerbrief in de Reformatie waardeert
Grosheide diens niet blijven staan bij de betekenis van woorden en vormen en historische bijzonderheden, maar te Vi'illen
doordringen tot het leven in de Schrift en hij zou stellig instemmen met wat Barth vele critici toeriep:,,kritischer müssten mir die Historisch-kritischen sein!" in een uitzicht op wat
gezegd wordt. Dat impliceerde voor Grosheide aandacht voor
woorden en zinswendingen, voor Umwelt, voor taal en coloriet van het N.T., voor het detail ook, waaraan hij nooit snel
voorbijging, nu dit woord moest worden verstaan en gepredikt. In dit licht valt te verstaan - tegen de achtergrond van de
geschiedenis der exegese - zijn bezwaar om van een diepere
zin te spreken, reeds in zijn inaugurele en later meermalen
herhaald b.v. in zijn hermeneutiek. Zijn keus voor diep in
plaats van dieper was voor hem geen woordenspel. Hij wil
dan ook van exegese spreken, zonder adjectief- niet speciaal
pneumatisch of existentieel - omdat hij bang is voor een contructieve methodiek, die boven de concreetheid en weerbarstigheid van de tekst zich verheft. Wie dan ook Grosheide's
omvangrijke exegetische oeuvre overziet, wordt telkens door
de concreetheid getroffen en juist daarom - om wat dat meebrengt aan research - kan men zich met enige verbazing afvragen, hóe het mogelijk geweest is vanuit deze instelling ons
commentaren te geven van Matthéüs, Johannes, Handelingen,
I en 2 Corinthe, Hebreeën, Jacobus en Efeze (i960). Er bestond voor hem geen concurrentie tussen research - tot in
„mikra exgetica" toe - èn zijn eerbied voor de Schrift, maar
alleen maar een diepe samenhang. Als ik spreek over zijn eerbied voor de Heilige Schrift, dan moet ik wel vermelden, dat
hij natuurlijk in zijn tijd in aanraking kwam met allerlei vragen rondom de Schriftcritiek. Het was al weer een lange tijd
geleden, dat Kuyper schreef over de hedendaagse Schriftcritiek en haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des
levenden Gods (1881) en Grosheide stond als exact exegeet
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veel meer voor concrete vragen dan Kuyper. Hij moest er dan
ook veel genuanceerder over schrijven, niet uit minder respect voor de autoriteit der Schrift, maar vanuit een nadere
bezinning over de vox Dei èn de vox humana. Zo stelde hij
in 1915 de vraag aan de orde: „Waar en op welke wijze kan
bij de Schriftstudie van critiek sprake zijn?" Hij heeft zich
van deze vraag niet gemakkelijk afgemaakt. Zijn genuanceerde beantwoording van deze vraag hing er mee samen dat hij
van oordeel was, dat de bij bel schrijvers over allerlei dingen
schreven, zoals ieder er destijds over sprak en dat de inspiratie
niet inhield het verstrekken van allerlei wetenschappelijke
mededelingen, die dan - ik citeer - „op volkomen magische
wijze moeten zijn bekend gemaakt", een opvatting, die Grosheide niet verenigbaar acht met de zgn. organische inspiratie,
die hij geheel in de g'jest van Bavinck als belangrijk accepteert. In dat verband gaat hij het begrip critiek analyseren
en nodigt hij uit er over na te denken. Hij onderscheidde drie
standpunten: het naïeve, het criticistische en het goede begrip
van critiek. Hij wijst - evenals Kuyper - de hypercritiek af,
die zich boven de Schrift verheft, maar eveneens het naïeve
standpunt, dat geen probleem ziet. Hij spreekt dan over eenvoudige mensen, die hij allerminst bespottelijk wil maken en
bedenkt, dat hun de smart bespaard blijft, die door de wetenschap wordt vermeerderd. Zijn bezwaar richt zich vooral
tegen hen, die van het naïeve een soort standpunt maken en
moedwillig de ogen sluiten en dan de exegese door de dogmatiek laten beheersen. Zulk een standpunt komt z.i. onder de
Gereformeerden voor en het kan de man van wetenschap
