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Mondelinge & Schriftelijke Wet 

 

Een andere naam voor de mondelinge wet is ‘traditie’. Zo is er de traditie omtrent de boe-
ken die tot de Bijbel horen. En er is de hermeneutische traditie die handelt over de betekenis 
van het geschrevene. Er is ook een brede traditie die tevens overleveringen bevat zonder 
bevestiging in de Heilige Schrift zelf. Neem de bereidingswijze van de Katholieke liturgische 
zalf, die terug zou gaan tot het laatste avondmaal. Ook de vaste kerkgezangen zijn tradities. 
Tenslotte is er een mondelinge overlevering zonder solide documentaire basis: Stefanus, de 
eerste Christelijke martelaar, zou in de tuin van Rabban Gamalaël zijn begraven. Hier 
beperk ik mij tot de canoniciteit van de Schrift en enkele gedachten over de hermeneutiek, 
want anders zouden alle boeken ter wereld tekortschieten om dat allemaal te bespreken. 
 

1 – De canoniciteit van de boeken 

De hermeneutiek is de verklaring van de Heilige Schrift, maar voordat iemand daaraan 
kan beginnen, dient eerst te worden vastgesteld wat de Schrift precies is, wat geaccor-
deerd mag worden als ‘Woord van God’ in die zin alsof Hij persoonlijk tot mij spreekt. 
Eerst moet dus de canoniciteit (d.w.z. behorende tot de Schrift) van de ons ter beschikking 
staande boeken worden vastgesteld en de grondtekst daarvan bepaald met al zijn geoor-
loofde varianten. Ook dat is traditie. Waar voor een uitdrukking een variant bestaat dient 
dat in een goede Bijbel te worden aangegeven. Maar er is geen geval waar met een variant 
een geloofswaarheid in het geding komt. Daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. 
Wat de canoniciteit van de belangrijke boeken betreft, bestaat weinig verschil van mening 
tussen de verschillende geloofsrichtingen, ondanks de gecompliceerde ontstaansgeschie-
denis van de Bijbel, vooral die van het Oude Testament. Het zou te ver voeren daar in dit 
bestek nader op in te gaan. (1)  
 
Wat de eerste vijf oudtestamentische boeken betreft en de profetische boeken, waaronder 
het Boek Openbaring, is de traditie eensluidend voor wat de canoniciteit betreft. Het Boek 
van Daniël, dat hermeneutisch op gelijk niveau staat als het Boek van Johannes (Boek 
Openbaring) is een verhaal apart. Want pas ná Christus hebben de Joden die uit de canon 
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geworpen, mijns inziens omdat de berekening in verzen 9:24-26 te duidelijk op de ge-
boortedatum van Christus wijst. Ik sluit mij wat dit betreft aan bij de Christelijke traditie, 
die Daniël wel als canoniek aanvaardt. Wat recente wetenschappers hierover zeggen, 
maakt op mij weinig indruk om de eenvoudige reden dat een oude gevestigde traditie niet 
vatbaar is voor herziening. De afstand in tijd vormt daarvoor de betrouwbaarste zeker-
heid, alhoewel zij dat juist als tegenargument gebruiken. Aan de opgebouwde geloofs-
schat mag niet getornd worden onder het mom en uit naam van een ‘hoger’ inzicht, zeker 
niet voor zo’n essentiële zaak. Onder inblazing van de Heilige Geest en met de hulp van 
Gods genade neemt het volk Gods het door God geopenbaarde als waarheid aan. En al-
hoewel Christenen op veel punten met elkaar de degens kruisen, heerst er ten aanzien van 
de canon een opmerkelijke eensgezindheid, en dat geld ook voor het minder evidente deel 
van het Nieuwe Testament (evident t.a.v. de canoniciteit), zoals dat is neergelegd in de 
geschiedkundige boeken, denk aan Hande-
lingen en de Evangeliën (er bestonden alter-
natieven van). Dan zijn er de nieuwtestamen-
tische brieven. Over de canoniciteit daarvan 
heerst onder Christenen gelukkig ook weinig 
meningsverschil. 
 
Wat de canon van het Nieuwe Testament 
betreft, kreeg die gaandeweg vastere vorm. 
De erkenning van de apostolische geschriften 
als gezaghebbend en compleet instrument 
was eerst nog gebrekkig. Vele jaren gingen 
voorbij voordat men tot de overtuiging 
kwam dat de woorden van iemand die met 
mensen praat ook werkelijk Gods woorden 
zijn. Brooke Foss Westcott zegt daarover in 
zijn boek over de bronnen van het Nieuwe 
Testament: (2) 

«« De opvolgers van de apostelen realiseerden zich niet dat de geschreven verhalen 
over de Heer en her en der verspreide epistels van zijn eerste leerlingen een zekere en 
genoegzame brontekst zouden vormen om de rechte leer te staven als in later tijden 
de traditie zou zijn verflauwd of bezoedeld. Zich geborgen wetend in Christus’ 
lichaam en ten volle bewust van de macht van zijn Hoofd, beseften ze niet dat de 
apostelen door de voorzienigheid geroepen waren om in hun geschriften voor eens 
en voor altijd de oorspronkelijke vormen van het Christendom weer te geven, op 
een manier die sterk doet denken aan de profeten in wier schaduw zij stonden. »» 

 
2 – Geen sluitend bewijs voor de canoniciteit 
Een sluitend bewijs dat de Bijbel Gods Woord is bestaat niet, net zomin als ‘bewezen’ 
kan worden dat God bestaat. Voor mij is het duidelijkste bewijs het gegeven dat de Bijbel, 
die over een enorme tijdspanne is opgetekend door auteurs van totaal andere achter-
gronden en culturen, desondanks een organisch geheel vormt en als één boek kan worden 
gelezen, alsof al zijn delen door één auteur zijn opgetekend, en wie anders dan door God? 
Samen met de Emmaüsgangers zeg ik: “Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons 
sprak en de Schriften voor ons ontsloot?” (Luc. 24:32) Dat geeft nog een extra teken 
waardoor ik voor mijzelf weet dat ik niet dwaal in de acceptatie van de Schrift als Woord 
van God. Dit branden noemen de Joden de Simchat Thora of ‘vreugde van de wet’. Ook 
wat het historische aspect betreft heb ik nooit fouten kunnen ontdekken. (3) We kunnen 
de Bijbel vanuit de historiciteit en culturele context bestuderen om aan te tonen dat de Bij-
bel een waarlijk unieke verzameling is, waarmee ook op wetenschappelijke grond aanne-
melijk kan worden gemaakt dat de Bijbel ‘Woord van God’ is. De historische verifiëring 
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is uitermate belangrijk, want in tegenstelling tot veel andere godsdiensten, zoals het Boed-
dhisme, hebben de Bijbelse geschiedkundige ‘feiten’ een betekenis waarmee ons geloof 
staat of valt. De belangrijkste geloofswaarheid is wel dat de Bijbel het ‘Woord van God’ 
is, zijn Allerheiligste Woord. Zodra dat in twijfel wordt getrokken valt alles als een kaar-
tenhuis ineen. Het is daarom dat Gods vijanden zich juist daarop concentreren, in het jar-
gon van veronderstelde wetenschappelijkheid. Het moge duidelijk zijn dat bij een wan-
kele tekstoverlevering het profetisch gehalte van de Bijbel ter discussie staat. De kern-
vraag is: spreekt God nu wél of niet door de Bijbel? 
 

De officiële kerkleer kan nooit worden ontkend of tegengesproken 
“De leer, die definitief is vastgelegd, kan niet worden gewijzigd in die zin dat wat 
onderwezen is niet ontkend noch tegengesproken kan worden, ook niet door iets te 
beweren dat voor zo’n waarheid twijfels oproept”, zei Pater George Woodall, een 
moraal-theologische professor op het pontificale Regina Apostolorum Athenaeum 
te Rome. “Indien sprake is van een authentieke ontwikkeling van de leer”, zo stelde 
Woodall, “zou dit zulke inbreuken niet tot gevolg hebben en ook niet veronderstel-
len, maar zou het een zeker punt van de voorgaande leer uitdiepen, waarbij de leer 
zelf onaangetast blijft.” Degenen die een dergelijke doctrinaire ontwikkeling voor-
staan, moeten eerst aantonen dat hun voorstel dit principe onverlet laat en overeen-
komt met de constante en definitieve leer. (Lifesitenews - 17 juli 2018) 

 
Er zijn wiskundige analyses die bewijs leveren voor de Bijbel als Woord van God. De be-
kendste daarvan is de ‘bijbelcode’. Er is ook de ‘Panin Bijbelstatistiek. (4) Stel dat 
iemand deze analyses als sluitend bewijs ziet voor de goddelijke oorsprong van de Bijbel, 
dan nog betekent dat weinig indien dat slechts het intellectuele deel van zijn menszijn 
raakt. (5) De weg tot God gaat altijd via het hart naar het intellect dat zich dankzij de in-
geving van het hart voor Gods ingevingen openstelt. God openbaart zich via de Heilige 
Geest aan onze geest die via het hart het menselijk verstand uitdaagt. In Bijbelse taal dient 
het hart als het orgaan van een persoon die hem tot een denkend, waarnemend, behoeftig 
en liefhebbend wezen maakt. De ideeën van kennis, begrip en verlangen worden daarin 
verenigd. De Hebreeuwse toepassingen voor het woord hart zijn min of meer vergelijk-
baar aan de manier waarop we het woord ‘verstand’ in het Nederlands gebruiken. (6) Zo-
doende is het intellect (een zielsfaculteit die via en met de hersens werkt) onderhorig aan 
de menselijke geest en het hart, en niet andersom. Het Christelijk leven begint niet met 
iets weten over de waarheid of een belangrijk leerstuk begrijpen alsof het zuiver verstan-
delijke kennis is, maar begint met een aansporing van het hart nadat de menselijke geest 
zich heeft opengesteld voor de gemeenschap met Gods Geest. (7) Anders geformuleerd 
betekent dit dat onze levens- en geloofshouding het geloof bevestigt, of integendeel juist 
beschadigt. Ook als wij menen dat een geloofsuiting uit het verstand komt, is het voor-
eerst de inwoning van Gods Geest die deze uiting voedt, vaak door alleen maar aandacht 
te vragen voor iets opdat wij uit onszelf daarover kunnen gaan nadenken. In de natuurlijke 
orde gaan de dingen vooraf aan de ideeën en in de supernatuurlijke gaat het goddelijk 
mysterie – de realiteit van God – vooraf aan het geloof, wat het antwoord is van het indi-
vidu dat daarmee wordt geconfronteerd.  
 
