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De voorkant toont een afbeelding van Marc Chagall (1887-1985). Het is een met olieverf op doek 

geschilderd stuk getiteld L’Exode. Dit schilderij is te zien in Museé National Message Biblique Marc 

Chagall te Nice (Frankrijk). Het schilderij siert de voorkant van deze scriptie omdat het de twee 

auteurs die in deze scriptie centraal staan verbind. De ene auteur, Van de Beek, koos voor zijn boek 

De kring om de Messias ook een werk van Chagall De witte kruisiging dat te zien is in The Art Institute 5 

of Chicago. Van de Beek ziet in het schilderij van Chagall dat het lijden van Israël en van Jezus 

Christus in elkaar overvloeien en een eenheid vormen. Op de voorkant van De kring om de Messias 

staat niet het hele doek afgebeeld. Er is op de gekruisigde figuur ingezoomd. Bovendien staat de titel 

van het boek als een cirkel rond de gekruisigde figuur waardoor deze nog meer nadruk krijgt. Zoveel 

is wel duidelijk: alles vervaagt rondom de gekruisigde. Het schilderstuk dat voorop deze scriptie staat 10 

bevat ook een gekruisigde figuur, maar deze gekruisigde is hier deel van een groter geheel. Daarmee 

is dit schilderstuk meer in lijn met de theologie van Marquardt, de andere auteur die in deze scriptie 

centraal staat. Zijn theologie is een poging om Jezus Christus te verstaan binnen de geschiedenis van 

Israël. In die geschiedenis staat de uittocht, de exodus, centraal.  
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Voorwoord 
Deze scriptie is het resultaat van twee ontdekkingen tijdens mijn theologiestudie aan de Universiteit 

Utrecht. In het eerste jaar van mijn studie kocht ik, min of meer toevallig het boek De kring om de 

Messias van A. van de Beek. Ik las het in een paar dagen uit. Het eerste theologische boek dat ik niet 

voor een cursus hoefde te lezen, maar zelf kocht en las. Het boek sloot aan bij mijn denken en 

interesse van dat moment. Naar mate de tijd vorderde sprak het boek van Van de Beek steeds 5 

minder tot mijn verbeelding. De stoere gereformeerde theologie was niet meer bevredigend. Israël 

speelde nog altijd een grote rol in mijn theologie, maar ik liep vast met Van de Beeks aanpak. 

De tweede ontdekking is ook een boek. Het was een paar jaar later en even toevallig als bij het boek 

van Van de Beek, kocht ik het boek Bij de slip van zijn kleed… met daarin artikelen van F.-W. 

Marquardt. Ook dit boek hoefde ik niet voor een cursus te lezen. Sterker nog, ik had de naam 10 

Marquardt tijdens mijn studie nog nooit gehoord. Hij zal hooguit hier en daar in een voetnoot zijn 

langsgekomen. Het boek van Marquardt heeft mij verder geholpen in het denken over Israël in de 

theologie. In deze scriptie probeer ik deze ontdekkingen systematisch te verantwoorden. 

Met veel plezier heb ik in het voorjaar van 2007 en het voorjaar van 2008 aan deze scriptie gewerkt. 

In de tijd tussen het voorjaar van 2007 en het voorjaar van 2008 vroegen andere onderdelen van 15 

mijn studie om voorrang. Ik heb het geduld van mijn begeleidster, mw. dr. S. Hennecke, dan ook 

danig op de proef gesteld. Temeer daar ik in het voorjaar van 2007 dacht mijn scriptie nog in de 

zomer van 2007 af te ronden. Verlaat ten opzichte van mijn planning, maar nog steeds geboeid door 

het onderwerp leg ik mijn scriptie nu aan de lezer voor. Ik hoop dat het gevoel van ontdekking dat de 

aanleiding wat tot het schrijven van deze scriptie voor de lezer ervaarbaar wordt. 20 

Ten slotte wil ik behalve voor het geduld ook voor de kundige begeleiding van mw. dr. Hennecke mijn 

hartelijke dank uitspreken. U hebt mij geholpen mijn ontdekkingen theologische inhoud te geven. 

Jan Willem Stam, voorjaar 2008  
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Inleiding 
Jezus Christus was een Jood en zijn eerste volgelingen waren dat ook. Dat staat in scherp contrast 

met de geschiedenis van de christelijke kerk. Op een aantal Messiasbelijdende Joden na waren en 

zijn alle christenen niet-Joods. Kennelijk is er in de geschiedenis van het christendom een moment 

geweest waarop het christendom van Joods heidens werd.1 Of is het christendom pas ontstaan toen 5 

bijna iedereen die Jezus Christus beleed geen Joodse achtergrond meer had? Er is hoe dan ook sprak 

van discontinuïteit tussen Jezus Christus en het christendom. De betekenis van deze discontinuïteit is 

tot op de dag van vandaag onderwerp van debat in kerk en theologie.2 Door de gebeurtenissen voor 

en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het debat over plek van het Jodendom in de christelijke 

theologie een enorme impuls gehad. De haat waarmee het christelijke westen de Joden heeft 10 

vervolgd, heeft aan het debat alle onschuld ontnomen. Christelijke theologie na Auschwitz kan niet 

meer zijn wat het daarvoor was.3  

Van probleemstelling naar vraagstelling 

In het hierboven geschetste debat moet deze scriptie geplaatst worden. De probleemstelling van 

deze scriptie luidt dan ook: hoe verhouden zich Jodendom en christendom? Het gaat daarbij niet 15 

alleen om een historische vraag, maar het debat raakt aan de kern van de christelijke theologie. De 

vraag die dan beantwoord moet worden is in hoeverre de Joodse wortels van het christendom en het 

Jodendom vandaag de dag bepalend zijn voor de christelijke identiteit. Deze vraag wordt 

beantwoord in de christologie en de visie op het Jodendom en daarom wordt in deze scriptie vooral 

daarnaar gekeken. 20 

Sommigen leggen de overgang van het joodse christendom naar het heidense bij Paulus.4 Paulus’ 

brief aan de Romeinen speelt daarom een grote rol in het debat over de verhouding tussen het 

Jodendom en het christendom en over de betekenis van de Joodse wortels van het christendom. ‘Zij 

hebben allen dezelfde Heer’ schrijft Paulus in Romeinen 10 vers 12. Met ‘zij allen’ bedoelt hij Joden 

en heidenen. Paulus lijkt te willen zeggen dat Joden en heidenen in Christus verbonden zijn. Maar 25 

wat is die verbondenheid dan? Moeten Joden christenen worden? Of andersom? Of moeten Joden 

op een Joodse wijze Christus dienen en christenen op een christelijke wijze? Het grote thema van de 

brief aan de Romeinen is de verhouding tussen die Joden en niet-joden en de betekenis van Jezus 

Christus voor hen beiden. Wie schrijft over de betekenis van Jezus Christus kan daarom niet om deze 

brief heen. 30 

                                                             
1 Zie voor een beknopte beschrijving van deze scheiding S. Schoon, Onopgeefbaar verbonden, Op weg naar 

vernieuwing in de verhouding tussen de kerk en het volk Israël, Kampen: Kok, 1998, 38-41. 
2 Recente nog het debat in de PKN over de betekenis van de woorden ‘onopgeefbaar verbonden’ uit de 
Protestantse Kerkorde. Zie www.pkn.nl/5/site/uploadedDocs/IPA___november_2007.pdf. Voor een 
theologisch achtergrond van dit debat zie B. Reitsma, Wie is onze God? Arabische christenen, Israël en de aard 

van God, Zoetermeer: Boekencentrum, 2007. 
3
 Zie H. Jansen, Christelijke theologie na Auschwitz, Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme, ‘s-

Gravenhage: Boekencentrum, 1981.  
4
 Zie M. van Loopik, Tweespalt en verbondenheid, Joden en christenen in historisch perspectief: joodse reacties 

op christelijke theologie, Zoetermeer: Meinema, 1998, 10-11. Zie voor een nuancering van deze these P.J. 
Tomson, Als dit uit de hemel is…, Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het 

Jodendom, Hilversum: Folkertsma Stichting voor Talmudica, 20024, 143-149 en Schoon, Onopgeefbaar 

verbonden, Op weg naar vernieuwing in de verhouding tussen de kerk en het volk Israël, Kampen: Kok, 1998, 
48-52. 
Talmudica, 2002

4
, 141-149 en Schoon (1998), 48-52, voor een nuancering van deze these. 
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In 2002 publiceerde dr. A. van de Beek zijn boek over Israël getiteld De kring om de Messias, Israël als 

volk van de lijdende Heer
5. Met dit boek loste Van de Beek zijn belofte uit Jezus Kurios

6 dat hij een 

apart boek over Israël en de christologie zou publiceren in.7 Zoals te verwachten speelt de brief aan 

de Romeinen een belangrijke rol in dit boek. De auteur interpreteert Paulus en verhoudt zich tot 5 

hem. Het boek van Van de Beek heeft veel aandacht getrokken en niet alleen in positieve zin. Zowel 

van christelijke als joodse zijde is er kritiek gekomen, waaruit blijkt dat dit boek verder bestudeerd 

moet worden.  

Een alternatief voor de positie van Van de Beek is een andere interpretatie van de brief aan de 

Romeinen in het kader van de christologie zoals ontvouwd door de Duitse theoloog F.-W. Marquardt. 10 

Hij bespreekt in de eerste band van de christologie van zijn dogmatiek de brief aan de Romeinen 

uitvoerig.8 Hij is daarom in het bijzonder geschikt om in deze scriptie als opponent van Van de Beek 

te fungeren. Dat is ook in lijn met het feit dat Van de Beek in De kring om de Messias Marquardt als 

één van de weinige theologen ziet die hetzelfde heeft gedaan als wat Van de Beek met De kring om 

de Messias beoogd: een in de christologie verankerde visie op Israël.9 We zullen nog zien dat het bij 15 

Marquardt eigenlijk andersom is: een in Israël en het Jodendom gefundeerde christologie. 

De vraagstelling van deze scriptie is: hoe interpreteren Van de Beek en Marquardt de brief aan de 

Romeinen en welke rol speelt deze interpretatie in hun christologie en visie op het Jodendom? Deze 

vraag staat in het grotere kader van de vraag naar de verhouding van dogmatiek en Bijbelse 

theologie, want het gaat hier immers om de interactie tussen een dogmatisch onderwerp – de 20 

christologie – en een Bijbels theologisch kader – de brief aan de Romeinen.  