geen rust geven. Het kan voortkomen uit vreesachtigheid en
onkunde, waarbij tenslotte het criticistische en het naïeve
standpunt elkaar de hand reiken, doordat men - aldus Grosheide - beginselen over feiten laat heersen, zoals de Gereformeerde, die „Arminiaanse" teksten verdraait. Nodig is een
critische, onderscheidende reflexie die door de Schrift zelf
wordt opgeroepen in verband met de tijd en de individualiteit der bijbelschrijvers en men mag nadenken over hun taal,
hun beelden, hun redeneringen, waarbij Grosheide verwijst
naar de wijze, waarop Paulus in Rom. 11:17 het beeld van
het enten hanteert. Wel wijst hij de bekende accomodatietheorie af, maar er ligt kennelijk voor hem in de menselijke
instrumentaliteit een probleem en óók het „non liquet", dat
in zijn exegese meermalen naar voren komt, bedoelt niet dit
probleem ter zijde te stellen. In 1915 speelt de onderschei43
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ding tussen het menselijke en het Goddelijke een rol - het
Goddelijke staat boven alle critiek -. Later - in zijn Hermeneutiek van 1929 - maakt Grosheide bezwaar tegen zijn vroeger ingenomen standpunt, dat met deze onderscheiding samenhangt. Hij ziet er dan een prijsgeven van de eenheid der
Schrift in. Zonder de termen „menselijke en goddelijke factor" prijs te geven wijst hij op de Openbaring, die is ingegaan
in de historie, in menselijke taal en noemt hij de Schvïïl geheel
Goddelijk en geheel menselijk. Het is deze Schrift, waarin in
haar verschijningsvorm het onvolkomene en gebrekkige
kleeft - Grosheide citeert hier Kuyper - en die voor menselijk
verstaan toegankelijk is, die als vanzelf nuancering oproept.
Hij schrijft dan: „Men zou nog een nadere bepaling willen
hebben van het de Schrift Openbaring Gods laten. Gemakkelijk is die niet te geven". Met de bezinning over deze vox Dei
et humana zien we Grosheide van het begin af bezig. Men kan
zich, alles overziende, niet aan de indruk onttrekken, dat hij
in de eerste tijd wat gemakkelijker, misschien kan men zeggen, onbevangener, heeft gedacht over allerlei vragen dan
toen kerkelijke spanningen tussen 1920 en 1930 ook in de
theologie zich weerspiegelden en allerlei vragen rondom de
organische inspiratie een concrete toepassing kregen - ik
denk aan de discussies over het bijbels wereldbeeld. Er klinkt
dan een grotere bezorgdheid door en de aandacht voor dit
alles toonde, dat het begrip organisch ook maar een poging
was, aan de Schrift recht te doen en niet in staat was als toverstaf te fungeren in allerlei nieuwe problemen. Juist deze
typering riep toen en tot in onze tijd toe vele vragen op, ook
al stond de onderscheiding tussen mechanische en organische
inspiratie in vele catechisatieboekjes als een nieuw vruchtbaar
zicht op de Schrift. Grosheide kon er evenmin van loskomen
in perspectieven èn bezorgdheid voor misbruik (ook dat had
Bavinck in zijn dogmatiek al genoemd) maar hij bleef de
conscienties scherpen op de weg van het Schriftverstaan en
noemde de exegese het geweten der theologie tegenover alle
„goedkope" exegese, te snel en te voorbarig en daardoor niet
vruchtbaar en bevrijdend. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat hij niet alleen - in grote historische belangstelling een canoniek, maar óók een hermeneutiek schreef (reeds in
1929), een thema, dat thans vrijwel alle studies over het N.T.
beheerst en in alle gehoorzalen der theologische faculteiten
aan de orde is. Zo groot is thans de aandacht voor de
hermeneutiek - voor de vertolkingsvragen - dat sommigen
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vrezen, dat ze zullen leiden tot een hermeneutisering der
theologie, waarin wel de messen gewet worden, maar er
nauwelijks meer gesneden wordt. Maar Grosheide heeft
voor het reële en belangrijke probleem aandacht gevraagd.