Welnu, het is dit principe dat in de Katholieke Kerk tot al haar gebruiken en devoties 
heeft geleid, zoals samengevat in de uitdrukking ‘lex orandi, lex credendi’ of korter nog 
‘ora ut credas’, wat vrij vertaald wil zeggen ‘eerst bidden, dan geloven’. Theologisch bete-
kent deze uitdrukking dat het geloof tot uiting komt in de godsdienstbeoefening van de 
gemeenschap en dat deze praktijk daaruit een soort legitimiteit verkrijgt. Het principe is 
dat de geloofsgemeenschap door een zekere praktijk een geloofsgetuigenis geeft zonder te 
hoeven zeggen: “Dit is waarom we doen wat we doen.” Dit mechanisme gaf een maatstaf 
voor de ontwikkeling van de geloofsbelijdenissen, de Bijbelse canon en andere zaken die 
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op de leer betrekking hebben. In de vroege kerk bestond een praxis voordat er een geza-
menlijke geloofsbelijdenis bestond en officieel gesanctioneerde canon. Maar de rituele 
uitdrukking van de kerkgemeenschap kon pas in de algemene ‘traditie’ worden ingevoegd 
indien deze een door de tijd gehonoreerde praktijk was en niet slechts een lokaal gebeuren. 
Zoals Vincentius van Lérins (†445) in zijn “Commonitorium” onderwijst (hfst. 2):  

«« In de Katholieke Kerk zelf moet men zijn uiterste best doen dat we aan het geloof 
vasthouden dat overal, altijd en door iedereen werd beleden (quod semper, ubique et 
ab omnibus creditum). Want het is waarlijk en in de strikste betekenis Katholiek als 
het alomvattend is, zoals ook uit de naam blijkt en de grond der zaak. Wij moeten 
de principes volgen van ‘universaliteit’, ‘van ouds’ en ‘eensgezind’. We respecteren 
universaliteit indien we verkondigen dat het ene geloof dat de Kerk wereldwijd 
belijdt het ware is; aan van ouds, indien wij geenszins van díe uitleg afwijken 
waarvan evident is dat onze heilige voorouders en vaders die hebben verkondigd; 
en we zijn eensgezind indien we vasthouden aan de éénstemmige definities en 
bepalingen die wij allen huldigen, of tenminste van bijna alle priesters en leraren. »» 

 
Indien waar is dat een profeet in eigen land niet wordt geëerd, is het net zo waar dat die 
ook niet in zijn eigen tijd wordt geëerd. Deze constatering gaf het theologisch fundament 
voor het in pauselijke decreten vastleggen van de Katholieke leer, dat in feite een aanvang 
nam bij de apostelen Petrus en Paulus, waarbij de eerste staat voor het geïnspireerde hoge-
priesterlijk gezag en de tweede voor het theologisch fundament van het Nieuwe Verbond. 
Bij hen begint de ‘traditie’, zoals destijds ook bij het tweemanschap Mozes en Aäron. Op 
het feest van HH. Petrus en Paulus wordt tijdens de collecta (eerste gebed) van de Triden-
tijnse Mis gebeden: “O God, die de dag van heden door de marteldood van uw apostelen 
Petrus en Paulus hebt geheiligd, verleen aan uw Kerk dat zij in alles de lering volge van 
hen aan wie zij de eerste uitbreiding van het geloof te danken heeft.” Er staat niet “de 
laatste uitbreiding van het geloof”. Dit betekent dat het “quod semper, ubique et ab omni-
bus creditum” niet verabsoluteerd mag worden opdat Gods plan door de eeuwen niet ge-
muilkorfd worde, wat de trieste fout was 
van het Joodse prelatendom ten tijde van 
Jezus. Zij dachten in alles de waarheid in 
pacht te hebben. Maar zelfs het kennen van 
de Heilige Apostolische en Katholieke Kerk 
is ten dele, wordt allengs verdiept en moet 
zo nodig worden gecorrigeerd, zoals de fu-
neste opvatting dat het Duizendjarig Vrede-
rijk niet letterlijk mag worden genomen (8), 
alsook de opvatting dat er nooit meer pro-
feten in oudtestamentische zin zullen op-
staan; dit zijn opvattingen, geen dogma’s 
die in Denzinger staan. 

De taak van Rome heeft er altijd uit bestaan om in collegiale samenwerking, waaronder 
concilies, een gebruik of geloofspunt te legitimeren als zijnde een voor God welgevallige 
traditie van iets dat reeds lang bestond. Daarnaast heeft de paus dikwijls op grond van zijn 
primaatschap, dus eigenmachtig, dogmatische verklaringen afgelegd of is als rechter op-
getreden om theologische geschillen te beslechten of een discussie te begrenzen. De legi-
timering van een traditie dient natuurlijk theologisch en rationeel te kunnen worden onder-
bouwd en moet altijd binnen de reeds gevestigde dogmatiek passen. Bovendien moet ze 
kunnen worden herleid tot wat de Heilige Schrift zegt. (9) Het Eerste Vaticaans Concilie 
leert: “De Heilige Geest is de opvolgers van Sint Petrus niet beloofd opdat ze een nieuwe 
leer zouden doen kennen, maar om met Zijn hulp de openbaring gegeven aan de aposte-
len, dat wil zeggen het depositum van het geloof, heilig te bewaren en getrouw uit te leg-
gen.” (Vaticanum I, DZ 1836) De term “getrouw uitleggen” geeft aan dat kerkelijke leer-
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stukken, dogma’s genaamd, niet toevoegen aan de reeds bestaande leer, maar een dieper 
inzicht geven in wat reeds bestaat. 

De officiële aanvaarding van een devotie binnen de Kerk was voorzeker geen automatis-
me, want er zijn veel voorbeelden waarbij een of andere volksdevotie veroordeeld is ge-
worden. Dat een praktijk een ‘levende devotie’ is, die door een brede massa wordt aan-
vaard, vormt op zich geen bewijs van zijn legitimiteit. Denk aan de strenge veroordeling 
door de Roomse Kerk van het flagellantisme, waarin zich de macht van zelfkastijding 
openbaarde, wat binnen de zogenaamde Heilige Kerk als een der ergste ontsporingen kan 
worden beschouwd die zich daar hebben voorgedaan. ‘Vrome’ zelfkastijding met bloed 
vloeiend was geen uitzondering. Flagellanten, ook gesel- of kruisbroeders genoemd, wa-
ren Katholieke fanatici die in de 13e tot 15e eeuw in ‘vrome’ optochten door het land trok-
ken en met zelfkastijding Gods barmhartigheid wilden afdwingen. De volgelingen ston-
den bekend om hun openbare geselingen, waarbij tot wel tienduizend man grote menigten 
door de vlakten en steden marcheerden, alhoewel hun soms de toegang tot een stad werd 
ontzegd. De praktijk kende geen duidelijke leer of herkenbare leiding, maar deze massa-
hysterie, wat het in feite was, vond in afzonderlijke uitbarstingen over heel Europa plaats. 
Aanvankelijk werden de flagellanten door de Katholieke Kerk getolereerd, en toen deden 
ook monniken en priesters mee. Maar na 1300 werd de Kerk steeds minder tolerant, ge-
alarmeerd als zij was door de snelle verspreiding van deze beweging en zijn excessen. In 
1349 veroordeelde Paus Clementus VI de flagellanten in een pauselijke bul, waarin hij de 
kerkleiders aanspoorde de zaak tegen te werken. Dit werd 23 jaar later door Gregorius XI 
bekrachtigd, waarbij hij een vergelijking trok met andere ketterse groeperingen. Tenslotte 
heeft het Concilie van Konstanz de beweging in 1417 scherp veroordeeld. 
 
De Novus Ordo Mis (Nieuwe Mis) uit 1969, die op instructie van het Tweede Vaticaans 
Concilie werd geformuleerd, voldeed niet aan de geschetste gang van zaken. Haar bena-
dering vormde een nog nooit vertoonde breuk met de praktijk uit het verleden. (10) Het 
was géén logisch uitvloeisel van de conciliebesluiten en sloot niet aan bij een gevestigde 
praktijk of geloofshouding. Het werd van bovenaf gedecreteerd. De vraag is of de wijzi-
gingen van een organische ontwikkeling getuigen. 
 