Opzet 

Om de interpretatie van de brief aan de Romeinen in het kader van de christologie in beeld te krijgen 

wil ik in deze scriptie kijken naar zowel de christologie als de interpretatie van de Romeinenbrief van 

zowel Van de Beek als Marquardt. De opzet van de scriptie is daarom als volgt. Ik behandel Van de 25 

Beek en Marquardt in twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over Van de Beek, want zijn 

theologie is de aanleiding vanuit het actuele Nederlandse theologische debat van deze scriptie. In het 

eerste hoofdstuk geef ik een schets van de christologie bij Van de Beek aan de hand van zijn boek 

Jezus Kurios. Vervolgens laat ik zien hoe dit boek samenhangt met De kring om de Messias. 

Vervolgens analyseer ik hoe Van de Beek de brief aan de Romeinen leest en hoe dit verbonden is met 30 

zijn theologische uitgangspunten.  

In het tweede hoofdstuk doe ik hetzelfde voor Marquardt en dan vooral van zijn boek Das christliche 

Bekentniss zu Jesus, dem Juden
10. Hij is een in Nederland relatief onbekende theoloog die wellicht 

                                                             
5
 A. van de Beek, De kring om de Messias, Israël als volk van de lijdende Heer, Spreken over God 1,2, 

Zoetermeer: Meinema, 2002. 
6
 A. van de Beek, Jezus Kurios, De Christologie als het hart van de theologie, Spreken over God 1,1, Kampen: 

Kok, 1998. 
7 Zie Van de Beek (1998), 276-277. 
8 F.-W. Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden, Eine Christologie, Band 1, München: Chr. 
Kaiser, 1990, 172-297. 
9
 Van de Beek (2002), 17. 

10
 Marquardt (1990). 
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een ander perspectief op de brief aan de Romeinen en de christologie kan bieden. Als de posities van 

de beide auteurs beschreven zijn, vergelijk ik de interpretatie van de brief aan de Romeinen door 

beide theologen aan de hand van een aantal thema’s. Deze thema’s zijn gekozen op basis van de 

eerste twee hoofdstukken. Het betreft een aantal onderwerpen uit de brief aan de Romeinen en een 

aantal bredere christologische vragen, te weten: I Wet, II Het Joodse nee, III Verschil en  gelijkheid, IV 5 

Opstanding en V Geschiedenis. 

Het thema ‘Wet’ is gekozen omdat dit een centraal thema in de brief aan de Romeinen is. Door Van 

de Beek en Marquardt op dit punt te vergelijken kan het verschil tussen hun interpretatie van deze 

brief duidelijk worden gemaakt. Dit thema gaat dus vooral over het verleden. Het thema ‘Het Joodse 

nee’ gaat over het heden. Het thema is gekozen om in het oog te krijgen hoe beide theologen 10 

denken over de betekenis van het hedendaagse Jodendom voor het christendom. Het thema 

‘Verschil en gelijkheid’ geeft een beeld van de visie van Van de Beek en Marquardt op de verhouding 

van christologie en Israël. Met dit thema krijgen we het verband tussen de interpretatie van de brief 

aan de Romeinen en de plek van Israël in de theologie van beide auteurs. De thema’s ‘Opstanding’ en 

‘Geschiedenis’ beogen te laten zien hoe de beslissingen van beide auteurs verder worden uitgewerkt. 15 

De scriptie sluit af met een conclusie waarin ik wat ik gevonden heb, probeer te interpreteren en in 

verband te brengen met de probleemstelling. De conclusie beoogt dus te tonen hoe Jodendom en 

christendom zich verhouden in de theologie en in het bijzonder de christologie van Van de Beek en 

Marquardt en hoe zij daarbij Paulus’ brief aan de Romeinen inzetten. Verder zal kort worden 

ingegaan op welke mogelijkheden de aanpak van de beide theologen bieden. 20 

Afbakening 

Deze scriptie heeft zijn beperkingen. Er zijn gaandeweg het proces een aantal zaken naar boven 

gekomen die in het geheel van deze scriptie geen plaats hebben kunnen krijgen. Ik noem vier punten 

waar dit het geval is.  

Ten eerste. In deze scriptie ben ik kritisch op Van de Beek en in het bijzonder zijn boek De kring om 25 

de Messias. Ik ben daarin niet de eerste. En ook van Joodse zijde is veel kritiek gekomen op Van de 

Beeks aanpak. Het zou interessant zijn deze kritiek te vergelijken met mijn kritiek en te kijken of de 

positie van Marquardt wel een antwoord heeft op de door Joodse critici gesteld vragen. 

Een tweede punt waarop verdere uitwerking wenselijk zou zijn is de positie van het land in de 

theologie van Van de Beek en Marquardt.11 Als het gaat om het land worden de posities van de beide 30 

auteurs concreet. Van de Beek en Marquardt staan hier lijnrecht tegen over elkaar. Voor Van de Beek 

is de landbelofte niet langer geldig12, terwijl Marquardt een poging onderneemt de landbelofte in de 

christelijke theologie te integreren13. 

Een derde met het vorige samenhangende punt, is de plek van de Arabieren en Arabische christenen 

in de theologie van Marquardt en Van de Beek. Van de Beek kan hen met zijn relativering van de 35 

                                                             
11 Zie http://www.coenwessel.nl/Het%20land%20bij%20Marquardt%20en%20van%20de%20Beek.html (d.d. 13 
mei 2008). 
12 Zie A. van de Beek (2002), 321-397. 
13

 Zie F.-W. Marquardt, Was dürfen wir hoffen wenn wir hoffen dürften Eine Eschatologie band 2, Gütersloh 
1994, 187-285 
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landbelofte tegemoet komen, maar laat zijn christologische concentratie dat ook toe?14 Voor 

Marquardt is het de vraag of hij voldoende oog heeft voor de ellende die de door hem bejubelde 

stichting van de staat Israël betekent voor de Arabieren. 

Ten slotte een derde punt dat nader zou kunnen worden uitgewerkt. Een derde gesprekspartner in 

de dialoog tussen Jodendom en christendom is de Islam15. Het is gezien de huidige toestand in de 5 

wereld geen luxe maar noodzaak voor de westerse christelijke theologie om zich te verdiepen en 

verhouden tot de Islam. Ook hier zal het aankomen op luisteren, zorgvuldig luisteren. Vanwege de 

beperking van de omvang van een scriptie is het onmogelijk om hier verder op in te gaan.16 

 

  10 

                                                             
14 Zie A. van de Beek (2002), 388-397. 
15 Zie A. Wessels, Opongeefbare verbondenheid? Een reactie op Dick Boer, in S. van Erp, D.N. Stegeman, 
Onopgeefbare verbondenheid, Amsterdam/Brussel: Michsjol, 2002. 
16

 Ik wijs hier op Marquardt (1990a) 14-23 waar Marquardt ingaat op de plaats van Jezus Christus bij Moslims, 
waar wellicht aanknopingspunten liggen voor een trialoog Jodendom, Christendom en Islam. 
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Hoofdstuk I Christologie en Romeinenbrief bij Van de Beek 
A. Van de Beek (*1946) is hoogleraar aan de Vrij Universiteit te Amsterdam met als werkterrein 

Symboliek. Hij publiceerde over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de christelijke 

theologie.17 Van de Beek schreef met De kring om de Messias een boek over de betekenis van Israël 

in de christelijke theologie. 18 De kring om de Messias is geschreven als vervolg op Jezus Kurios: 5 

christologie als hart van de theologie. Dat Jezus Christus een Jood is heeft Van de Beek ertoe heeft 

gebracht een apart boek te schrijven over Jezus Christus en Israël. Mijn analyse zal zich vooral richten 

op De kring om de Messias. Maar vanwege de samenhang van dat boek met Jezus Kurios zal bij de 

analyse van Van de Beeks visie op dat boek ook een aantal keer opduiken. 

Anhypostasie als kern van de christologie 10 

De christologische vragen zijn van groot belang voor Van de Beek. In zijn dissertatie behandelde hij 

de vragen rondom de anhypostasie. En ook uit andere boeken blijkt een sterke concentratie op de 

christologie. Deze christologische interpretatie heeft een inclusief karakter: de figuur Jezus Christus is 

bepalend voor het spreken over schepping en over geschiedenis. 

Hoewel Van de Beek dus zeer lang over de christologie heeft gepubliceerd zijn er wel veranderingen 15 

in zijn opvattingen waar te nemen. In zijn dissertatie pleit Van de Beek voor een christologie ‘van 

beneden’. Van de Beek legt daar alle nadruk op de persoon Jezus die rond het begin van de 

jaartelling leefde in Palestina.19 In Jezus Kurios echter legt Van de Beek alle nadruk op de godheid van 

Christus en sluit hij nauw aan bij de vroegchristelijke belijdenissen.20 Zo ontstaat een christologie ‘van 

boven’: er wordt geen godheid toegekend aan de mens Jezus, maar deze mens is God zelf.21  20 

Deze ‘christologie van boven’ wordt door Van de Beek verbonden met de leer van de anhypostasie.22 

Deze leer wil zeggen dat de mens Jezus heeft geen eigen hypostase heeft. Hij is geen op zichzelf 

bestaand persoon. Men kan alleen over Jezus Christus denken als het vleesgeworden Woord van 

                                                             
17 De belangrijkste publicatie van Van de Beek zijn: Waarom? Over lijden, schuld en God, Nijkerk: Callenbach, 
1984;Tussen traditie en vervreemding, Over kerk en christenzijn in een veranderende cultuur, Nijkerk: 
Callenbach, 1985; Nogmaals: Waarom?, Artikelen over en reacties op het boek van dr. A. van de Beek, 

Waarom? Over lijden, schuld en God, Nijkerk: Callenbach, 1986; Beelden van de Geest, ’s-Gravenhage: 
Meinema, 1989; Wonderen en wonderverhalen, Nijkerk: Callenbach, 1991; Rechtvaardiger dan God, Gedachten 

bij het boek Job, Nijkerk: Callenbach, 1992; Lichtgeraakt, Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun 

gelovig christen-zijn en hun werk, Nijkerk: Callenbach, 1995; Schepping, De wereld als voorspel voor de 

eeuwigheid, Baarn: Callenbach, 1996; Jezus Kurios, De Christologie als hart van de theologie, Spreken over God 

1,1, Kampen: Kok, 1992; Jezus, bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert, Kampen: Kok, 
1999; Van verlichting tot verduistering? Theologen vanaf 1800, Nijkerk: Callenbach, 2002; Gespannen liefde, De 

relatie van God en mens, Kampen: Kok, 2000; Ontmaskering, Christelijk geloof en cultuur, Zoetermeer: 
Meinema, 2001; De kring om de Messias, Israël als volk van de lijdende Heer, Spreken over God 1,2, 
Zoetermeer: Meinema, 2002; Toeval of schepping? Scheppingstheologie in de context van het moderne denken 
Kampen: Kok, 2005; Van Kant tot Kuitert, De belangrijkste theologen uit de 19e en 20e eeuw, Kampen: Kok, 
2006; 
18

 Van de Beek heeft de keuzes die hij in De kring om de Messias maakt in een (beperkte) later publicatie nog 
eens herhaald en verhelderd.  Zie Van de Beek (2004). 
19 A. van de Beek, De menselijke persoon van Christus. Een onderzoek aangaande de gedachte van de 

anhypostasie van de menselijke natuur van Christus, proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, 179. 
20 Van de Beek (1998), 122. 
21

 Ibid., 253. 
22

 Ibid., 45. 