In zijn voorwoord dankt hij Pos voor de nodige literatuur
over taalwetenschap en juist dat taalprobleem houdt hem
altijd intens bezig vanwege al de geïmpliceerde problemen
op de weg van de Schrift uit vroeger tijden, die ons gegeven
is. Als vanzelf komt hij zo op de methode, die voor het
Schriftverstaan vruchtbaar is. Reeds toen was er veel te
doen over de zgn. „formgeschichtliche" methode, die in
later tijd - in de R.K. en Protestantse bijbelwetenschap zozeer in het middelpunt van de belangstelling kwam te
staan. Hij waarschuwt tegen het laten prevaleren van de
vorm boven de inhoud, maar bedoelt daarmee niet de vorm
willekeurig te achten. Ze is onze beschouwing ten volle waard,
gelijk ze dienstbaar is aan de Openbaring.
Eenjaar voor de verschijning van Grosheide's hermeneutiek
had Bouma een artikel geschreven over de Formgeschichte,
waarin hij zegt, dat de critiek op deze methode niet het laatste
woord mag hebben, omdat men niet alle onderstellingen der
„Formgeschichtler" behoeft te delen en ook hij vraagt aandacht voor het heengegaan zijn van de Schrift door al het
menselijke „in de taal van de kinderen van hun tijd en hun
geslacht", zonder een aparte taal voor de Openbaring te gebruiken. Daarin hgt een preludium (ondanks alle latere complicering) voor belangrijke hermeneutische problemen, die
alle samenhangen met de vragen der horizon, die allerminst een mode zijn, maar opkomen uit de aandacht voor
de ons gegeven Schrift. Voor Grosheide heeft dit alles
vooral een rol gespeeld in een vraagstuk dat hem wel zijn
hele leven heeft beziggehouden nl. het synoptisch vraagstuk,
het probleem van de drie evangeliën, hun overeenkomst en hun
verschillen. Hij kwam al vroeg tot de overtuiging, dat de in
zijn tijd door velen aanvaarde twee-bronnen-hypothese onjuist was (op grond van de gegevens der Schrift èn die der
overlevering) en hij stelde veel meer vertrouwen in de zgn.
traditie-hypothese van Gieseler, waarin niet zozeer van
schriftelijke afhankelijkheid sprake was, maar van een sterke
invloed van de stereotype prediking. Ik herinner me nog van
college zijn interesse voor de studie van A. Seeberg over „Der
Katechismus der Urchristenheit" (1903, in 1966 opnieuw
uitgegeven) met zijn aandacht voor vroege fixaties en vaste
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vormgeving, waarin Grosheide een bevestiging gaf van zijn
visie op het synoptisch vraagstuk. Wanneer men zich afvraagt
waarom Grosheide zulke bezwaren had tegen de bronnenhypothese, dan valt allereerst op zijn bezwaar vanuit de traditie-gegevens en hij vond dat ze niet kon dienen ter verklaring van de verschillen. Maar tegelijkertijd zien we, dat Grosheide in dit verband telkens weer spreekt over een bepaalde
benadering van de Schrift, die voor zijn besef nauw met die
bronnenhypothese verbonden was. Scherp opponeerde hij
tegen een te sterke accentuering van de eigen kijk van de
evangelisten, hun eigen compositie, gelijk hij in mijn studententijd waarschuwde tegen elk spreken van hun theologie
waarin hij niet anders zag dan een te sterk accent op hun subjectiviteit, hun eigen gevarieerde inbreng. Wel heeft hij de
inbreng van de verschillende evangelisten nooit ontkend,
maar ze was toch meer die van ordening, dan van eigen creatie
of compositie. Vele malen bracht Grosheide juist in dit verband de gemeente-theologie ter sprake. Hij zag daarin een
opvatting, waarin het eigenlijk niet meer ging om de openbaring aangaande Christus en zijn werk, maar om een latere,
menselijke, subjectieve visie, een schepping van de oergemeente, een projectie uit later tijd. Ter typering sprak Grosheide
meermalen van de subjectieve theologie. In de gehele discussie, die reeds veel vroeger opkwam, speelden altijd reeds woorden als creatie, projectie of conceptie een grote rol. Reeds in
de R.K. afweer tegen het modernisme (in het begin dezer
eeuw) zag men in de gemeente-theologie een capitulatie voor
de idee van de „pia fraus" (het vroom bedrog) en daarin een
prijsgeven van de betrouwbare openbaring omtrent Christus.