Wat het Eerste Vaticaans Concilie (1870) over de traditie zegt 
De geloofsleer, die God heeft geopenbaard, is niet aan de menselijke intelligenties 
voorgesteld om door hen te worden vervolmaakt als ware het een filosofisch sys-
teem, maar als een goddelijk pand dat aan de Bruid van Christus is toevertrouwd, 
opdat ze dit getrouw zou bewaren en feilloos uitleggen. Derhalve is ook de betekenis 
van de heilige dogma’s (geloofspunten) dat, hetgeen door de Heilige Moeder de 
Kerk is uitgesproken, daar nooit onder de schijn en in naam van een dieper inzicht 
in de waarheid van mag worden afgeweken. Zo tele wierig de kennis, wetenschap en 
wijsheid in eenieder en in de gemeenschap, zowel in iedere gelovige afzonderlijk als 
in de gehele Kerk, en dat in elk tijdsgewricht en in alle eeuwen – op de daartoe ge-
eigende wijze, en wel volgens hetzelfde dogma, in identieke zin en aanvaarding. 

Constitutie Dei Filius (I, 4:22) 

 
“De Nieuwe Misorde (Novus Ordo Missae) vertegenwoordigt, zowel in het geheel als in 
onderdelen, een opvallende koers die zich verwijdert van de Katholieke theologie van de 
Heilige Mis, zoals deze is geformuleerd in de 22e zitting van het Concilie van Trente (in 
het jaar 1562). De ‘canons’ van de definitief vastgestelde ritus hadden in die tijd als doel 
een onoverkomelijke barrière op te werpen tegen elke ketterij die de ongeschondenheid 
van het Mysterie zou kunnen aantasten.” Met deze woorden richtten Kardinaal Ottaviani, 
Emeritus Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, en Kardinaal Bacci, hoofdre-
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dacteur van de encycliek “Veterum sapientia” van Paus Johannes XXIII, zich op 3 sep-
tember 1969 tot Paus Paulus VI en overhandigden hem “Breve Esame Critico del Novus 
Ordo Missæ pro Manuscripto” (Kort kritisch onderzoek van de Nieuwe Ordo Missæ), 
enige weken nadat deze van kracht was geworden. Deze werd openbaar gemaakt ter 
gelegenheid van het Jaar van de Eucharistie (okt. 2004-okt. 2005), dat werd afgekondigd 
door Paus Johannes-Paulus II toen de verzoeken toenamen om een einde te maken aan de 
verbanning van de aloude Tridentijnse Mis (Mis van Trente). Een Nederlandse vertaling 
is verkrijgbaar bij www.ecclesiadei.nl getiteld: “Kort Kritisch onderzoek van de Nieuwe 
Misorde”, misschien wel de beste studie ooit over de Nieuwe Misorde. 
 

 
 
Monsignor Klaus Gamber wordt als een der beste liturgisten van de 20e eeuw erkend. Hij 
concludeert ten aanzien van de liturgische hervorming: “Het is heel duidelijk dat de her-
vormers een totaal nieuwe liturgie nastreefden, een liturgie die zowel in geest als vorm 
van de traditionele afweek, en op geen enkele wijze een liturgie die paste bij wat de conci-
lievaders voor ogen hadden, d.w.z. een liturgie die bij de herderlijke behoeftes van de ge-
lovigen aansloot.” (11) Niettemin aanvaardt Gamber probleemloos de geschiktheid van 
de lezingen in de eigen taal en zelfs het schrappen van een aantal latere toevoegingen aan 
de traditionele Romeinse ritus (psalm 42 uit de gebeden aan de voet van het altaar, de 
offertorium gebeden, het laatste evangelie). Deze weloverwogen voorstellen zijn vatbaar 
voor discussie, zoals destijds in Trente. Maar hij is vastberaden in zijn verdediging van de 
tradities die doorheen de geschiedenis een integraal deel vormden van de Romeinse ritus, 
zoals het oostwaards gericht zijn en de canon van schriftlezingen. Hij keurt “de koude 
adem van realisme die nu onze eredienst doordringt” ten zeerste af (p. 13). Hoe deze wij-
zigingen hun beslag kregen wordt door Paus Benedictus XVI, toen nog de prefect van de 
Congregatie voor de Geloofsleer, in zijn voorwoord toegelicht van de Franse vertaling uit 
1992 van Gambers boek over de hervorming (Duitse editie 1981). Tot aller verbazing 
werd dat voorwoord door de uitgever weerhouden: “Ook ik heb die beginperiode meege-
maakt. Ik spreek uit eigen ervaring, want ook ik heb die periode beleefd met al zijn hoop 
en verwarring. En ik heb gezien hoe willekeurige deformaties van de liturgie diepe pijn 
hebben veroorzaakt bij individuen die volledig geworteld waren in het geloof van de 
Kerk.” (12) Deze opmerking sluit aan bij wat hij op de drempel van het millennium in de 
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“Geest der Liturgie” opmerkt: “Ieder die tegenwoordig het blijvend bestaan van de oude 
Latijnse liturgie bepleit of eraan deelneemt, wordt als een melaatse behandeld. Elke vorm 
van tolerantie eindigt hier. In de geschiedenis heeft zich nog nooit iets soortgelijks voor-
gedaan. Door dit te doen verachten en herschrijven we het hele verleden van de Kerk.”  
 
Het is juist aan dit principe van de traditionele overlevering, c.q. mondelinge traditie, dat 
de zestiende eeuwse reformatoren aanstoot hebben genomen. De Novus Ordo wordt daar-
om ook wel een ‘reformatorische inbreuk’ genoemd. In de ogen van de reformatie moch-
ten de volksdevotie en ritualiteit niet maatgevend zijn! Het reformatorisch uitgangspunt 
(continentaal en Angelsaksisch) over het wezen der traditie vormt de diepe breuklijn tus-
sen het Protestantisme en Rome. Terwijl de reformatie zich openlijk distancieerde van het 
lex orandi principe, kon het dit niet compleet doen, want anders hadden ze niet kunnen 
vasthouden aan de Schrift als het onfeilbare Woord van God. De daarin opgenomen boe-
ken zijn stapsgewijs door de Christelijke gemeenschap aanvaard als zijnde heilige boeken. 
God spreekt op vele wijzen tot zijn volk en heeft ook nooit nagelaten dat te doen, maar 
deze specifieke boeken hebben van Hem op bijzondere wijze het zegel van absolute be-
trouwbaarheid gekregen, waarbij volgens ondergetekende zelfs elke letter goddelijk geïn-
spireerd was. Ze zijn het manna dat uit de hemel is neergedaald en elke dag opnieuw moet 
worden geoogst en gegeten omdat het anders zijn heilzame werking verliest. Waar ik 
graag aan toevoeg dat de Schrift dankzij zijn door God gegeven vitaliteit, ongeacht de 
lezer, zijn eigen zielsberoerende boodschap overbrengt, zodat Rooms Katholieken de 
grote Bijbelse inzichten van mensen van Protestantse denominaties kunnen bewonderen 
en andersom, Protestanten de grote inzichten van mensen van Katholieke signatuur. 
 
De opvatting van de continentale reformatorische beweging was op dit punt als volgt. In 
plaats van de ‘traditie’ als iets te beschouwen dat onder de Schrift staat of parallel daar-
aan, beschouwden de theologische pioniers (Luther, Melanchton, Calvijn, Zwingli, e.a.) 
de Schrift als de culminatie en hoogste uitdrukking van de goddelijk meegedeelde traditie. 
Concilies en geloofsbelijdenissen zijn daarom alleen maatgevend in zoverre ze het recht-
zinnige geloof, zoals de apostelen die hebben ontvangen en in de Schrift hebben neerge-
legd, detailleren en uitgebreider uiteenzetten zonder daar iets in geest of substantie aan toe 
te voegen. Het is in dit opzicht opmerkelijk dat de Confessio Augustana (uit 1530), die het 
Lutherse geloof samenvat, de Nicea-Constaninopel-besluiten volledig aanvaardt, en een-
ieder vervloekt (anathema) die zich daartegen verzet. (13) 

Binnen de Anglicaanse kerk is de situatie anders. Daar behoort het lex orandi principe tot 
het karakter zelf van deze richting. Uitdrukkelijk betrekken zij dit op de autoriteit én uit-
leg van de Schrift. Het is dan ook nauwelijks toevallig dat Westcott – met zijn baan-
brekend werk voor de definitieve vastlegging van de Griekse grondtekst – een Anglicaans 
bisschop was. De positie van de continentale reformatie is dat de geloofstraditie (dus de 
traditie in enge zin) ondergeschikt is aan de Schrift terwijl de Engelse kerk verkondigt dat 
deze gelijk staat aan de Schrift, waaruit volgt dat de institutionele kerk de volledige zeg-
genschap heeft over wat zij als de rechtzinnige leer beschouwt. 
 