Zij hebben allen dezelfde Heer - 10 - 

 

 

God. In zijn dissertatie behandelt Van de Beek de leer van de anhypostasie en in Jezus Kurios doet hij 

dat opnieuw, maar nu juist ook in verband met het lijden. Anhypostasie betekent volgens Van de 

Beek dat in deze mens Christus er is als God. Door Christus neemt God ons verloren mensenbestaan 

op zich. Door Christus neemt God deel aan het lijden van de mensheid.23 Het gaat in Christus niet om 

de idee van de lijdende God, maar om de werkelijkheid daarvan. En zo kan Van de Beek zeggen: ‘God 5 

is dood en begraven’.24 Het is duidelijk dat bij Van de Beek Jezus Christus en God onderling 

uitwisselbaar zijn. Van de Beek gebruikt uitspraken over God voor Jezus Christus en uitspraken over 

Jezus Christus voor God. 

De anhypostasie komt bij Van de Beek ook ter sprake als het gaan om de menselijke natuur van Jezus 

Christus. Anhypostasie betekent dan dat Christus niet een menselijke persoon naast andere 10 

personen is, maar dat Hij mij is als mens in persoon. Hij draagt het mens-zijn zelf. Net zoals Christus 

niet een goddelijke persoon is naast een ander (homoiousios), maar God in persoon (homoousios), zo 

is Hij ook mij in Persoon. Ook op dit thema komt Van de Beek voortdurend terug in Jezus Kurios.  

Van de Beek wil duidelijk maken dat Jezus Christus niet een persoon is die mij komt helpen, maar hij 

is de ware mens. En deze ware mens heeft geen hypostase naast God, maar hij is God zelf. ‘Hij is niet 15 

bij mij als vertegenwoordiger van enige categorie in de wereld. Hij is er niet als een man, niet als 

Aziaat. Hij is er alleen als mens en in deze mens is Hij er als God.’25 Volgens Van de Beek is Jezus 

Christus dus niet een ander mens naast ons, maar hij is ons in persoon. Hij heeft geen hypostase als 

mens los van de mensheid. Daarmee is ook de betekenis van Jezus Christus gegeven. Hij is niet 

gekomen om de wereld te verbeteren, om mens naast de mensen te zijn en op te roepen tot 20 

verbetering. Nee, hij is de mens in persoon en zijn betekenis is dat hij de mensheid heeft gedragen. 

Voor Van de Beek betekent dat, dat het niets met deze wereld is en ook niet wordt. De komst van 

Jezus Christus betekent in die wereld geen verbetering, maar een onvoorwaardelijke verbondenheid 

van God met het lijden in die wereld.26 Het is opvallend dat bij Van de Beek nauwelijks sprake is van 

redding of verlossing, Jezus Christus draagt alleen het mensenbestaan.  25 

De christologie bij Van de Beek heeft dus twee kernen. De eerste kern is dat Jezus Christus God is en 

de tweede is dat het lijden onlosmakelijk met God verbonden is en andersom. Deze twee kernen 

worden door Van de Beek in respectievelijk Jezus Kurios en De kring om de Messias uitgewerkt. Ik 

bespreek hieronder de hoofdlijnen van deze twee monografieën.  

Jezus Kurios 30 

Van Beeks eerste oriëntatiepunt is dus dat Jezus Christus God is. Spreken over God moet dan ook 

met spreken over Jezus Christus beginnen. ‘Een christelijke theologie die niet begint bij de 

christologie is een omweg’27. De theologie van Van de Beek kenmerkt zich dus door een 

christologische concentratie. ‘Wij kennen God in Christus’28. Hij werkt dat verder uit in Jezus Kurios. 

Dat boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel komen de leeruitspraken over Christus van de 35 

concilies ter sprake. De leeruitspraken die toen door de kerk zijn gedaan, zijn de meest diepe en 
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duidelijke gedachten die ooit over Christus zijn uitgesproken volgens Van de Beek.29 Deze 

leeruitspraken interpreteert Van de Beek in wat dan volgt. Duidelijk wordt hier dat Van de Beek deze 

uitspraken zonder meer voor zijn rekening neemt. Na de bespreking van de dogma’s (triniteit en 

twee-naturenleer) concludeert Van de Beek verrassend dat de theologie zijn oriëntatie moet nemen 

in de geschiedenis van Jezus Christus. ‘Christelijke geloof vindt zijn oriëntatie in Christus Jezus. Vóór 5 

alles gaat het dus om zijn geschiedenis, als geschiedenis van God in onze menselijke wereld van 

plaatsen en datums. Het Nieuwe Testament is aan die geschiedenis van Christus Jezus het meest 

nabij.’30 Dat is verrassend omdat Van de Beek zelf zijn uitgangspunt lijkt te nemen in de klassieke 

dogma’s. Volgens Van de Beek is het Nieuwe Testament het meest nabij aan de geschiedenis van 

Jezus Christus, maar voor zijn christologie put hij vooral uit leeruitspraken van de vroege kerk. 10 

Het tweede deel van Jezus Kurios bespreekt het Bijbelse materiaal met betrekking tot Jezus. Van de 

Beek maakt direct een voorbehoud. Het Bijbels getuigenis aangaande Jezus Christus hoeft niet 

noodzakelijk overeen te stemmen met onze belijdenis van Jezus. Onze belijdenis is volgens Van de 

Beek het werk van de Geest en niet van de schrijvers van de Bijbelboeken.31 Van de Beek stelt: ‘We 

hebben hun (de nieuwtestamentische auteurs, JWS) toestemming niet nodig om in Christus als God 15 

te geloven. Wij kunnen hun toestemming zelfs niet nodig hebben. Want dan zou de wijze waarop 

wijzelf geraakt zijn, geen aanraking door God zelf zijn. Theologisch gezegd: dan zouden wij in de 

plaats van de Heilige Geest komen. Ons geloof moet het doen met het innerlijk overtuigd zijn.’32 Van 

de Beek stelt in deze passage aan de orde dat de vroegkerkelijke dogma’s verder lijken te gaan dan 

het Bijbels getuigenis. Voor Van de Beek is dat geen probleem. Hij kent de vroege kerk 20 

openbaringskarakter toe en verder lijkt ook de overtuiging van Van de Beek vandaag de dag een 

openbarend werk van de Heilige Geest te zijn. Dit wekt de indruk dat Van de Beek vreest dat het 

Nieuwe Testament de massieve christologische uitspraken van de concilies en hemzelf niet zonder 

meer steunt. In het vervolg van het boek worden de uitspraken van en over Jezus uit het Nieuwe 

Testament richting het vroegchristelijke belijden geïnterpreteerd. Dat wordt versterkt door de 25 

ordening van het materiaal aan de hand van het Credo Apostolicum.33 

Het derde deel van het boek is getiteld ‘Jezus in elke cultuur’ en hier wordt de wirkungsgeschichte 

van Jezus Christus van Anselmus tot Tillich geschetst. Hiermee wil Van de Beek het persoon-zijn van 

Jezus Christus thematiseren. Deze persoon heeft in verschillende tijden, op verschillende plaatsen en 

in verschillende culturen steeds weer een andere indruk gemaakt. Dat kan doordat hij een persoon 30 

is. Ieder mens kan met deze persoon een relatie aangaan. Dit in tegenstelling tot een leer die alleen 

in een specifieke context zinvol is.34 Met deze nadruk op de inculturatie van de persoon van Jezus 

Christus wil Van de Beek ruimte maken voor niet-westerse theologie.  

Het vierde en laatste (en kortste) deel stelt de vraag naar het exclusieve karakter van het christelijk 

geloof. Van de Beek stelt dat ‘het er dus om zal gaan af te wegen of exclusivisme in het geval van het 35 

christelijk geloof geboden is, en als we daarop bevestigend antwoorden, aan te geven wat de aard 
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van dat exclusivisme is.’35. Van de Beek is er niet aan toegekomen deze vraag met ronde woorden te 

beantwoorden. Hij stelt dat hij wil staan voor zijn christologie ‘waarin de historische persoon van 

Jezus de enige waarachtige God is’36. De spanning die dit oplevert en de mogelijkheid dat binnen 

andere religies ook een figuur als Jezus Christus optreedt, thematiseert Van de Beek maar kort. Het 

boek lijkt dan af te breken. De laatste alinea stelt: ‘Jezus heeft een bijzondere band met Israël’. Deze 5 

relatie is zo bijzonder dat we ons moeten afvragen of we bij het christendom en het Jodendom wel 

van verschillende godsdiensten kunnen spreken. Zonder Israël kan men de betekenis van Jezus niet 

verstaan. Hij is de Christus: de Messias van Israël. Dat betekent dat een christologie niet voltooid is, 

als niet over Israël gesproken is. Een theologie over Israël is niet een (meestal overgeslagen) 

optioneel onderwerp in de dogmatiek, maar behoort tot de christologie en daarmee tot het hart van 10 

het belijden.’37. Deze theologie over Israël werkt Van de Beek uit in De kring om de Messias. 

Uit dit citaat rijzen een aantal vermoedens. De functie van Jezus Christus in de verhouding tussen 

Jood en heiden lijkt dat Jezus Christus de verbindende schakel is, ja zelfs, dat Jodendom en 

christendom geen twee verschillende godsdiensten zijn. Ten tweede blijkt dat de oriëntatie op Israël 

staat in functie van de christologie. Het Jodendom is interessant voor zover het nader inzicht kan 15 

geven in de christelijke leer. Over Israël spreekt Van de Beek om zijn christologisch ontwerp te 

verhelderen. De denkrichting is dan ook duidelijk. Eerste stelt Van de Beek vast wie Jezus Christus is, 

vervolgens gaat hij het verband tussen deze christologie en Israël beschrijven.  