Het woord „projectie" speelt nog steeds een rol in de theologie van onze tijd b.v. wanneer Kasemann het Johannes-evangelie typeert als „eine Zurück-projektion des Christus praesens in die Vergangenheit". Grosheide heeft in zijn tijd de
projectie-gedachte vooral in allerlei vormen van critische
theologie gadegeslagen en wilde daartegenover het ontvangende karakter der getuigen accentueren. Hij kwam zelf met het
probleem in aanraking, toen hij niet alleen verschil zag in
taal en stijl, maar ook in ordening en doelstelling, in een eigen
wijze van geschiedschrijving. Zo noemde hij zelf de evangeliën tendens-geschriften, elk met een eigen kijk op het werk
en de prediking van de Heer. Het probleem van de participatie der subjectiviteit was daarmee in beginsel gesteld. Deze
subjectiviteit heeft in de Gereformeerde traditie meermalen
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een zekere problematiek opgeroepen en zij is er wel nooit
helemaal mee klaar gekomen - het probleem is gebleven tot
in onze tijd in nieuwe gestalten - nadat ze allerlei vormen van
objectivisme had afgewezen. Kuyper had vooral aandacht
voor het tot haar recht komen van de subjectiviteit in de geschiedenis der kerk. Ze kreeg voor hem vorm in de pluriformiteit der kerk sinds de i6e eeuw in haar rijkdomsaspect.
Maar dan gaat het om de geschiedenis der kerk en de zich
daar manifesterende subjectiviteit van de mens, die waarlijk
bij het heil betrokken wordt. Maar - en dat was Grosheide's
probleem - in de Schrift (m.n. de evangeliën) ging het om de
openbaring als betrouwbaar getuigenis en hoe kon hier de
onmiskenbare subjectiviteit een plaats krijgen en worden
gehonoreerd? Ze was inderdaad onmiskenbaar vanwege de
mensen, die gezien, gehoord en getast hebben en zó als getuigen het Woord verkondigen. Als Grosheide met deze
problemen bezig is, bespeuren wij duidelijk de combinatie
van een zekere erkenning van de subjectiviteit èn een bezorgdheid, dat via deze subjectieve inbreng, (creatie, projectie of
conceptie) de waarheid van het evangelie zou worden verduisterd. Ik denk niet alleen aan zijn visie op „de subjectieve
theologie", ter sprake bij het synoptisch vraagstuk, maar ook
aan zijn radicale en in zijn Canoniek van 1935 telkens weer
herhaalde afwijzing van de „notae canonicitatis", waarmee
Greydanus in een bespreking zijn nadrukkelijke instemming
betuigde. Grosheide wist, dat de patres, die hij zo goed kende,
er gebruik van hebben gemaakt, maar ze deden dat - zo zegt
hij - in hun verlegenheid te midden van de strijd. Deze weg
was voor Grosheide vanuit de aprioriteit van het canonieke
onbegaanbaar. De Canon kón z.i. niet gefundeerd worden,
noch in het getuigenis des Geestes, noch in het historisch onderzoek. Er zijn geen aanwijsbare, tastbare notae, geen criteria, maar alléén het canonieke wonder, het gezag, waaraan
we ons alleen maar kunnen onderwerpen. Grosheide kan dan
ook de waarschuwing, die aan de apocriefe boeken voorafgaat, ervan beschuldigen, dat zij „voor het minst te veel en te
eenzijdig op historische en inwendige gronden bezwaar maken tegen de apocriefen". Dat onderstelt een maatstaf in
onze handen en die is er niet. ,,Canoniek is wat tot het N.T.
behoort en wat tot het N.T. behoort, is canoniek". Toen later
juist deze zaak opnieuw in discussie kwam en Herman Ridderbos geschreven had, dat Grosheide niet tot een kerkhistorische uitwerking van het canon-begrip gekomen was, ant47

woordde Grosheide: „Dat is juist. Hij doet het niet en hij zou
het niet kunnen en eigenlijk ook niet willen". De aprioriteit
schakelt het subjectieve criterium uit. Als tweede indicatie
van Grosheide's bezig-zijn met het probleem der subjectiviteit zou ik willen noemen zijn critische notities bij de zgn.