3 – Enkele gedachten over de Joodse hermeneutiek 
Het oorspronkelijke Hebreeuws is door de klinkerhiaten in een soort geheimschrift gezet. 
Samen met de overhandiging van de Schrift hoorde Mozes ook hoe deze gelezen en be-
grepen moest worden. Zonder de klinkertoepassing, zoals die in de tweede helft van het 
eerste millennium na Christus werd vastgelegd, is de tekst alleen leesbaar als men weet 
wat er staat. De hermeneutische traditie begint dus bij Mozes. Mozes werd 40 dagen op de 
Horeb onderricht en daarom heet het dat hij de dubbele wet ontving. De mondelinge ‘wet’ 
is essentieel zonder welke het profetisch getuigenis niet juist kan worden verstaan, zelfs 
niet voor zulke eenvoudige zaken als de ‘totafot’ wat in Deuteronomium 11:18 wordt 
voorgeschreven (doosje met tekst die tijdens gebed op het voorhoofd wordt gebonden). 
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Zo fungeerden de 40 dagen dat Jezus zijn leerlingen onderrichtte ook als mondelinge wet. 
De mondelinge wet heet zo, niet omdat die altijd mondeling zou zijn doorgegeven, maar 
om aan te geven dat de schriftelijke en mondelinge wet samen een geheel vormen. Wij 
zouden het ook kunnen definiëren als de instructie ten behoeve van de Bijbelse context. 
 
De Joodse traditie geeft aan dat de eerste vijf bijbelboeken een veel groter gezag bezitten 
dan de overige omdat deze, weer volgens de traditie, door Mozes zelf zijn neergeschreven 
(zijn eigen sterven op Nebo zal dan door een ander zijn verteld). Toch is de grens tussen 
de mondelinge en schriftelijke traditie niet zo scherp als op het eerste gezicht lijkt. Wat de 
ontstaansgeschiedenis van de wereld betreft, het paradijsverhaal en het begin van de aarts-
vaderlijke gebeurtenissen zal ook Mozes hebben teruggegrepen op een overlevering die, 
omdat de schrifttekens nog nauwelijks bestonden, mondeling moet zijn geweest. De over-
levering ten tijde van de aartsvaders – Noach, Abraham, Jozef en anderen – fungeerde als 
een inspiratie van God en werd op hetzelfde niveau behandeld als de Schrift nu. Echter, 
het neerschrijven daarvan door Mozes, althans het relevante deel, geschiedde onder Gods 
leiding. Het respect voor de mondelinge traditie is in het Levitisch priesterschap altijd 
even groot geweest als voor het Woord zelf, omdat veel van wat de Schrift zegt onduide-
lijk is en zelfs tegenstrijdig lijkt – en geldt dat ook niet voor het Nieuwe Testament? Al-
dus staan ze in wederzijdse afhankelijkheid tot elkaar. De veel latere Talmoed (is pas na 
Christus ontstaan), die de neerslag van een mondelinge traditie omvat, zou volgens som-
mige teksten zelfs belangrijker zijn dan de Schrift, maar op grond van historische overwe-
gingen en de vele conflicterende opinies in de Talmoed zelf (een discussievorm), is dat 
onhoudbaar. Die mythe komt wel goed uit om het volk in toom te houden. 
 
De Joodse mondelinge wet stond indertijd bekend als masoretisch (afgeleid van het woord 
binden), wat de gewoonte aangeeft om uit het geheugen van de ene naar de andere gene-
ratie door te geven. Dat zal een zekere tijd in die vorm hebben gefunctioneerd, maar niet 
zo extreem als men wil doen voorkomen. Nu valt alles onder masora: het geschreven 
woord, de culturele gewoontes en de geschiedenis. Ik heb respect voor de mondelinge tra-
ditie (later neergeschreven), maar toch minder dan voor de ontvouwing van het Woord, 
dat wil zeggen de uitleg van de Bijbel in de Bijbel zelf. Toch is kennis van het Oude Tes-
tament en de Joodse overlevering van onschatbare waarde, zij het dat deze met de nodige 
omzichtigheid benaderd moet worden, want het is niet alles goud wat er blinkt. Volgens 
de masora is het Hebreeuws gebonden en ontvouwt zich niet door middel van de zoge-
naamde wetenschappelijke methode van het ‘kritische bijbelonderzoek’ waarbij de godde-
lijke openbaring in twijfel wordt getrokken, maar door toe te voegen aan een bestaande 
kern – altijd trouw aan de oude traditie die telkens wordt aangevuld met dieper inzicht. 
Dit betekent dat de oude traditie evenveel waard is als de nieuwste ontwikkeling en als 
proeve kan dienen voor nieuwe inzichten. Het probleem is dat die oude kennis niet onge-
schonden tot ons is gekomen. Helaas is veel onderweg verloren geraakt en zijn er toevoe-
gingen gemaakt die niets met de Schrift zelf of geïnspireerde kennis te maken hebben, 
maar veeleer persoonlijke opinies zijn. 
 
Het uitgangspunt blijft dat de Schrift geen eigenmachtige uitleg toelaat (2 Pet. 1:20) en 
alleen in geloof en ontzag benaderd mag worden. En dan nog! Als iemand vroeger een 
officieel bezoek bracht aan de Japanse keizer, begon de eerste zin van het verslag altijd 
met: “Bevend en zwaar sidderend naderde…” Zo zou het ook met de Bijbel moeten zijn, 
maar helaas heeft men voor wereldse vorsten dikwijls meer ontzag dan voor de Bijbel. 

Hubert Luns 
[gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, lente 2014 – Nr. 82] 
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Noten 

(1) Ondergetekende heeft de onstaansgeschiedenis van het Oude- en Nieuwe Testament 
uitgewerkt in “Historiografie van de Heilige Schrift”, wat op SCRIBD staat. 
 
(2) Zevende en laatst herziene druk uit 1896 van “A General Survey of the History of the 
Canon of the New Testament” (p. 56), eerste druk 1855.  
 
(3) Zie op SCRIBD onder Luns o.a. de vier afleveringen “De Bijbel - Woord van God”. 
 
(4) Zie op SCRIBD onder Luns de “Panin Bijbel Statistiek (PBS)”.  
 
(5) De conclusie is niet verbazingwekkend dat iemand niet tot geloof kan worden ge-
bracht uitsluitend op grond van de bijzondere wiskundige eigenschappen van de Bijbel. 
Waarom dan heeft God die structuur gecreëerd? Dat valt te vergelijken met het watermerk 
van een bankbiljet. Nadat het betaalmiddel in principe is geaccepteerd, dient het water-
merk om totale zekerheid te verkrijgen dat het hier inderdaad om een echt biljet gaat.  
 
Het hart functioneert als het verstand 
(6) De Hebreeuwse term voor ‘hart’ is in overdrachtelijke zin de belangrijkste Bijbelse 
term voor de innerlijke mens. Het beziet de innerlijke mens vanuit een aantal gezichts-
punten die betrekking hebben op de gedachte of wil van mensen. Het hart is typisch het 
orgaan van begrip. Derhalve betekent ‘hart’ of ‘zijn hart ergens op richten’ dat men iets 
vast van plan is of besluit (2 Kron. 12:14, Neh. 4:6/Statenvertaling). ‘In het hart overden-
ken’ wordt gebruikt in Deuteronomium 30:1, Jesaja 46:8, 65:17, alsook in Jeremia 3:16. 
Voor ‘in gedachte houden’ geldt hetzelfde (Deut. 30:1, Jer. 51:50, Ez. 38:10). Wijsheid en 
begrip bevinden zich in het hart (1 Kon. 3:12, Spr. 16:23) en worden door het hart waarge-
nomen (Spr. 18:15, 22:17; Eccl. 1:1, 8:16). Ook is het hart de plaats waar plannen worden 
gemaakt of tot handelen wordt besloten (Spr. 16:1, 16:9). Gods ‘denken’ wordt soms op die 
manier omschreven (Jer. 19:5, 32:35, 44:21). Ethische kwesties worden in het hart afge-
wogen (Gen. 20:5, Job 11:13). Hieruit volgt dat kwaad ook in het hart tot uiting komt 
vanuit het verlangen van het hart om ongehoorzaam te zijn en te rebelleren (Jer. 17:9). 
Een hart of zijn denkvermogen kan geperverteerd zijn en is daardoor niet in staat de 
waarheid en de wijsheid te leren kennen (Spr. 10:20, 11:20, 12:8, 17:16, 17:20). Het hart is 
ook de plaats waar teleurstelling wordt verwerkt (Jes. 44:20). (Bron: Baker’s Evangelical 
Dictionary of Biblical Theology, onder Mind/Reason) 
 
De verhouding tussen het verstand en het hart  
(7) Pas na het schrijven van dit artikel heeft schrijver dezes de werkelijke verstandhou-
ding begrepen tussen het hart en het verstand. Wij zijn gebrainwasht dat het verstand ons 
handelen regeert. Maar niets is minder waar. Ons verstand is de dienaar van het hart, wat 
inhoudt dat iemand niet tot een essentieel andere mening kan worden gebracht op grond 
van uitsluitend verstandelijke argumenten. De discussie tussen creationisten en evolutio-
nisten is daar een voorbeeld van. Ik heb nog nooit gehoord dat een evolutionist door een 
creationist op andere gedachten is gebracht of andersom, want de discussie gaat veel ver-
der. Ook in de politiek gaat het vaak veel verder en daarom dat er zulke absurde wetten 
worden aangenomen onder het mom van verstandelijke argumenten. Immers, het hart 
kent zijn redenen die de rede niet kent. (Blaise Pascal) Het is ook zo dat zodra een ‘won-
der’ een louter intellectueel argument wordt, dat wonder niets bereikt in termen van over-
tuigingskracht indien niet reeds vooraf een zekere overtuiging bestond, en dat verklaart 
waarom de  verstokten van hart zelfs niet door een wonder kunnen worden bewogen. (Mt. 
13:58) Anders gesteld: Iemand kan tegen zijn wil van iets overtuigd worden, maar zijn wil 
zal toch onveranderd blijven. 
 