De kring om de Messias 

De tweede kern van de christologie van Van de Beek is dus dat God en lijden nauw samenhangen. 20 

Dat lijden speelt ook een zeer grote rol in De kring om de Messias. Dat leven met God lijden is, is 

volgens Van de Beek een raadsel voor ons. Het is Gods wil. Wij kunnen God onmogelijk doorgronden. 

Wel weet Van de Beek met stelligheid dat het zó zit. Leven met God is lijden, het lijkt bij Van de Beek 

wel een natuurwet, er is geen ontkomen aan. Nu is het volgens Van de Beek niet zo dat dit berust op 

Gods willekeur. Het lijden is straf op de zonde, het lijden is onze schuld. Niet dat wij in staat zijn om 25 

het lijden te voorkomen door niet te zondigen, want God vraagt zoveel dat wij hoe dan ook schuldig 

zullen zijn en zullen lijden. Israël weet dat als geen ander. Dat blijkt als we kijken naar het lijden. 

Jezus Christus is de lijdende God. God lijdt. En daarom lijdt zijn volk. En daarom zal de kerk lijden. En 

bij die conclusie was Van de Beek al begonnen. Het lijkt er op dat Van de Beek in een cirkel 

redeneert, in ieder geval is duidelijk dat God en lijden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 30 

Volgens Van de Beek is de kerk een lijdende gemeenschap, die slechts kan afwachten en volhouden 

tot de wederkomst. 

Als leven met God lijden is, wat gebeurt er dan als Jezus Christus komt? In hem maakt God de wereld 

draaglijk. Dat de wereld onverdraaglijk is, is de schuld van de mens. Én van God. God maakt vuile 

handen, hij schept de wereld gebrekkig. Op Golgotha komt een einde aan die wereld. De dood van 35 

Jezus Christus is het einde van de geschiedenis, de nieuwe wereld is aangebroken. Maar dat is nog 

niet doorgebroken. De wereld zit volgens Van de Beek in een soort wachtkamer en in die toestand is 

er lijden, veel lijden. Ook voor Israël. Van de Beek stelt dat zij zich bekeren en dat ze gedoopt moeten 

worden. En dat ze de kans lopen het land weer te worden uitgejaagd. Zij zitten klem tussen het 
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‘reeds nu’ en het ‘nog niet’ in Christus. Van de Beek hanteert deze categorieën niet strikt. Zo valt de 

besnijdenis en cultus onder wat ‘reeds’ vervuld is en dus niet meer nodig is, het land echter valt 

onder het ‘nog niet’, de landbelofte is niet in vervulling gegaan. Het blijft vreemd dat Van de Beek 

ondanks de aanwezigheid van de Joden in het land Israël dat niet in verband met zijn christologie wil 

brengen. Het onderscheid lijkt willekeurig. En bovendien gevaarlijk, want blijft Israël op deze manier 5 

niet een onderwerp van christelijke theologie waar theologen naar eigen inzicht over kunnen 

beschikken?  

De geschiedenis van Israël is een geschiedenis van lijden. ‘Als we de geschiedenis van Israël overzien, 

is hetgene wat opvalt, hun lijden’38. Dit een sleutelzin. Het lijden van Israël heeft Van de Beek diep 

geraakt, zeker na een bezoek aan Yad-Vashem in 1995.39 Maar tegelijk kan Van de Beek niet anders 10 

dan over het lijden beginnen. In Jezus Kurios was God al degene die lijd en dus lijdt zijn volk ook. Op 

de kaft van Jezus Kurios staat een tekening uit de catacomben. De muurtekening toont een ezel aan 

het kruis. ‘Alexamenos aanbidt zijn God’, staat erbij gekrast. Van de Beek neemt deze negatief 

bedoelde tekening over om een positieve uitspraak over God te doen. God is een zwakke God die 

zich aan een kruis laat doden. Jezus is dus God. Maar we weten na het lezen van Jezus Kurios nog niet 15 

wie God is. Dat Hij de God van Israël blijkt te zijn en wat dat voor gevolgen heeft, komt nu pas ter 

sprake. Mijn christologie, schrijft Van de Beek, is niet voltooid als niet over Israël gesproken is. Veel 

van dat lijden van Israël is door christenen veroorzaakt of goedgekeurd. Waarom moest Israël lijden? 

Omdat Israël een Messiaanse gestalte is. Zij zijn het volk van God en daarom wordt hen lijden 

aangedaan. Door mensen, maar ook door God. In het lijden zien we ook de eenheid van de Messias 20 

en zijn volk. Het lijden van Israël is hetzelfde lijden als het lijden van de Messias. Golgotha en 

Auschwitz zijn wezenlijk hetzelfde. Het lijden van Israël is ook oordeel, want zij hebben niet geloofd 

in Jezus Messias. Terwijl zij in hem juist zichzelf zouden moeten herkennen.40 

Het lijden van Israël hangt samen met haar verkoren zijn. Wie door God wordt uitgekozen komt als 

het ware in de frontlinie terecht, volgens Van de Beek. Die verkiezing door God is totaal ongegrond. 25 

“God discrimineert nu eenmaal”41. Deze verkiezing van God wordt in het Nieuwe Testament 

vervuld.42 Dat wil volgens Van de Beek zeggen dat er een nieuwe gemeenschap ontstaat van Joden 

en heidenen.43 Deze nieuwe gemeenschap komt tot stand door de doop.44 Dat rechtvaardigt ook 

zending onder de joden, zij moeten immers ook gedoopt worden om in deze nieuwe gemeenschap te 

worden opgenomen.45 Van de Beek stelt dat ‘het christelijk belijden is dat Jezus Christus is opgestaan 30 

als vervulling van al wat de wet en de profeten hebben geschreven. De kern van de christelijke 

theologie wordt gegeven met deze concrete gebeurtenis die de geschiedenis beëindigd’.46 

Consequentie hiervan is dat de rol van de Joden dus ook definitief is uitgespeeld. Vanuit het wat 

onbegrijpelijke standpunt dat alle tijd na Jezus Christus geen geschiedenis meer is, is dat begrijpelijk. 
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Ik vraag mij af of dit standpunt niet een theologische voedingsbodem voor antisemitisme levert 

omdat het geen theologische waarde meer hecht aan het concrete Jodendom.  

De brief aan de Romeinen 

Van de Beek bespreekt de Romeinenbrief niet integraal, maar er zijn veel verwijzingen naar de 

Romeinenbrief. Soms betreft dat niet meer dan een allusie op een zinsnede uit de Brief aan de 5 

Romeinen, maar er zijn ook uitgebreide besprekingen van thema’s uit de brief. In het hoofdstuk over 

het lijden in de Kring om de Messias komt Paulus ter sprake. Volgens Van de Beek maakt Paulus 

duidelijk een keuze voor de gekruisigde Christus. Het kruis laat in al zijn onaanvaardbare 

gruwelijkheid zien wie Gods Zoon is. God en het lijden horen bij elkaar. De Messias kan dus niet 

anders dan een lijdende Messias zijn. Dat wordt door Israël niet geaccepteerd.47 Maar het is de 10 

realiteit en die realiteit wordt bevestigd doordat God Jezus Christus opwekt uit de dood.48 Van de 

Beek verwijst naar Romeinen 6:3 als hij stelt: “Wie zich in de kring van de God van Israël begeeft, 

begeeft zich in de kring van zijn Messias en krijgt het zwaar te verduren. Niet voor niets worden we 

gedoopt in zijn dood.”49 Het is dus het lijden en de mislukking die God, Jezus Christus en Israël 

verbinden. 15 

Uitgangspunt voor Van de Beek is dus dat we pas vanuit Christus over Israël praten. Dat is een 

kwestie van kunnen voor zover christenen alleen maar door het geloof in Jezus Christus theologische 

interesse krijgen in zijn volk. En het is een kwestie van moeten voor zover christenen het gesprek met 

Israël willen laten gaan over de waarheidsvraag. Het gaat in de ontmoeting tussen kerk en Israël om 

de vraag ‘hoe de weg van Jezus zich verhoudt tot de weg van Israël, zowel vóór als na de komst van 20 

Jezus’50. Op deze vraag wordt in de kerk geantwoord dat Jezus de Messias is. Jezus van Nazareth 

wordt beleden als de gezalfde, Hij is de vervulling van het Oude Testament. Met dit uitgangspunt 

gaat de kerk daarin lezen.51 Vervolgens komt Van de Beek te spreken over de wet. Hoewel er ook 

waardering is, concludeert Van de Beek uit de Romeinenbrief dat de wet ons geen leven kan geven.52 

Joodse vreugde der wet is dus altijd onvolkomen. Pas in de vervulling in Christus komt de wet tot zijn 25 

doel. Christenen houden de wet dus niet vanwege de wet, maar zij houden die uit dankbaarheid aan 

God in het vertrouwen dat de wet al vervuld is door Christus.53  

Ook in het hoofdstuk over de wet van De kring om de Messias ontbreekt de Romeinenbrief niet. De 

vraag die Paulus zich volgens Van de Beek stelt is wat het doen van gerechtigheid door de wet te 

houden te maken heeft met Jezus Christus54. Van de Beek herhaalt dat volgens Romeinen 1-3 allen 30 

gezondigd hebben, Jood en heiden zonder onderscheid. Romeinen 4 laat volgens hem vervolgens 

zien dat ook Abraham niet door het houden van de wet gerechtvaardigd werd. Romeinen 5 laat zien 

dat Jezus door in het domein van de zonde te gaan de zonde kon overwinnen en zo gerechtigheid 

voor Jood en heiden kon bewerken. Romeinen 6 gaat vervolgens over de mogelijke participatie in de 

dood van Jezus Christus door de doop. Door die participatie zijn we dood voor de zonde. Romeinen 7 35 
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zorgt ervoor dat we vervolgens niet denken dat we dan dus weer de wet moeten houden, want dood 

zijn met Jezus betekent ook dood zijn voor de wet. De wet laat ons alleen maar zien dat we niet in 

staat zijn om Gods gerechtheid te doen. Maar door de participatie in de dood van Jezus kan dat ons 

niet meer verontrusten. De wet vond zijn vervulling in Jezus Christus. Hij heeft de wet volkomen 

gehouden en daardoor kon de wet gerechtigheid brengen aan de mensen die in hem geloven. Van de 5 

Beek: “Christus is niet alleen degene die zondaars redt, maar ook degene die de wet redt van de 

vruchteloosheid door de zonde van de mensen.”.55 In Romeinen 8 stelt Paulus volgens Van de Beek 

dan ten slotte dat het vervullen van de wet het lijden met Christus is. Wie in Jezus Christus gelooft, 

heeft de wet vervuld en wordt door de wereld waar de zonde nog heerst, niet geaccepteerd. Dat 

brengt lijden met zich mee.56  Op die manier is Jezus Christus volgens Van de Beek de vervulling van 10 

de wet. Dat hij de vervulling van de wet is, betekent ook dat hij de vervulling van Israël is, want die 

twee horen samen. Daarmee komt Paulus volgens Van de Beek bij Romeinen 9-11. Romeinen 12-14 

gaat volgens Van de Beek over het leven in de Geest. Dat brengt een ethiek met zich mee van 

verdragen, geduld en sterven van het eigen ik.57 

Van de Beek citeert Romeinen 10:12 nergens expliciet in De kring om de Messias. Maar het vers 15 

speelt wel een grote rol. Als de verhouding tussen Jood en heiden wordt besproken is het opschrift 

‘Noch Jood noch Griek’58. De verhouding tussen Jood en heiden staat dus in het licht van een tekst 

over gelijkheid. Dit betekent dat er geen bijzondere positie voor de Joden is in de gemeente. 