„analogia fidei" d.w.z. de Schriftuitleg naar de analogie van
het geloof. Hij verzette zich daartegen niet eerst, nadat Hepp
er een pleidooi voor had gehouden, maar reeds in zijn inaugurele oratie, waarin hij i.p.v. de analogia fidei, die exegetiseert in verband met het reeds verworven geloofsbezit, wil
vervangen door de analogia Sacrae Scripturae die altijd weer
terugleidt - juist ook de gelovige - tot het opnieuw luisteren
naar het bijbels getuigenis. Door dit alles - de aandacht voor
de gevaren der subjectiviteit - wordt het begrijpelijk, dat
Grosheide wel waarschuwde, maar toch niet het researchwerk
t.o.v. het synoptisch vraagstuk wilde bepalen vanuit deze gevaren. Het is interessant op te merken, hoe Grosheide spreekt
nadat anderen, die hem in de Gereformeerde traditie zeer na
stonden, op dit vraagstuk een andere kijk hadden gekregen.
In 1921 promoveerde bij Grosheide C. Bouma over ,,De
literarische vorm der evangeliën" met een sterke honorering
van het aandeel, de eigen benadering van het werk van Christus - het woord subjectiviteit keert dan frequent terug - niet
in een afzonderlijke applicatie, maar in het vertellen van het
verhaal. Het woord subjectief krijgt het woord vrij naast
zich: „vrije, subjectieve mededeling van woorden van Jezus",
waarin Johannes het verst is gegaan, zonder dat daarbij gedacht wordt vanuit de sfeer van een ,,pia fraus" en zonder
besef van een crisis in de betrouwbaarheid. Sindsdien is men
met steeds minder aarzeling gaan spreken over die eigen benadering, compositie, doelstelling en zelfs van eigen theologie.
Het is voor mijn besef merkwaardig, dat deze ontwikkeling
bij Bouma en anderen na hem bij Grosheide niet tot een vertrouwenscrisis heeft geleid. Dat hangt er mee samen, dat
Grosheide bij zijn promovendus te midden van dit alles in
aanraking kwam met oppositie tegen die gemeente-theologie,
die tussen tendens-geschrift en betrouwbaarheid een onverzoenlijke tegenstelling zag. Daarin lag de mogelijkheid om
over modus en betekenis te blijven nadenken. Bovendien
kwam in verband met het research-werk en de erkenning der
ordende activiteit door Grosheide de vraag naar voren, of
juist de aard dier ordening - in de relatie Matthéüs-Lucas èn
Marcus - niet meer licht kon worden ontstoken over die
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menselijke activiteit, waarin het tegendeel van alle „pia fraus"
tot belangrijk gegeven werd. Wanneer Grosheide in 1956
schrijft over de geschiedschrijving van de bijbel, spreekt hij
over deze subjectiviteit zeer onbevangen, ontspannen en nadrukkelijk. Deze geschiedschrijving - zo zegt hij - is subjectief "een deel der openbaring Gods. God werkt er door". De
vragen blijven als vragen naar aard en betekenis der subjectiviteit. Maar de coulissen zijn verschoven en andere accenten
krijgen een plaats. De voorstelling der feiten is - aldus Grosheide - existentieel. ,,Het verhaal uit de bijbel loopt uit op
mij". Dat mag niet worden geïnterpreteerd als individualisme, maar kan alleen worden verstaan als waarschuwing, die
door heel Grosheide's werk trouwens heenloopt. Reeds in
1918 (in de brochure over ,,Christus-ervaring") spreekt hij
over de toon, die „onder ons" doorgaans wordt aangegeven
door meer intellectualistische naturen, die de kennis verheffen
boven het vertrouwen, al hield men in theorie wel vol, dat
het een vertrouwend kennen was. Hij verklaart daaruit de
reactie in de roep om Christus-ervaring. Voortdurend keert
Grosheide's waarschuwing terug. Veertig jaar nadien geeft
hij een typering van de Schriftcritiek, die ongewoon genoemd
mag worden, maar die voor hem essentieel was nl. dat het
Schriftverhaal mij niet zou aangaan. Van hieruit - dit Schriftverstaan - was er dan ook voor zijn besef in de latere ontwikkehng van een crisis wel geen sprake, wanneer andere wegen
werden ingeslagen en dan maar niet vanwege een persoonlijk
vertrouwen t.a.v. zijn leerlingen, maar ook omdat hij zag,
dat er wegen van benadering werden ingeslagen, waarin wat