Behoort geloof in het Duizendjarig Vrederijk tot het depositum fidei? 
(8) De eerste consequentie van een allegorische invulling van het Vrederijk is dat het 
leidt naar een afwijzing van het Joodse volk en hun boeken. Sint Justinus Martelaar, een 
der kerkvaders uit de tweede eeuw, was categorisch in zijn veroordeling daarvan:  

«« Want ik kies ervoor niet achter mensen aan te gaan of hun leer, maar achter God 
en de door Hem gegeven leer. Want als je met mensen optrekt die zich Christen 
noemen, maar die deze waarheid ontkennen en het wagen de God van Abraham, 
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Izaak en Jakob te vervloeken, die ook zeggen dat er geen opstanding uit de dood is en 
dat hun zielen als zij sterven ten hemel worden opgenomen, verbeeld je dan niet dat 
ze Christen zijn. (…) Maar wat mij en anderen betreft die op alle punten rechtzinnig 
Christen zijn, wij weten dat er een opstanding uit de doden zal zijn en een duizend 
jaar in het herbouwde Jeruzalem, versierd en vergroot, zoals de profeten Ezechiël en 
Jesaja en anderen hebben aangekondigd. »» (Dialoog met Tripho, Hfst. LXXX) 

Interessant is dat Justinus spreekt over de vervloeking van de God van Abraham, Izaak en 
Jakob, wat een definitie is van antisemitisme. Inderdaad, als er geen aardse beloften zijn 
dan heeft het Joodse volk afgedaan. Kerkvader Irenaeus, bisschop van Lyon, spreekt in 
zijn “Adversus Hæreses” over de plaats van Jodendom in dat rijk (boek V). Geboren in 
Smyrna had hij naar de preken van Polycarpus geluisterd, die traditioneel als een leerling 
van Johannes de Evangelist wordt beschouwd. Het volgende citaat is daarom belangrijk: 

«« (32:1) Er kan worden gesteld dat deze mensen onbekend zijn met Gods indeling in 
tijdperken (dispensaties) en met het geheimnis van de opstanding der rechtvaardigen 
en van het (aards) Koninkrijk, wat het begin is van de onbederflijkheid. Onder dit 
rijk zullen zij die waardig zijn geleidelijk in de deelneming aan de goddelijke natuur 
worden ingevoerd. (Hfst. 32:2) Derhalve blijft de belofte die God aan Abraham gaf 
staan. Want Hij zei aldus: “Laat uw blik rondgaan en kijk vanaf de plaats waar u 
staat naar het noorden en zuiden, het oosten en westen. Al het land dat u ziet schenk 
Ik u en uw nageslacht, voor altijd.” »» 

 
Is de Katholieke leer nu wel of niet superieur aan de Bijbel? 
(9) In reactie op het Protestantisme is de foutieve opvatting ingeslopen dat de Katholieke 
leer superieur is aan de Bijbel, terwijl het had moeten zijn dat de Bijbel en de Leer elkaar 
aanvullen. Immers, hoe zou de Leer superieur kunnen zijn aan de Bijbel dat het letter-
perfecte Woord van God is? Ze vullen elkaar aan en moeten elkaar aanvulllen omdat de 
Bijbel volgens 2 Petrus 1:20-21 geen eigenmachtige uitleg toelaat (d.w.z. zonder ingeving 
van de Heilige Geest). De officiële dogma’s van de Katholieke Kerk zijn onfeilbaar, maar 
dat neemt niet weg dat er leringen bestaan op ondergeschikte punten die afhankelijk van 
het onderwerp meer of minder zeker zijn. Er is veel onontgonnen terrein op theologisch 
gebied, waar extreem denken als een zonde van arrogantie kan worden beschouwd, zeker 
als die als zeef wordt gebruikt om Gods hedendaagse profeten de mond te snoeien. 
 
Het ontstaan van de Novus Ordo Mis 
(10) De Nieuwe Misorde uit 1969 is de uitwerking van het conciliaire besluit van 4 decem-
ber 1963 onder de naam “Constitutie over de Heilige Liturgie (Sacrosanctum Concilium)”. 
Deze beoogde een actievere participatie van de gelovigen tijdens de viering, wat een lof-
waardig streven was, want op dat moment was daar nauwelijks sprake van. De uitwerking 
van de constitutie was echter van een heel ander kaliber en stoorde zich totaal niet aan de 
daarin geformuleerde richtlijnen. Reeds in 1965 verscheen op grond van Sacrosanctum 
Concilium een instructie voor de misviering, maar die hield niet lang stand. Voordat het 
concilie in 1962 begon, introduceerde Johannes XXIII een ingrijpende wijziging van de 
misviering. En ook onder Pius XII was er een wijziging. Het was trouwens al in 1604, dus 
34 jaar na instelling van de Tridentijnse mis, dat de eerste wijziging plaatsvond. Het zij 
vermeld dat de Tridentijnse mis niets nieuws bracht, maar formaliseerde wat al bestond. 
 Wat zeggen betrouwbare liturgisten over de wijzigingen na de Tweede Wereldoorlog? 
Een van de grootste liturgisten uit de 20e eeuw was Klaus Gamber, die duidelijk stelling 
nam tegen de nieuw misorde. In de Franse uitgave van zijn boek “La Réforme Liturgique 
en question” (1992) lees ik op pagina 50:  

«« Het herstel van de liturgie van de oude Romeinse Paasvigilie onder Pius XII hield 
geen ritusverandering in. Zelfs de nieuwe versie van rubrieken onder Paus Johannes 
XXIII (die uit 1962 dateerde), een versie waarin aanzienlijke wijzigingen werden 
geïntroduceeerd, heeft geen verandering van de ritus an sich betekend en dat gold 
ook voor de misorde uit 1965, die direct op het Tweede Vaticaans Concilie volgde in 
toepassing van de conciliaire constitutie op de heilige liturgie, welke overigens slechts 
vier jaar standhield. »»  

 Geoffrey Hull schrijft in zijn uitstekende en erudiete analyse uit 2010, “The Banished 
Heart – Origins of Heteropraxis in the Catholic Church” (Het verbannen hart – de oor-
sprong van de heteropraxis in de Katholieke Kerk), dat de klad erin kwam vanaf 1964. Dat 
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impliceert dat ook hij de wijzigingen in misviering van Johannes XXIII niet als bezwaar-
lijk ziet. Desondanks weet hij op pagina 235 te zeggen: 

«« Na het overlijden van Pius XII in 1958 werd tot vreugde van de progressieven een 
liberaal-gezinde paus gekozen. Toen Johannes XXIII nog geen paus was, had hij 
reeds bepaalde Modernistische trekjes, hetgeen verdenkingen op hem laadde. Dat 
openbaarde zich tijdens het pontificaat van Pius X. Paus Johannes was goed bevriend 
met de Belgische Benedictijner monnik Lambert Beauduin, de pionier van een 
oecumenisme dat het Protestantisme als gelijkwaardige gesprekspartner ziet. 
Beauduin was propagandist van de liturgische revolutie die onder Paus Paulus VI 
gestalte kreeg. »» (Beauduin legde op 23 september 1909 de grondslag voor de 
“Liturgische Beweging” onder de kreet van “democratisering van de liturgie”, 
hetwelk uiteindelijk tot de volledige liturgische afbraak in de Kerk zou leiden.) 

 
(11) “The Reform of the Roman Liturgy: Its Problems and Background” (translated from 
the French edition of 1992) door Monsignor Klaus Gamber - Roman Catholic Books, USA 
# 1993 (p. 100). Twee andere zeer verhelderende boeken over de liturgische veranderin-
gen sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn het boek van Rev. Anthony Cekada: “Work of 
Human Hands – A Theological Critique of the Mass of Paul VI” – Philothea Press, USA # 
2010, alsmede het boek van Geoffrey Hull: “The Banished Heart – Origins of Heteropraxis 
in the Catholic Church” - T&T Clark International, London # 2010. En natuurlijk kan ook 
niet voorbij worden gegaan aan het boek van Paus Benedictus XVI, toen nog kardinaal 
Jozef Ratzinger: “The Spirit of the Liturgy” - Ignatius Press, USA # 2000. 