Tegelijkertijd schrijft Van de Beek: Christen zijn is fundamenteel anders dan Jood zijn.59 Dat wil 

zeggen dat Joden de verkeerde reactie op Gods openbaring in Jezus Christus geven door vast te 20 

houden aan de wet van Mozes. Christenen geven de enige gepaste reactie namelijk die van geloof. 

Als een Jood ook gaat geloven wordt hij of zij christen en is geen Jood in strikte zin meer. Van de 

Beek lijkt zelf ook te schrikken van deze boude uitspraken als hij schrijft “dit lijkt zonder meer naar 

een vervangingstheologie te leiden”60. Van de Beek neemt in deze passage zelf de functie van criticus 

van zijn eigen theologie op zich. Hij wil de impasse waar hij in terecht is gekomen, waarbij enerzijds 25 

een hoge christologische inzet het onderscheid tussen Joden en heidenen doet verbleken, maar 

anderzijds er toch geen sprake mag zijn van vervangingstheologie, door de term ‘vervulling’ in te 

brengen. Door Jezus Christus wordt Israël niet afgeschaft, maar wordt het vervuld, dat wil zeggen 

komt het tot zijn doel. Van de Beek waarschuwt dat dit niet een verheerlijken is van de kerk ten 

opzichte van Israël. “We kunnen niet genoeg beklemtonen dat niet de kerk de vervulling van Israël is, 30 

maar Christus”61. Hiermee wil Van de Beek een triomfantalisme van de kerk ten koste van Israël 

voorkomen. 

In het hoofdstuk over de verkiezing bespreekt Van de Beek ook Romeinen 9 tot en met 11.62 Zij 

uitgangspunt is dat de verkiezing van Israël van kracht blijft omdat God een trouwe God is. Van de 

Beek pakt hier de gedachte dat afstammelingen van Abraham niet automatisch tot God volk horen 35 
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weer op. In Romeinen 9:6-10:21 leest hij dat het niet gaat om genetische afstamming, maar om 

verkiezing van God. Volgens Van de Beek gaat Paulus hier dieper dan in hoofdstuk 4 waar het ging 

over de verkiezing van Israël te midden van de volken. In Romeinen 9 en 10 gaat het echter over een 

verkiezing binnen Israël.63 Dat er maar een klein deel van Israël is dat in de Messianiteit van Jezus van 

Nazareth gelooft, doet volgen Paulus niets af van Gods verkiezing. Gods trouw blijkt veeleer uit het 5 

geloof van mensen zoals Paulus. Van de Beek: “Dat vervolgens God ook nog mensen uit de heidenen 

in zijn ontferming opneemt, ligt ook geheel in lijn van de profeten (Romeinen 9:24). De gedachtegang 

buigt echter al snel weer terug naar Israël zelf, waarvan een rest behouden wordt (Romeinen 9:27-

29). In de gemeenschap met God van de rest mogen wonderlijk genoeg de heidenen delen, terwijl 

zoveel Joden er buiten lijken te vallen (Romeinen 9:30-33).”64 Volgens Van de Beek zegt Romeinen 10 10 

na hoofdstuk 9 niet zoveel nieuws meer. De herhaling wijst op Paulus existentiële worsteling.65 

In Romeinen 11:1-5 leest Van de Beek dat Paulus zichzelf als het bewijs ziet dat God heel Israël zal 

behouden. Paulus is immers uit de stam Benjamin, een vergeten stam. Maar juist uit die stam komt 

de apostel Paulus. De verwachting is dus dat God dan ook heel Israël zal behouden.66 Vervolgens 

schrijft Paulus over de functie van het ongeloof van de Joden. Dat ongeloof schept ruimte voor de 15 

heidenen. Volgens Van de Beek is het niet verwonderlijk dat God dat doet, Hij is immers “…niet de 

God van de vrome Joden die de wet gehoorzamen, maar God is de God van de mensen die 

ongehoorzaam zijn.”67 Door het ongeloof van de heidenen kan God zich ontfermen zowel over 

heidenen als de Joden. Maar dat is niet te begrijpen voor Israël, zij zien dat nog niet in. Maar het 

ongeloof van de Joden vertegenwoordigt de genade van God. Maar God houdt zijn handen naar het 20 

volk Israël uitgestrekt, naar dat ongelovige volk. Dat mag voor de heidenen veel betekenen, het laat 

zien dat God de goddeloze rechtvaardigt.68  

Aan het eind van het hoofdstuk over de verkiezing komt Van de Beek te spreken over Romeinen 1 tot 

en met 3. Hij wijst op de zonde van Joden en christenen. Van de Beek heeft scherpe kritiek op het 

christendom. Hij ageert tegen “goedkope genade en verideologiseerde schijngerechtigheid”69. Hier 25 

lijkt Van de Beek een onderscheiden zondigheid van Joden en heidenen te stellen. Maar allen, d.w.z. 

Joden en heidenen, moeten bekennen dat zij gezondigd hebben en allen zullen door God 

gerechtvaardigd worden (n.a.v. Romeinen 3:24).70 

Een hoge christologie is hiervoor beter geschikt dan een lage christologie volgens Van de Beek. Een 

lage christologie ziet Jezus van Nazareth als een nieuwe en hogere stap van menselijke religiositeit 30 

kijkt daarom neer op het lagere Jodendom. Een hoge christologie die erkent dat in Jezus Christus God 

zelf is gekomen daarentegen, is in staat om recht te doen aan het feit dat Israëls God mens werd. Een 

hoge christologie heeft juist oog voor het feit dat de ultieme openbaring van God te midden van 

Israël plaatsvond.71 Daarmee is Israël een rijk gezegd volk, hoewel die zegen ook veel lijden met zich 
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heeft meegebracht. Bij Van de Beek is er dus geen sprake van vervangingstheologie als zou de kerk in 

plaats van Israël zijn gekomen. Wel lijkt Jezus Christus de vervanging van Israël te zijn. Hij heeft God 

ten volle geopenbaard en daarmee is de taak van Israël ten einde.72 En dat moeten mensen gaan 

geloven. De werken van de wet doen er niet toe, want het heil is immers eens en voor goed gekomen 

in Jezus Christus. Daarom moeten ook Joden gedoopt worden en het voorwerp van christelijke 5 

zending zijn.73 

Er is maar één echt verschil en dat is het geloof in Christus.74 Joden moeten ook sterven aan zichzelf, 

moeten ook gedoopt worden, moeten ook bekeerd worden. Bij Van de Beek blijft er een verschil 

tussen Joden en christenen, maar het verschil is minimaal. Natuurlijk kan een heiden geen Jood 

worden en een Jood geen heiden. Maar in het helle licht van Jezus Christus verbleekt dit 10 

onderscheid. We kunnen concluderen dat Van de Beek in Paulus’ Brief aan de Romeinen leest dat 

voor Jezus Christus alle mensen, Joden en heidenen, gelijk zijn. Beide groepen hebben gezondigd en 

beide groepen worden door geloof in Jezus Christus gered. Bij dat geloof hoort de doop en de doop 

constitueert een nieuwe gemeenschap, de kerk. Uiteindelijk brengen de opvattingen van Van de 

Beek hem er dus toe om onomwonden te verklaren dat ook Joden dus zich in de kerk moeten 15 

voegen. 

Hoe is nu de interpretatie van de brief aan de Romeinen verbonden met de christologie bij Van de 

Beek? Van de Beeks interpretatie van Paulus’ brief aan de Romeinen is klassiek-reformatorisch te 

noemen. Dat betekent dat frases als ‘gerechtvaardigd uit de wet’ zonder meer als tekening van het 

Jodendom worden gezien.75 Deze frases staan dan tegenover de rechtvaardiging door het geloof. 20 

Hoewel Paulus door Van de Beek incidenteel ‘de farizeeër Paulus’ wordt genoemd, is Paulus over het 

geheel genomen bij Van de Beek op te vatten als de eerste echte christen. En bij Van de Beek wil dat 

zeggen dat Paulus dus geen Jood meer was, want christen-zijn en Jood-zijn sluiten elkaar uit, zoals 

ook rechtvaardiging door het geloof rechtvaardiging uit de wet uitsluit. De christologie bij Van de 

Beek kenmerkt zich door een nadruk op zowel de identificatie van God en Jezus Christus enerzijds als 25 

de van de mens met Jezus Christus anderzijds. De vroegkerkelijke belijdenis van Jezus’ twee naturen 

wordt hier ten volle gewicht gegeven. Jezus is God in persoon en Jezus Christus is de mensheid, in de 

zin van ieder mens afzonderlijk, in persoon. Dat in deze christologie weinig ruimte meer is voor zaken 

als de wet en het volk Israël is duidelijk. Het gaat in Jezus Christus om God en de mensen. In het licht 

van Jezus Christus verbleekt alle onderscheid. Een verbond tussen God en een volk door middel van 30 

een wet is hiermee niet te combineren. Dat leest Van de Beek ook in Paulus’ brief aan de Romeinen. 