hij als „subjectieve"projectie-theologie ervaren had, niet aanwezig was. Dat betekent niet, dat hij in zijn visie op het synoptisch vraagstuk geschokt werd, maar wèl, dat de vragen ook
voor hem werden uitgetild boven het dilemma: betrouwbaar
of onbetrouwbaar en dat ze te midden van alle gevaren gesteld konden worden in verband met verhaal, interpretatie
en verkondiging. Dat Grosheide's aandacht voor de problematiek van de gemeente-theologie in zijn dagen tot een histoire passée behoort, zal wel niemand, die enigszins op de
hoogte is, durven beweren. Het tegendeel is het geval in de
huidige discussies over het N.T., meestal geconcentreerd in
de opstanding van Christus. Niet minder emotioneel dan hij
soms in zijn tijd reageerde op de projectie en de subjectieve
interpretatie horen we thans nu hier, dan daar dezelfde problematiek bespreken. Men behoeft slechts te denken aan de
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recente felle critiek van Friedrich op Willy Marxen en zijn
visie op de opstanding als „interpretament" van de voortgaande „Sache Jesu" èn Friedrichs conclusie: „Was in der
katholischer Lehre der Papst ist, ist in der Theologie von
Marxen die Gemeinde: Sie ist der Stellvertreter Jesu". De
actualiteit van de vragen, waarmee Grosheide in zijn tijd
bezig was, is gebleven en soms nog verscherpt. Maar in de
ontwikkeling is hij niet in negatieve reactie gegaan, maar heeft
de wegen opengelaten tot diepere bezinning over wat hij van
het begin af gezegd had over de functionaliteit van de getuigen in de weg van het verhaal, geschreven „opdat gij gelooft,
dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam".
Ik heb Uw aandacht gevraagd voor enkele m.i. belangrijke
aspecten van Grosheide's leven, voor zijn geconcentreerde
belangstelHng voor de zaak, die hem gegrepen had, voor zijn
aandacht voor de kerk, de predikanten, de zondagsschool en
voor zijn studenten. Ik bedoel dan niet alleen zijn vele promovendi, maar ook de vele studenten, die op het terrein van het
N.T. werden binnengeleid door zijn stimulerende en oriënterende colleges. Daar lag ook een grote persoonlijke belangsteUing voor zijn studenten in besloten. Wat ik zelf meemaakte, was voor mij altijd een voorbeeld van altijd ter beschikking
staan. Toen ik vele, vele jaren geleden hem vroeg tentamen
te mogen doen, als het kon nog vóór de grote vacantie en die
mogelijkheid voor hem practisch uitgesloten bleek te zijn,
vond hij - omdat ik U graag wil helpen - de oplossing, om op
weg naar de V.U.-dag in Rotterdam onderweg in Den Haag
uit te stappen en daar - in het Hotel Terminus tegenover het
station - is het er dan ook metterdaad van gekomen. Zoiets
blijft iemand bij en het heeft iets te maken met dat over de
gehele linie ter beschikking staan, zonder er veel drukte van
te maken. En op al zijn wegen konden we hem gadeslaan - en
later in zijn vele publicaties - in die verbazingwekkende activiteit rondom de bijbel. Grosheide heeft vanuit zijn liefde voor
de schilderkunst het exegetiseren eens vergeleken met het
bewonderen van een goed schilderij. „Hoe meer ik het beschouw, hoe meer ik er in zie. Maar ook, hoe meer ik weet van
verf en vernis, van kleur en lijn, hoe meer ik bewust kan bewonderen. En toch word ik nooit de schilder, ik kan alleen in
eenvoud genieten". Robertson's grammatica werd - in deze
rectorale rede van 1948 over ,,De bevooroordeeldheid der
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exegese" - niet vergeten, noch de tekstcritiek, noch het researchwerk, maar evenmin die appellerende dimensie, die
hem een andere rectorale rede - uit 1941 - deed besluiten
met een woord uit Augustinus' Confessiones, voor hem de
„grootste aller theologen": „De dag is Uwe, ook is de nacht
Uwe, op Uw wenk vliegen de ogenblikken voorbij. Schenk
ons uit hen de tijd voor onze overpeinzingen, over de verborgenheden van Uw wet en sluit haar niet voor ons, wanneer
wij kloppen. Immers, Gij hebt niet gewild, dat zovele bladzijden met duistere geheimenissen tevergeefs geschreven
werden".
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