(12) Dit niet gepubliceerde voorwoord bevindt zich in het archief van Una Voce America 
waarmee Benedictus goede banden onderhield. Het citaat komt uit hun zomernummer 
2013 (nr 48) in een artikel van de hoofdredacteur Bill Basile: “A Tribute to Pope Benedict 
XVI”, dat in vertaling in het november 2013 nummer van Catholica verscheen onder de 
titel “Een laudatio op Paus Benedictus XVI” (pp. 11-15). ” 
 
Waarom de Protestanten Nicea en Constantinopel hebben aanvaard 
(13) Constantijn de Grote vaardigde in 313, samen met de Romeinse Keizer Flavius Lici-
nius, het Edict van Milaan uit, waarmee het verbod op het uitoefening van de Christelijke 
religie werd opgeheven en de in beslag genomen kerkeigendommen werden teruggegeven. 
Van toen af aan werd de Christelijke religieuze praktijk welwillend toegestaan. Maar op 
dat moment was het heidendom nog niet onwettig verklaard en het Christendom nog niet 
tot staatsreligie verheven; dat geschiedde pas later onder het bewind van de Byzanteinse 
Keizer Theodosius I. Pas in 391 verklaarde Theodosius het Christelijk geloof als de enige 
gewettigde staatsgodsdienst, waarmee de overheidssteun voor de andere godsdiensten op-
hield. Op die dag situeren veel Protestanten de geboorte van de Roomse Kerk, die volgens 
hen samenspande met de politieke heersers. De Protestanten zeggen, om aan te geven dat 
daarmee de breuk ontstond, dat Siricius (384-399), die toen heerste, de eerste bisschop 
van Rome was die zichzelf paus noemde alsook pontifex maximus, maar beide beweringen 
staan op wankele basis. (De titel pontifex maximus is tot het jaar 381 in zwang geweest als 
titel voor de Romeinse keizers, het jaar dat Keizer Gratian daar officieel afstand van deed.)  
 De Protestanten zien geen continuïteit vanaf de geboorte van de Kerk op Pinksteren 
(Hand. 2:1-4), die zich in onafgebroken lijn bleef voortzetten, ook ná de oprichting in 391 
van de geïnstitutionaliseerde Roomse Kerk. Wat plaatsvond in 391 zien ze als een dui-
delijke breuk met de oude praktijk die op Bijbelse grondslag was gebaseerd. Alsof de 
Roomse Kerk de Bijbelse leer niet volgt! De Roomse Kerk zou sindsdien een staatsinsti-
tuut zijn geworden en geen goddelijk rechtstreeks door Christus geleid instituut. In de 16e 
eeuw besloten de reformatoren daarom de twee oecumenische concilies te aanvaarden die 
voor het jaar 391 werden gehouden, de eerste was die van Nicea in het jaar 325 en de 
tweede die van Constantinopel in het jaar 381. De derde vond plaats in 431, maar daar na-
men de oosterse kerken niet aan deel, wat wel het geval was voor de eerste twee oecume-
nische of algemene concilies. 
 
 
 

- 
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De Ordinantie tegen de Tractatus Theologico Politicus 
 Hieronder is de zeventiende eeuwse tekst dat het “Tractatus 
Theologico-Politicus” van Spinoza veroordeelt, te vinden in het 
“Groot Placaet Boeck”, uitgevaardigd door de Staten Generaal, de 
Staten van Holland, West Friesland alsook de Staten van Zeeland. 
 De Tractatus is een Sociniaans werk. Socinianisme of Rosi-
crucianisme tekent de beginfase van de Vrijmetselarij. Nadat de 
volgelingen in 1660 Polen werden uitgejaagd gingen velen naar 
Holland. Later trokken ze door naar Londen. In Holland creëerden 
ze een aantal enthousiaste volgelingen waaronder Spinoza. 
 In juli 1674 publiceerde de Hollandse overheid de ordinantie 
tegen de Sociniaanse boeken Leviathan (van Thomas Hobbes) en 
andere schadelijke boeken in bijzonder de Tractatus Theologico 
Politicus van de hand van Spinoza. Alhoewel hij misschien geen 
duivelaanbidder was, waren de hoogste Socinianen dat zeker wel. 
Spinoza voelde zich in ieder geval bij hen thuis. 
 Benedict Spinoza (door het Judaïsme geëxcommuniceerd) pu-
bliceerde de Tractatus anoniem in 1670 onder de hoede van de 
machtigste man toen in Holland, de Raadspensionaris Johan de 
Witt. Het werd aanvankelijk goed ontvangen maar volgend op de 
moord op De Witt door een volksmeute in 1672, nam de politieke 
steun voor de verhandeling af. Daarin presenteerde Spinoza zijn 
meest systematische kritiek op het Judaïsme en de georganiseerde 
godsdienst in het algemeen. Hij verwiep het geloof dat zulke din-
gen kunnen bestaan als profetie en het bovennatuurlijke. Hij rede-
neerde dat God uitsluitend via de natuurkundige wetten van zijn 
eigen ‘natuur’ handelt en hij ontkende resoluut dat God een doel 
voor ogen zou kunnen hebben. 
 Op den duur bleek de Tractatus van beslissende invloed voor 
de richting van het bijbelonderzoek dat de goddelijke autoriteit 
van de Heilige Schrift probeert te vernietigen, een benadering die 
thans erg populair is en bekend staat als de moderne bijbelkritiek. 
 Een tijdgenoot van Spinoza, die 35 jaar later stierf, was de 
priester Richard Simon, die tegen het eind van zijn leven aan het 
hoofd stond van de rozenkruisersbeweging. Hij noemde zich 
graag een Spinozist. Hij verdedigde de Tractatus en verketterde 
iedereen die er kritiek op durfde hebben. Simons baanbrekende 
werk “Histoire critique du Nouveau Testament” was volgens de 
principes van de Tractatus geschreven en hij wilde dat in 1678 
publiceren, een jaar na Spinoza’s dood. In opdracht van de 
Koninklijke Raad van Frankrijk werd de hele productie van 1.300 
boeken in beslag genomen en vernietigd, maar één exemplaar ont-
sprong de dans en werd spoedig in Amsterdam herdrukt. Spinoza 
en Simon worden de vaders van de ‘moderne bijbelkritiek’ ge-
noemd, welke van een godslasterlijke tendens blijk geeft. De 
‘moderne bijbelkritiek’ mag geen recht doen gelden op de naam 
wetenschap!  
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Edict van het Hof van Holland 
Tegen de Sociniaanse Boeken, 

Leviathan en andere. 
Gedateerd 19 juli 1674 

 
Wilhem Hendrick, by dergratien Godes Prince van Orangeen de Nassau,  
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Diest, Lingen, Moeurs, Buyren,  
Leerdam, &c. ...... Midtsgaders den Praesident ende Raeden over  
Hollandt ende West-Vrieslandt: Alsoo Wy in ervaringe komen, dat  
t'zedert eenigen tijdt herwaerts verscheyde Sociniaensche ende andere  
schadelijcke Boecken, met den Druck zijn gemeen gemaeckt, ende  
noch dagelijcx werden gedivulgeert ende verkocht, als daer zijn de  
Boecken genaemt de Leviathan, Bibliotheca Fratrum Polonorum, quos  
unitarios vocant, Philosophia Sacrae Scripturae interpres: als mede  
Tractatus Theologico Politicus, ende dat Wy naer examinatie van den  
inhouden van dien bevinden, niet alleen dat de selve renverseren de  
Leere van de ware Christelijcke Gereformeerde Religie, nemaer  
oock overvloeyen van alle lasteringen tegens Godt, ende syne Eygen-  
schappen, ende des selfs aenbiddelijcke Drie Eenigheydt, tegens de  
Godtheydt Jesu Christi, ende syne Ware voldoeninge; midtsgaders de  
fondamentele Hooft-Poincten van de voorschreve Ware Christelijcke  
Religie, ende in effecte d'authoriteyt van de Heylige Schrifture,  
t'eenemael soo veel in haer is in vilipendie, en de swacke ende niet  
wel gefondeerde gemoederen in twijfelinge trachten te brengen, alles  
directelijck jegens iterative Resolutien ende Placaten van den Lande  
daer jegens ge-emaneert. Soo ist, Dat wy tot voorkominge van dit  
schadelijck Vergift, ende om soo reel mogelijck te beletten, dat daer  
door niemant en moge werden misleyt, hebben geoordeelt van Onsen  
plicht de voorsz. Boecken te verklaren soodanigh als voorsz is, ende  
te decrieren voor Gods-lasterlijcke en Ziel-verdeffelijcke Boecken,  
vol van ongefondeerde en dangereuse stellingen en grouwelen, tot  
naedeel van de Ware Religie ende Kerchendienst. Verbiedende  
dienvolgende als noch by desen allen ende een yegelijcken, de selve  
of diergelijcke te Drucken, divulgeeren ofte verkoopen, op Auctien ofte  
andersints, op peyne by de Placaten van den Lande, ende specialijck  
dat van den negenthienden September 1653, daer toe ghestatueert:  
Lastende een yeder die dit aengaet, hem daer na te reguleren, endedat  
desen sal worden gepubliceert en alomme geaffigeert, daer het behoort,  
ende in gelijcke saecken te geschieden gebruyckelijck is.  

Gegeven onde het Zegel van Justicie hier onder opgedruckt, 
op den negenthienden Julij, 1674.  
Onder stondt, In kennisse van My.  

 Was gheteeckent,                    
 

Bron: Groot Placaet Boeck (in J. Scheltus, ’s Graven Hage 1683, 
deel 3 - p. 523, uit Pollock’s bk. XII:444, app. B.) Die van 25 juni 
1678, die de Opera Posthuma veroordeelt, bevindt zich op p. 525. 
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Verspreid met toestemming van Thomson Gale, Farmington Hills, Michigan, U.S.A. 
 