Iedereen heeft gezondigd en iedereen is aangewezen op de identificatie met Jezus die ook identiek is 

aan God. Allen hebben dan ook dezelfde Heer. Israël heeft nog wel een bijzondere positie, ook dat 

leest Van de Beek in de brief aan de Romeinen, maar het verband tussen God en Israël ligt vooral in 

het lijden en de mislukking. Nu is dat bij Van de Beek eigenlijk geen minderwaardige positie gezien 35 

zijn nadruk op Gods betrokkenheid op het lijden en zijn eigen mislukking in Jezus Christus. Het is 

echter wel duidelijk dat er weinig positiefs over Israël gezegd kan worden en Van de Beek leest dat 

bij Paulus in zijn brief aan de Romeinen terug.  
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Hoofdstuk II Christologie en de brief aan de Romeinen bij Marquardt 
De Duitse theoloog Friedrich-Wilhelm Marquardt (1928-2002) heeft zich ingezet voor een ommekeer 

in kerk en theologie. Theologen moeten leren luisteren in plaats van spreken volgens Marquardt en 

dan vooral naar de slachtoffers van hun theologie. Het grootste slachtoffer van de westerse 

christelijke theologie is het Jodendom. Marquardt heeft zijn poging van dit luisteren en vervolgens 5 

opnieuw doordenken van de theologische vragen in zeven banden dogmatiek76 gevat waarin hij 

luistert naar Joodse stemmen en die verwerkt in zijn eigen christelijke spreken.77 Dit luisteren is bij 

Marquardt een dynamisch proces geweest. In de jaren ´60 is Marquardt vooral bezig met het 

Zionisme, in de jaren ´70 en ´80 vooral met het denken over taal van Buber. Terwijl in de jaren ´90 

Marquardt meer en meer bezig is met het levende Jodendom, thema´s uit die tijd zijn de Talmoed, 10 

de Joodse religieuze praktijken en het onderhouden van de wet.78  

Jezus Christus en Israël 

Marquardt heeft zijn gedachten over de christologie gepubliceerd in twee banden. In de eerste band, 

die in deze scriptie centraal staat, gaat Marquardt na hoe er over Jezus Christus gesproken kan 

worden. Deze band is een soort prolegomena bij de christologie. Marquardt geeft twee grenzen voor 15 

het spreken over Jezus Christus aan. Allereerst moet er beseft worden dat Jezus Christus ook buiten 

de kerk een betekenis heeft. En ten tweede dat we hem moeten begrijpen binnen de horizon van de 

Bijbelse hermeneutiek, in het kader van het Bijbelse zijnsverstaan. De integrale bespreking van de 

brief aan de Romeinen, die ik hieronder analyseer, maakt onderdeel uit van het tweede punt. 

Volgens Marquardt moet Jezus vanuit de klassieke theologie weer worden thuisgebracht in de 20 

wereld van de Bijbel. Dat betekent ook dat er grondige studie moet worden gemaakt van het 

Jodendom, vooral het Jodendom van de inter-testamentaire periode.79 De bestudering van het 

Jodendom levert bij Marquardt de ontdekking dat Jezus door en door Joods is op. En Jezus is dat ook 

gebleven. De beweging waar Marquardt op wijs is niet die van Jezus naar de volken, maar van de 

volken naar de wereld van het Jodendom. 25 
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In de tweede band van zijn christologie komt Marquardt tot de eigenlijke inhoud van de christologie. 

Marquardt gaat hier uit van twee aan de Bijbel ontleende vragen. Marquardt wil met zijn christologie 

in vraagvorm aansluiten bij het Jodendom. De eerste is de vraag van Johannes de Doper: ‘Bent u 

degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ (Matteüs 11 vers 3). De tweede vraag 

is de vraag van Jezus: ‘wat denkt u over de Messias?’ (Matteüs 22 vers 42). Dat Marquardt zijn 5 

uitgangspunt neemt in deze vragen heeft zijn consequenties. De christologie is nooit af, want de 

vragen worden tot op de dag van vandaag gesteld. En het antwoord is tot op de dag vandaag niet 

definitief gegeven. Niet door de God en niet door de mens. Wat God betreft stelt Marquardt de 

vraag of God de vraag naar de Messias in Jezus Christus definitief beantwoord heeft.80 Marquardt wil 

door deze vraag in zijn christologie centraal te stellen, ruimte maken voor de Joodse vragen bij de 10 

Messianiteit van Jezus Christus. En wat de mens betreft wijst Marquardt er op dat het geven van een 

antwoord op de vraag van Jezus ‘Wat denkt u over de Messias?’ een vorm van deelname aan het 

leven van Jezus Christus is. ‘Wij wagen de gedachte dat wij in de christologie de naar zichzelf 

vragende Christus met onze antwoorden bijstaan.’81 Marquardt benadrukt dat het verwoorden van 

een christologie vooral ook praktisch is. Een theoloog moet de waarheid van zijn christologische 15 

opvattingen in de praktijk bewijzen, dat wil zeggen dat een theoloog moet leven volgens de waarheid 

die hij presenteert. Voor Marquardt is dit criterium aan waarheid het criterium dat de Bijbel stelt aan 

theologische uitspraken.  

Marquardt vraagt zich af in hoeverre de vroegkerkelijke gedachten over de christologie, zoals die in 

de conciliaire leeruitspraken zijn verwoord, wel voldoen aan dit criterium. Marquardt vreest dat de 20 

logosleer en de twee-naturenleer Jezus Christus te veel verzelfstandigd hebben ten opzichte van God 

en van de mensheid. Marquardt wil benadrukken dat de Bijbel God leert kennen als een God die leeft 

in gemeenschap met de rondom Israel verzamelde mensheid.82 Alleen als dat wordt vastgehouden 

kunnen we een Bijbelse christologie ontwikkelen. Hoe ziet een dergelijke Bijbelse christologie er uit? 

Marquardt kijkt voor de inhoud van zijn christologie vooral naar de parallellen tussen de 25 

geschiedenissen van Israël en Jezus Christus. Niet dat Israël zelf de Messias is, maar de 

overeenkomsten zijn te opvallend. Marquardt noemt de thema’s ‘Zoon van God’, ‘verwekking’, 

‘maagdelijke geboorte’, ‘Gods nabijheid’ en ‘het Woord’. Deze categorieën wijzen er op dat 

Marquardt Jezus Christus helemaal op Israël wil betrekken. Het is onmogelijk om over Jezus Christus 

te spreken zonder over Israël te spreken. De verhalen van Israël leggen de geschiedenis van Jezus 30 

Christus uit. Daarmee snijdt Marquardt de weg van de speculatie over verhouding tussen de zoon en 

God af, want Jezus Christus heeft zijn oorsprong in Israël. ‘Elke christologische uitspraak over de 

oorsprong van Jezus, moet een uitspraak zijn over zijn oorsprong … in de generaties van Israël.’83  

Marquardts spreken over christologie wil ook recht doen aan de blijvende geldigheid van het Bijbelse 

onderscheid tussen Joden en niet-joden. Jezus Christus heft dit onderscheid niet op, maar heeft juist 35 

in dit onderscheid zijn functie. Hij is degene die als Jood het voor niet-joden mogelijk maakt om via 

de band met Israël tot de enige ware God te komen, Israëls God.84 De christologie is dus 

fundamenteel Joods van karakter en daarom betrokken op de geschiedenis van Israël. Dat houdt niet 
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op bij de Bijbel. Marquardt waardeert in Barth dat hij ook Jezus en Israël identificeerde, maar maakt 

hij maakt daar bij de kanttekening dat Barth niet ver genoeg gaat. Bij Barth blijft het levende 

Jodendom buiten beeld, omdat Barth de geschiedenis van Israël in Jezus ten einde laat lopen.85 

Marquardt wil het Jodendom van na Jezus Christus ook een plek geven in de christologie, om te 

voorkomen dat christelijke theologie nog eens de indruk zou wekken dat de rol van het Joodse volk is 5 

uitgespeeld en geen sterk verweer zou hebben tegen antisemitisme. Marquardt wil in zijn 

christologie ruimte maken voor het joodse nee tegen Jezus als de Christus en hij wil het simpele feit 

van het voortbestaan van het Joodse volk. Zonder dit volk is het onmogelijk om over de God van dit 

volk te denken, volgens Marquardt, en daarom moet een goede christologie zich verhouden tot dit 

volk. De betekenis van Jezus is niet los te maken van de betekenis van Israël.86 10 

De brief aan de Romeinen 

Marquardt wendt zich tot de Romeinenbrief omdat hij duidelijk wil maken dat in de eerste eeuw 

werd getracht om het Bijbelse, oudtestamentische, verstaan van de werkelijkheid te bewaren in de 

christelijke gemeente. Dat was nodig om de betekenis van Jezus Christus te kunnen uitdrukken in de 

taal van de Hebreeuwse Bijbel, want dat is voor Marquardts christologie van groot belang. Immers, 15 

de geschiedenis van Jezus Christus is zo nauw verbonden met de geschiedenis van Israël dat zonder 

telkens het verband tussen deze geschiedenissen te leggen het onvermijdelijk is dat in de christologie 

allerlei on-Bijbelse elementen opduiken. Marquardt wijst erop dat de gerichtheid op het Oude 

Testament van het Nieuwe Testament niet moet worden opgevat als een poging een eigen 

interpretatie van de Oude Testament te geven in poging van de christelijke gemeente om zich los te 20 

maken van haar Joodse achtergrond, maar als poging om Jezus te begrijpen in het kader van de 

geschiedenis van het Joodse volk. Dat wil volgens Marquardt zeggen ‘een verbinding van Jezus 

Christus met de wereldbeschouwing, de geschiedenisopvattingen en de theologie over de 

verhouding tussen het verkozen volk Israël en de volken van de aarde’.87 Paulus’ brief aan de 

Romeinen is volgens Marquardt een poging in die richting. Paulus wil laten zien hoe Jezus Christus 25 

kan worden verbonden met het Oude Testament en dat een dergelijke interpretatie van de Thora 

mogelijk is. Dat Paulus Jezus Christus probeert te plaatsen binnen het kader van de Thora maakt zijn 

brief aan de Romeinen voor Marquardt zo interessant, omdat ook hij een christologie wil 

ontwikkelen die recht doet aan de verwevenheid van de Thora en Jezus Christus. Daarom bespreekt 

Marquardt de Brief aan de Romeinen in de derde en laatste paragraaf van de eerste band van zijn 30 

christologie.88 In de behandeling van de Romeinenbrief gaat Marquardt niet als een exegeet de tekst 

vers voor vers langs, maar schets hij bredere verbanden en lijnen door de gehele brief. Hij analyseert 

de structuur van de brief en legt een Bijbelstheologisch raamwerk aan waarbinnen hij de brief 

analyseert. Verder bespreekt hij kernteksten in confrontatie met andere auteurs.89  

Wat betreft de structuur van de brief stelt Marquardt het volgende. De eerste vijf hoofdstukken van 35 

Romeinen gaan over Paulus’ visie op de mensheid.90 Hierop volgt het antwoord op de vraag naar wat 

christenen dan zijn in de hoofdstukken 6 tot 8. Dan volgen hoofdstukken over wat Joden zijn (9 tot en 
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met 11). De laatste hoofdstukken, 12 tot en met 15, gaan over hoe deze twee, christenen en Joden 

moeten samenleven. De tekst die als kerntekst functioneert in deze scriptie, Romeinen 10:12a staat 

dus in het deel over wat Joden zijn (Romeinen 9-11). Om de betekenis van Marquardts bespreking 

van Romeinen 9 tot en met 11 goed te begrijpen is het nodig om ook te kijken naar zijn bespreking 

van de andere hoofdstukken. Deze bespreking levert Marquardt het volgende op. 5 

Allereerst benadrukt Marquardt het verschil tussen Joden en heidenen. Romeinen 1:1-17 is de 

inleiding op de brief. Paulus stelt zich voor als apostel van de heidenen. Volgens Marquardt is 

daarmee direct al duidelijk dat er dus kennelijk een onderscheid is tussen Joden en heidenen. Dat 

onderscheid is niet praktisch, maar fundamenteel theologisch. Er is al direct in het begin van de 

Romeinenbrief geen sprake van een theologische gelijkheid van Joden en heidenen.91 Paulus schrijft 10 

dat in verband met zichzelf, maar ook in verband met Jezus Christus in 1:3. Jezus’ afkomst uit het 

geslacht van David ‘naar het vlees’ is volgens Marquardt niet een toevallig historisch gegeven, maar 

maakt duidelijk dat Jezus Christus staat in het kader van de verkiezing van Israël door God.92 Met 

deze nadruk op het onderscheid tussen Joden en heidenen zowel wat betreft Paulus roeping als 

Jezus Christus’ afkomst is de toon meteen gezet. Marquardt zal niet nalaten om waar mogelijk te 15 

benadrukken dat er sprake is van blijvend betekenisvol theologisch onderscheid tussen Joden en 

heidenen. Kerntekst in de inleiding van de brief is voor Marquardt 1:16, ‘… het evangelie … is een 

kracht van God … eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.’ Deze volgorde is voor Marquardt 

weer niet alleen historisch op te vatten, maar vooral theologisch. Er is geen sprake van gelijkheid. 

Deze ongelijkheid, meent Marquardt, is een ontologisch verschil. De hermeneutische consequentie is 20 

dat Marquardt voor niet-joodse lezers alleen waar sprake is van gojim mogelijkheden tot identificatie 

met het christendom ziet. 

Paulus wijst, dat is het tweede waar Marquardt onze aandacht op vestigt, ook op het verschil tussen 

Joden en heidenen als het gaat om het oordeel van God. Marquardt leest dat in Romeinen 1:18 tot 

3:20, waar Paulus volgens hem spreekt over het oordeel van God (1:18). Paulus wil allereerst laten 25 

zien dat de mensheid geen rechten kan laten gelden tegenover God vanwege de zonde. Ook wat de 

zonde betreft zijn Joden en heidenen onderscheiden. Wat de heidenen betreft laat Paulus een 

typisch Joods geluid over heidenen horen. Hij stelt dat zij geen grenzen kennen, de geschapen 

werkelijkheid vergoddelijken en geen verschil maken tussen de seksen (1:18-32). Direct daarop volgt 

een typering van de Joodse zonde: zij sluiten anderen buiten door een te strenge gerichtheid op de 30 

eigen identiteit.93 Daarbij verliezen zij uit het oog dat hun verkoren zijn berust op genade. De 

rechtvaardige praxis, hoe terecht ook, kan geen substituut worden voor Gods gerechtigheid als grond 

voor de verkiezing van Israël.94 Uit deze onderscheiding wat zonde betreft blijkt dat Marquardt bij 

Paulus het verschil tussen Jood en heiden ook ziet in hun ongerechtigheid.95  

Ten derde dienen volgens Marquardts interpretatie van Paulus de dood en opstanding van Jezus 35 

Christus de vereniging van Joden en niet-joden. Na de uiteenzetting van de verschillende zondigheid 

van heidenen en Joden volgt in 3:21-31 de positieve kant van Gods gerechtigheid. Gods 

                                                             
91 Ibid., 190. 
92 Ibid., 191. 
93 Ibid., 194 
94

 Ibid., 196. 
95

 Stegeman (2003), 45. 



Zij hebben allen dezelfde Heer - 22 - 

 

 

gerechtigheid stelt niet alleen allen, heidenen en Joden op hun eigen manier, schuldig voor God, 

maar opent voor beide nieuwe perspectieven. Het is niet verbazingwekkend dat Marquardt ook hier 

sterke nadruk legt op de onderscheiden manier waarop dat geldt voor Joden en heidenen. 

Marquardt stelt zich hier de vraag hoe Paulus de betekenis van Christus voorstelt. “De zonde kan het 

ontologische verschil niet opheffen, maar hoe staat het met dit verschil wat Christus betreft? ”96 5 

Uitgangspunt voor Paulus is de overtuiging dat de dood van Jezus Christus aan het kruis teken is van 

Gods ongebroken wil om het verbond met Israël voort te zetten. Jezus’ dood is volgens de 

interpretatie van Paulus door Marquardt enerzijds de openbaring van de rechteloosheid van zowel 

Joden als heidenen. Anderzijds wordt in Jezus gehoorzaamheid aan God een nieuwe 

levensmogelijkheid geopenbaard die voor zowel Joden als heidenen toegankelijk is. Jezus’ dood 10 

toont dat God niet zondermeer geduldig is, Hij laat niet spotten met zijn gerechtigheid. Tegelijkertijd 

is in Jezus’ dood ook duidelijk geworden dat God wel wil doorgaan. In Jezus’ dood stelt God het 

bondgenootschap ook open voor heidenen. Joden zouden zich daardoor niet beledigd moeten 

voelen, maar juist verheugd, omdat op die manier zij niet meer alleen het juk van de wet dragen. 

Want dat de wet niet vervalt, is volgens Marquardt voor Paulus volstrekt duidelijk. De wet wordt niet 15 

opgeheven door Jezus, maar juist geïntensiveerd, omdat in zijn leven blijkt dat de ware mens van 

begin tot einde volstrekt in vertrouwen op God leeft. Voor heidenen betekent dit dat ze niet meer 

buitenstaanders en toeschouwers zijn, maar deelnemers aan Gods geschiedenis met deze wereld in 

Israël.97 Voor Marquardt is hiermee de kern van de brief op tafel gekomen. Verzoening is bij 

Marquardt dus in de eerste plaats sociale verzoening. De heiden wordt eerst met de Jood verzoend 20 

en pas daarna met God.98 Dat is in tegenstelling tot de gangbare volgorde in de dogmatiek waar de 

verzoening met God gevolg wordt door onderlinge verzoening.99 

Ten vierde wijst Marquardt op de gedifferentieerde wijze waarop Abraham de vader van de gelovige 

zowel uit de Joden als uit de heidenen is. Abraham is de vader de gelovigen omdat bij hem al 

duidelijk wordt dat God een God is niet van doden, maar van levenden. De dood en opwekking van 25 

Jezus zijn ook een openbaring van deze zelfde God. Voor zover Abraham als niet-jood werd geroepen 

is hij de vader van de heidense gelovigen, voor zover Abraham de besneden Jood is, is hij het teken 

van Gods bijzondere band met Israël. Marquardt noemt Romeinen 4 een ‘Abraham-midrasj’100. 

Paulus schrijft in Romeinen 4 over Abraham. Abraham wordt de vader van vele volken genoemd. 

Volgens Marquardt problematiseert Paulus de positie van Abraham om duidelijk te maken hoe 30 

geloof, vertrouwen, constitutief is voor de relatie met God zowel voor Joden als voor heidenen. 

Abraham immers wordt uit de gojim geroepen en wordt daarna pas Jood. Dat gebeurde vanwege zijn 

vertrouwen op God en dat vertrouwen werd hem ook door God zelf geschonken. Het was dus in 

geen geval een prestatie van Abraham. Het vertrouwen van Abraham komt vooral tot uitdrukking in 

zijn vertrouwen op Gods belofte dat hij een zoon zou krijgen. Een zoon die het begin zou zijn van veel 35 

volken. Dus juist door Abrahams vertrouwen, emuna, dat hem tot een Jood maakte, werd hij de 

vader van vele volken, heidenen. 101  Volgens Marquardt is Paulus een goede Jood in zijn overtuiging 
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dat voor God niet slechts het houden van de geboden, maar een leven in vertrouwen, emuna, de 

ware levenshouding voor God is.102 Toch is er volgens Marquardt geen algemene godsdienstigheid 

die voorafgaat aan het Jood-zijn. Het is echter wel zo dat emuna voorondersteld is bij het houden van 

de wet. Voor Paulus is het geloofsvertrouwen, zoals dat van Abraham, iets is wat de verschillen 

tussen Jood en heiden kan overbruggen. Paulus wilde in zijn Brief aan de Romeinen de Joden in 5 

Rome vragen om ruimte te geven aan heidenen. In Marquardts interpretatie echter lijkt het er op dat 

Paulus bij de heidenen ruimte wil maken voor de Joden. Marquardt zal dat niet ontkennen, hij zal 

wijzen op zijn theologiseren na Auschwitz. De heidenchristenen hebben gefaald om het vertrouwen 

van de Joden waar Paulus om vraagt, waar te maken. Hier blijkt de invloed van Marquardts 

verwerking van Auschwitz op het exegetische en hermeneutisch vlak. Marquardt vervolgt zijn 10 

bespreking van de Brief aan de Romeinen door zich af te vragen waarom Paulus over Abraham komt 

te spreken. Volgens Marquardt bespreekt Paulus Abraham om iets over Jezus duidelijk te maken. Het 

verband tussen Jezus en Abraham wordt gelegd via de opstanding. Abrahams vertrouwen op een 

zoon ondanks de ouderdom van Sara en hemzelf, is geloof in de opstanding van de doden. Zoals God 

in de gave van een zoon van Abraham de geschiedenis van Israël voortzet, zo zet hij de geschiedenis 15 

met de volken voort in de opwekking van Jezus Christus. Door de opstanding van Jezus gaan de 

heidenen God ook kennen als ‘een God niet van doden, maar van levenden’ (Markus 12:27).103 Jezus’ 

dood en opstandig dient dan ook de vereniging van Joden en heidenen.104 

Ten vijfde wijst Marquardt er op dat de mensheid kan niet gedacht worden zonder Mozes. Gods wet 

en verkiezingen zijn constitutief voor de mensheid. Marquardt concludeert dat Paulus duidelijk heeft 20 

gemaakt dat geloof de levenshouding is van zowel Joden als heidenen. In dat vertrouwen vindt de 

gemeenschap van de volken zijn basis, die gelegd is door Jezus Christus’ vertouwen, zie 5:1 en 2. God 

heeft dat bevestigd door hem op te wekken uit de dood zoals hij Abraham uit de dood opwekt door 

hem op hoge leeftijd een zoon te geven. Toch wil Paulus, zo Marquardt, niet weten van absolute 

gelijkheid. Om dat duidelijk te maken komt Paulus te spreken over de heidenen in 5:1-11 en de 25 

mensheid in 5:12-21. Marquardt benadrukt dat het in 5:1-11 inderdaad over heidenen gaat en niet 

over mensen in het algemeen. De heidenen zijn de “goddelozen” uit vers 6, de “zondaren” uit vers 8 

en de “vijanden” uit vers 10.105 5:12-21 wordt volgens Marquardt door de christelijke exegese 

meestal aangeduid met de titel ‘Adam-Christus-typologie’. Daar gaat hij echter niet in mee, omdat hij 

stelt dat we Paulus verkeerd begrijpen als we de geschiedenis versimpelen tot Adam en Christus. 30 