MONDELINGE WET (Heb. שְֶׁבּעַל־פֶּה תֹּוָרה): Dit is de geautoriseerde uitleg van de Ge-
schreven Wet (Torah, wat de tekst is van de eerste vijf bijbelboeken, de Pentateuch) 
waarvan men aanneemt dat die aan Mozes op de Sinaï werd overhandigd. Die bestaat 
daarom samen met de Geschreven Wet. Deze mening over de Mondeling Wet was een 
fundamenteel uitgangspunt van de rabbi’s. De Geschreven en Mondelinge Wet vormen 
samen de “twee die één zijn”. “Er wordt verteld dat een zekere man voor Shammai stond 
en zei: ‘Rabbi, hoeveel Torahs zijn er?’ De rabbi antwoordde: ‘Twee - een geschreven en 
een mondelinge’.” (ARN 15, 61; cf. Sif. Deut. 351) Er bestaat een sterke en nauwe band 
tussen de Geschreven en Mondelinge Wet, en geen kan zonder de ander bestaan – dog-
matisch bezien en vanuit de historisch perspectief. De Mondelinge Wet hangt van de 
Geschreven Wet af maar tezelfdertijd, zo zeggen de rabbi’s, is het duidelijk dat de 
Geschreven Wet niet echt kan bestaan zonder de Mondelinge. De noodzaak het bestaan 
van de Mondelinge Wet te accepteren is inherent in het karakter en de natuur van de 
Torah. De voorschriften van de Geschreven Wet konden zelfs niet letterlijk worden ver-
vuld door de generatie die ze ontving, aangezien “dat wat duidelijk is in de Torah duister 
is, en des te meer hetgeen problematisch is” (Judah Halevi, Kuzari, 3, 35; cf. Mozes van 
Coucy in Semag, inleiding: “Want de verzen spreken elkaar tegen en heffen elkaar op”, en 
“de omschrijvingen in de Geschreven Wet zijn vaag”). Zelfs die Torah voorschriften die 
duidelijk en exact geformuleerd lijken, bevatten meer dat duister is en om toelichting 
vraagt dan wat vanzelfsprekend is en begrijpelijk. De redenen die hiervoor worden aan-
gevoerd zijn vele en allerhande. De Geschreven Wet kent tegenspraak (e.g. Deut. 16:3-4, 
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16:8), want er is gebrek aan duidelijkheid en definiëring: De wet “hij zal zekerlijk gedood 
worden” (zoals in Ex. 21:21) geeft niet aan of het door steniging, verbranding of andere 
methode dient te gebeuren die we niet uit de Torah kennen. “U zult uw zielen kastijden” 
(Lev. 16:31) geeft niet aan of dat dient te geschieden middels lichamelijke versterving 
door ascetische praktijken, door vasten of enig andere manier. Het verbod om op de Sab-
bath te werken specifieeert niet om wat voor werk het gaat (zie hieronder). “Indien man-
nen tijdens een gevecht een zwangere vrouw treffen zodat zij zonder verwonding een mis-
kraam krijgt… Maar indien een verwonding volgt…” (Ex. 21:22-23), maakt niet duidelijk 
of de ‘verwonding’ op de vrouw slaat of haar embryo. Afmetingen en hoeveelheden wor-
den niet gegeven in bijvoorbeeld de voorschriften voor leket, shikhḥah en pe’ah, of teru-
mah (de priesterlijke portie), etc. Speciale wetten worden gegeven zonder aan te geven of 
die wet tot dat bijzondere geval beperkt blijft of dat het beschouwd moet worden als 
slechts een voorbeeld van een hele categorie wetten, in geval van bijvoorbeeld een slaaf 
die zijn vrijheid krijgt als zijn heer zijn oor of tand vernietigt. (Ex. 21:26-27) 
 
Er zijn lacunes en er zijn niet expliciet geformuleerde wetten waarnaar slechts zijdelings 
verwezen wordt. Zo is de enige verwijzing naar de wetten van koop en verkoop een ver-
bod op onbillijkheid - ona’ah; er zijn geen verwijzingen naar huwelijkswetten, terwijl de 
wet op scheiding slechts terloops wordt genoemd in verband met het verbod dat iemand 
zijn gescheiden vrouw niet mag hertrouwen nadat zij opnieuw was getrouwd en wederom 
gescheiden (Deut. 24:1-4); de Torah benadrukt dat bij geseling iemand niet meer slagen 
mag krijgen dan het aantal dat hem als straf is opgelegd (Deut. 25:1-3), maar nergens staat 
bij welke overtredingen geseling past. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het onmoge-
lijk is om het leven uitsluitend op basis van de Geschreven Wet te reguleren (“en ik daag 
uit om tussen twee strijdende partijen een oordeel te vellen op basis van de wekelijkse 
lezingen, Mishpatim [Ex. 21-24] en Ki Teẓe [Deut. 21:10-25:19]” - Judah Halevi, Kuzari 
3:35). Men mag zelfs op grond van de Geschreven Wet concluderen dat al onmiddelijk 
nadat het gegeven was er problemen ontstonden over de juiste interpretatie. Zo blijkt dat 
totdat hij dat expliciet van God had gehoord Mozes niet wist wat de straf was op de over-
treding van hout sprokkelen op Sabbath (Num. 15:32-35; cf. Sif. Zut. 15:34: “Eliezar b. 
Simeon zegt: Mozes wist niet dat die persoon de doodstraf verdiende noch wist hij hoe dat 
moest worden uitgevoerd, zoals uit het antwoord kan worden geconcludeerd: ‘En de Heer 
zei tot Mozes: die man moet ter dood worden gebracht’, want hij verdient de doodstraf, 
maar hoe zal hij ter dood worden gebracht? Hij [God] antwoordde: via steniging.”; wat bij 
het geval past van de vervloeker in Leviticus 24:10-23). Zoals boven aangehaald geeft de 
Pentateuch geen definitie van wat werk inhoudt in verband met de Sabbath (of de Verzoe-
ningsdag), alleen een aantal expliciete verbodsbepalingen zoals ploegen, oogsten en vuur 
maken. Bovendien worden voor schending van de Sabbath in hetzelfde vers (Ex. 31:14) 
twee verschillende straffen genoemd – de doodstraf (door mensenhand) en kareth (door 
Gods hand sterven zoals bijvoorbeeld niet ouder kunnen worden dan zestig jaar). Vanuit 
juridisch documentair standpunt verschilt de Geschreven Wet in feite niet van andere 
vroeg-Oriëntaalse wetsbepalingen die nooit uitputtend waren of bedoeld waren om alle 
wetgevende details in zijn totaliteit weer te geven. 
 
Indien de wetsbepalingen van de Torah niet goed konden worden verstaan in de generatie 
waarin ze gegeven werden, geldt dat dan niet des te meer voor de latere generaties? Daar-
enboven was het een principieel uitgangspunt onder de schriftgeleerden dat de Torah door 
God voor alle tijden gegeven is, dat het nooit door een andere Torah vervangen zou wor-
den en zeker nooit opgeheven, en dat het voor alle mogelijke omstandigheden voorzag die 
zich ooit in de toekomst zouden voordoen. Niettemin rezen in de praktijk van de wisselen-
de omstandigheden – op sociaal, economisch en ander gebied – vele nieuwe problemen, en 
deed zich de vraag voor hoe in overeenstemming met de Torah bevredigende oplossingen 
konden worden gevonden. De nieuwe situaties en gebieden van opkomende menselijke 
activiteit, waar de Schriftelijke Wet niet in had voorzien, konden niet worden veronacht-
zaamd. De Geschreven Wet was vanaf het eerste begin de autoriteitsbasis voor de Monde-
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linge Wet van de toekomst. (Deut. 17:8-11) Toch mogen we het als een historisch feit zien 
dat de Mondelinge Wet niet onstond ‘nadat’ de Schriftelijke Wet was gegeven, en dat het 
correct is te zeggen dat de Geschreven en Mondelinge Wetten tegelijk aan Mozes op de 
Berg Sinaï werden overhandigd. Het mag zelfs worden gesteld dat de Mondelinge Wet aan 
de Geschreven Wet voorafging, want de Mondeling Wet voorzag niet alleen in de nale-
ving van de Schriftelijke Wet voor de periode van haar totstandkoming, maar voorzag 
ook de toekomstige naleving ervan dankzij haar verdergaande ontwikkeling, gekend als 
de ontvouwing van de Mondelinge Wet, die natuurlijk eens zou worden neergeschreven. 
Dit effect kan alleen bestaan dankzij het voorafgaande bestaan van de Mondelinge Wet 
(in Gods Geest), aangezien de Schriftelijke Wet a priori voor een dergelijke ontwikkeling 
moest voorzien. Aldus kunnen we zeggen dat de Schriftelijke Wet een samenvatting van 
de Mondelinge Wet is, en daarom zijn beide consistent en kunnen elkaar nooit tegenspre-
ken.1) Trouwens, omdat de Geschreven Wet zich baseert - door zinspeling of stilzwijgend - 
op regels, gewoontes en fundamentele wetten die daar niet uitdrukkelijk in vermeld staan 
(huwelijk, scheiding, zakendoen), zijn deze weglatingen ipso facto deel van de Monde-
linge Wet en ook dit moest zich langs voorbestemde paden verder ontwikkelen. 
 
De onmogelijkheid van het bestaan van de Geschreven Wet zonder de Mondelinge Wet 
wordt door de Joodse geschiedenis onderstreept. De ontwikkeling van de Mondelinge Wet 
kan buiten de Pentateuch om in de bijbelboeken worden getraceerd, in het bijzonder in de 
profeten en de hagiographa (de andere bijbelboeken uitgezonderd de annalen), in de Jood-
se literatuur uit de Tweede Tempel periode (apogriefen en pseudo-epigrafa, in de Joods 
Hellenistische literatuur en in de vroege targums), alsook in de talmoedische en rabbijnse 
literatuur doorheen de generaties. Zelfs de onafhankelijke sekten die zich tegen het norma-
tieve Judaïsme afzetten in zoverre ze het Judaïsme niet compleet verlieten, hielden niet aan 
de Geschreven Wet vast zonder een Mondelinge Wet: de sadduceeën bezaten een “Boek 
van Vonnissen” – wie gestenigd of verbrand moest worden, wie onthoofd, en wie gewurgd 
(de scholium op de Megillat Ta’anit); de Judese woestijnsekte ontwikkelden vooral door 
middel van exegese een uiterst systematische halakhah (wetsverordeningen volgens de tra-
ditie) waarvan de werken tot ons zijn gekomen (in het bijzonder het Damascus Verbond, 
de Handleiding van Discipline en andere werken zoals de Dode Zee rollen); en er is een 
buitengewoon systematische halakhah die de Karaïeten hadden ontwikkeld (8e eeuw AD). 
In de verhouding tussen de Geschreven en de Mondelinge Wet bestaat een interessant en 
karakteristiek soort paradox. Vanuit dogmatisch standpunt heeft de Mondelinge Wet zijn 
basis en ontleent zijn geldigheid vanuit de expliciete verzen in de Geschreven Wet, maar 
tegelijk verkrijgt de Geschreven Wet zijn volle geldigheid en gezag dankzij de toegepaste 
halakhah vanuit de Mondelinge Wet. De Mondelinge Wet ontleent zijn gezag in feite aan 
de Geschreven Wet via de stipulering dat “indien u met een te moeilijke zaak wordt 
geconfronteerd u zich tot de dienstdoende rechter moet wenden”, en “de strekking van het 
oordeel afwachten dat vanaf die plaats wordt geveld. (…) Naar de wet die ze u verklaren 
en volgens het oordeel dat ze u meedelen zult u handelen. U zult niet van het oordeel 
afwijken dat u ter ore komt, noch ter rechter- noch ter linkerzijde.” (Deut. 17:8-11) Exact 
deze verzen geven aan waarom het de Mondelinge Wet is die bepaalt wat de toegepaste 
halakhah is van de Geschreven Wet, inclusief de ware uitleg (separaat van de theoretisch 
taalkundige betekenissen) van die zojuist genoemde verzen. 
 
Bovendien legt de Mondelinge Wet expliciet uit dat vanaf het moment dat de Geschreven 
Wet werd overgedragen – “vanuit de Hemel”, op de Sinaï, maar dan in de taal van de ene 
tot de andere mens – het totaal is overgeleverd aan het oordeel van de menselijke intelli-
gentie van de kenners van de Mondelinge Wet, die het “juk van het koninkrijk der Heme-
len aanvaarden, maar volgens eigen inzicht halakhitische oordelen mogen geven (“voor-
taan zal geen profeet iets uit zichzelf zeggen” - Sifra, Be-Ḥukkotai 13:7; cf. Shab. 104a), 
omdat het niet in de Hemel plaatsvindt.” (TJ MK 3:1, 81d; BM 59b - gebaseerd op Deut. 

                                                        
1)  Het gedeelte in vette druk is aangepast door Hubert Luns. 
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30:12) Alhoewel deze regel niet zonder protest werd aanvaard, behoorden degenen die be-
zwaar aantekenden tot de buitenrand van het Judaïsme en zij waren niet degenen die de 
halakhah vaststelden. De Mondelinge Wet kan zelfs de Geschreven Wet omzeilen (zie TJ 
Kid. 1:2, 59d). Wegens deze voorziening besliste Maimonides, waarmee hij de talmoe-
dische wijzen volgde, dat “in een noodsituatie iedere Bet Din (rechtbank) zelfs de wetten 
van de (geschreven) Torah mag opheffen (…) als het ten bate is van de godsdienst en 
voorkomt dat mensen de Torah overtreden. Ze mogen voor een wetsovertreding geseling 
voorschrijven, maar zulks mag niet permanent zijn. Ze mogen eveneens, indien zich een 
tijdelijke noodzaak voordoet, een positief gebod negeren, of een verbod overtreden om 
velen tot de godsdienst terug te brengen, of anderzijds veel Israëlieten lijden te besparen. 
Er mag gehandeld worden naar de eisen des tijds wat vergelijkbaar is met een arts die een 
hand of been amputeert om het leven te sparen. De Bet Din mag dus op zeker moment 
besluiten dat een of ander voorschrift van de Torah tijdelijk wordt overschreden opdat het 
behouden blijft.” (Yad Mamrim 2:4) 2) De wijzen hebben juist geoordeeld dat de Monde-
linge Wet het belangrijkste en grootste deel van de Torah is zowel in hoeveelheid als 
kwaliteit. “De Heilige maakte met Israël een verbond met als enig doel dat het mondeling 
zou worden doorgegeven.” (Git. 60b; cf. TJ Pe’ah 2:6, 17a: “de mondelinge zijn geliefd”) 
De Mondelinge Wet, die welhaast soeverein is in relatie tot de Geschreven Wet, is het 
“mysterie” (µνστήριον) van de Heilige op grond van zijn essentiële natuur om mondeling 
te worden doorgegeven. (Tanḥ. Ki Tissa 34, et al. – Alhoewel de bronnen van de Mishnah 
spreken, is het zeker dat de hele Mondelinge Wet wordt bedoeld.) Deze natuur van de 
Mondelinge Wet - dat het mondeling werd gegeven - bepaalt zijn vitaliteit en organische 
ontwikkeling. Het is niet onwrikbaar en gefossiliseerd maar levend en groeiend. Deze vita-
liteit kon echter alleen in woorden behouden blijven die niet op schrift waren gesteld in 
een bindende onveranderlijke vorm, maar in continu en onophoudelijk ontwikkelende 
woorden. Zoals gezegd hadden de sadduceeën een Boek van Vonnissen, wat hun op schrift 
gestelde “Mondelinge Wet” was, en daarom was volgens hun optiek ook de hele Torah 
“op schrift gesteld” (Kid. 66a – volgens de vroege gedrukte versies en de Haggadot ha-
Talmoed, Constantinopel 1511, 56d), d.w.z. dat alleen het geschreven woord bindt. De 
fariseeën op hun beurt hielden vol dat het onderscheidende kenmerk en de autoriteit van de 
Mondeling Wet in de fundamentele regel vastligt van Deuteronomium 31:19: “geef het in 
hun monden” (de scholium op de Meg. Ta’an). De Mondelinge Wet werd aan de wijzen 
overhandigd wiens woorden het hebben vastgelegd die zich van generatie tot generatie 
blijven ontwikkelen. Het is deze natuur en deze soevereiniteit die de reële wil zijn van de 
Geschreven Wet, die met de bedoeling was gegeven dat het dankzij de Mondelinge Wet 
zou worden uitgelegd. Dit is blijkbaar de reden dat alhoewel een leerling “meer kan ver-
klaren dan Moses op de Sinaï heeft gehoord” (ARN2 13, 32), dat “zelfs een uitmuntende 
leerling in de nabijheid van zijn leraar zal concluderen wat reeds aan Mozes op de Sinaï 
was meegedeeld.” (TJ Pe’ah 2:6, 17a; cf. Meg. 19b en SEZ 2:171 – “Zekerlijk, de Bijbel 
en de Mishnah werden door de Almachtige meegedeeld.”) De betekenis van al die verge-
lijkbare bronnen is dat vanuit het standpunt van zijn essentiële functionaliteit de totaliteit 
van de Mondelinge Wet aan Mozes op de Sinaï werd gegeven, aangezien “de Torah zelf 
de wijzen een geest gaf om te onderzoeken en verklaren.” (Sif. Num. 134; cf. het gezegde: 
“De zaken die niet aan Mozes werden geopenbaard werden aan Akiva geopenbaard.” – 
Tanḥ. B. Num. 117; voor zijn ware betekenis zie Men. 29b – volgens de aggadah/parabel 
van Mozes die de yeshivah/school van Akiva bezocht: “en hij begreep niet wat ze zeiden”, 
zelfs geen detail van een halakhah die Mozes op de Sinaï had gekregen.) Zelfs de Heilige 
herhaalt als het ware een halakhah zoals de wijzen spreken. 3) (P RK, ed. by D. Mandel-
baum, 1962, 73, et al.). 

[Moshe David Herr] 
                                                        
2)  Zie Matheüs 19:8: “Om de hardheid van uw gemoed heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. 
 In het begin echter was het zo niet.” 

3)  Zie Matheüs 16:19: “Al wat u op Aarde zult binden, zal ook in de Hemel gebonden zijn, en al wat u op 
 Aarde zult ontbinden, zal ook in de Hemel ontbonden zijn.” 