Volgens Marquardt kunnen we echter niet in algemene termen spreken over de mensheid, maar 

begrijpen we Paulus beter als we spreken over de verhouding Adam-Mozes-Christus. Kerntekst 

daarvoor is volgens Marquardt 5:20 “Maar de wet is er bij gekomen”. Dat is Marquardt niet toevallig 

en problematisch, maar fundamenteel en onmisbaar. De wet van Mozes maakt de mensheid 

aanspreekbaar. Mozes is onmisbaar omdat zijn wet niet alleen de mens schuldig maakt, maar ook 35 

wijst op de ware mens. Alleen toen de wet er was, kon die door Jezus Christus vervuld worden.106 

Ten slotte spreekt Marquardt ook wat betreft de wet gedifferentieerd over de wet en haar betekenis 

voor Joden en heidenen. Christenen zijn vrij van de heidense wet, juist doordat hij in de Thora gaat 
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delen door Jezus Christus. Nu we dus weten wat Joden en wat heidenen zijn, en wat hun specifieke 

zonde en gerechtheid is, moet Paulus de vraag stellen: wat zijn christenen dan?107 Deze vraag 

behandelt Paulus vervolgens in de hoofdstukken zes tot en met acht. Allereerst iets over hoofdstuk 

zes. Christenen zijn volgens Paulus “aan de wet gestorven”. Volgens Marquardt heeft dit vaak tot 

misverstanden geleid en heeft men gedacht dat Gods wet niet geldt voor christenen. Maar 5 

christenen zijn niet aan de Thora gestorven, maar aan de nomos van hun vroegere socialisatie. Door 

de doop, waar Marquardt met Paulus de nadruk op legt, sterven heidenen aan de gebondenheid van 

het zonder God in de wereld zijn. Die doop is deelname aan het leven van Jezus Christus. En deze 

Jezus was Jood. Dat is geen toeval en daarom heeft zijn Jood-zijn invloed op de levensdeelname van 

de heiden aan Christus. Zij gaan met Christus leven met de Thora. Doordat zij door Christus gaan 10 

leven met de wet, worden zij gered van zijn neutraliteit, die niets minder is dan onverschilligheid, 

zinloosheid en leegte.108 In hoofdstuk zeven en acht specificeert Paulus volgens Marquardt de 

verhouding van de niet-joodse christenen tot de Thora.109 “Hoe staat het met de verhouding van de 

christenen tot het verbond met Israël?”110 Marquardt stelt bij zijn interpretatie centraal dat een wet 

altijd een gemeenschap veronderstelt. Als Christenen vrij zijn van de wet, dan zijn zij vrij van hun 15 

heidense gemeenschap met zijn zielloze natuurwet. Als zij vervolgens tot de Joodse gemeenschap 

gaan behoren door hun doop in verbinding met de Jood Jezus Christus, dan komt daarin ook hun 

binding aan de Thora mee. Het is immers Gods Thora die constitutief is voor de Joodse 

levensgemeenschap. Door Jezus Christus wordt de levengevende wet krachtig te midden van 

heidenen, zoals dat altijd al zo bedoeld was. De Thora was er niet alleen voor de Joden, maar voor 20 

alle volken.  

Ik kom nu bij het kerngedeelte van de Romeinenbrief, hoofdstuk 9 tot en met 11. Hier komt Paulus 

pas expliciet te spreken over Israël. Dat heeft lang geduurd. Ook Marquardt merkt dit op. Hij haast 

zich te stellen dat dit niet moet worden opgevat als impliciete relativering van het Joodse volk.111 In 

tegendeel, om dit onderwerp grondig te behandelen is een lange aanloop gepast. De centrale vraag 25 

voor Marquardt is hoe nu gedacht moet worden over de plaats van Israël nu door Jezus Christus een 

nieuwe gemeenschap van Joden en heidenen mogelijk is geworden? “Hoe is hun (de Joden, JWS) 

plek in het perspectief van de geschiedenis van Jezus te duiden?“112 Deze vraag wordt volgens 

Marquardt door Paulus behandeld in de dialectiek tussen Romeinen 10:4 “Want Christus is het einde 

van de wet…” en 11: 2 “God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft”. Als één van 30 

deze teksten tot uitgangspunt wordt genomen, leidt dat respectievelijk tot het einde van de 

theologische betekenis van Israël en een poging een nieuwe verhouding tussen christenen en Joden. 

Marquardt wijst het eerste af. En verbazingwekkend genoeg het tweede ook. Volgens hem zijn beide 

teksten als axioma gevaarlijk omdat men dan poogt een fenomenologische Israëlleer te ontwikkelen 

die geen betrekking meer heeft op de vrij verkiezende God.113 Onze uitspraken over Israël moeten 35 

dus altijd rekening houden met Gods vrijheid en onafhankelijkheid. Na deze analyse van Marquardts 
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interpretatie van Romeinen 1 tot en met 8 zijn we nu toegekomen aanzijn bespreking van hoofdstuk 

9 tot en met 11. 

Alvorens zich tot de inhoud van Romeinen 9 tot 11 te wenden bespreekt Marquardt twee 

karakteristieken van de tekst. In de eerste plaats wijst hij er op dat de toon van de drie hoofdstukken 

emotioneel en betrokken is. Hij noemt de leer die Paulus ontwikkeld “door gebed vergezelde leer”114. 5 

Paulus betoog is niet slechts een uiteenzetting, maar het heeft de toon van een gebed. Dat 

Marquardt dit aspect van de brief benadrukt heeft tot doel alle theologische speculatie als 

onwaarachtige theologie te ontmaskeren. Theologie is slecht dan echte theologie als het zich naar 

God toewendt. De tweede karakteristiek van de tekst die Marquardt noemt is de inhoud van het 

gebed van Paulus. Hij bidt om de verlossing van Israël (Rom. 10:1-3). Volgens Marquardt moeten we 10 

dat vooral niet te eschatologisch en te geestelijk opvatten. Het gaat in bij verlossing om ‘in de ruimte 

stellen’. Israëls zonde was, zoals hierboven beschreven, dat zij zich in haar eigen gemeenschap 

opsloot. Ze was niet in staat mee te gaan in de door Jezus Christus mogelijk gemaakte gemeenschap 

van Israël en de volken. Paulus vraagt God of Hij Israël wil verlossen uit deze conservatieve en 

introverte houding. Het gaat in verlossing dus om een ruimtelijke zaak, in dit tijdperk.115 De goede 15 

verstaander begrijpt dat het in de verlossing dus niet gaat om een ‘geestelijke zaak’ bij Marquardt. 

Paulus uitgangspunt is dat Israël allerlei voorrechten heeft, maar dat deze voorrechten niet 

vanzelfsprekend zijn. Israëls verkiezing heeft het karakter van ‘eerstelingschap’, bechura.116 Dat 

betekent dat Israëls verkiezing geen wetmatigheden kent, maar is gegrond in het telkens opnieuw 

verkrijgen van de zegen. Bovendien komt Israëls verkiezing volgens Marquardt niet tot uiting in 20 

succes, maar vind de verkiezing plaats in de weerbarstigheid van de werkelijkheid. “De geschiedenis 

waarin de verkiezing zich voltrekt is alles behalve een geschiedenis van trots of triomf, ze heeft de 

hardheid van de ellende van de wereldgeschiedenis en voltrekt zich voorbij goed en kwaad“117. 

Marquardt wijst op een parallel tussen het denken van Paulus in Romeinen 9:1-13 en het boek 

Genesis. Waar het in Genesis ging om de wording van Israël te midden van de volken, gaat het hier in 25 

de Romeinenbrief om de wording van een nieuw volk. In Genesis gaat het er telkens om dat de 

oudste niet de belangrijkste is (Kain en Abel, Jacob en Ezau). Paulus gebruikt volgens Marquardt die 

structuur om de toestand van zijn volk duidelijk te maken. Paulus speelt met de gedachte dat Israël 

hoewel het de oudste zoon is, naar achteren treed voor de in Jezus Christus mogelijk gemaakte 

nieuwe mensengemeenschap. Marquardt haast zich te zeggen dat dit natuurlijk niet het einde van 30 

Israël betekent. Bovendien zoekt Paulus de grenzen op van het Bijbelse spreken. Immers, in het Oude 

Testament zijn de geschiedenissen over de verkiezing intern joodse gebeurtenissen. Toch zijn speelt 

de verhouding tussen Israël en de volken ook hier een rol, zo wijst Marquardt op de Ismaël, de zoon 

van Abraham bij zijn heidense slavin Hagar (Genesis 25) en op Rebeca’s zorg dat haar zoon Jacob 

geen heidense vrouw zou trouwen (Genesis 27:49).118 35 

Er is dus een verschil tussen eerstgeboorte en eerstelingschap. Tegelijkertijd is Paulus er van 

overtuigd dat het verbond tussen Israël en God ongebroken is (Romeinen 9:6 en 11:1). Hoe kan 
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Paulus deze twee dingen bij elkaar houden? Marquardt stelt dat hij dit alleen kan door een 

theologische concentratie op God. Dat wil zeggen dat de verkiezing van Israël niet afgelezen kan 

worden uit de gehoorzaamheid van Israël aan de geboden of de bewaring van het volk, maar over 

Israëls verkiezing is alleen te spreken als verkiezende daad van God.119 Bovendien formuleert Paulus 

in Romeinen 11:11-12 de zin van de achterstelling van de eerstgeborene Israël, namelijk het ‘heil 5 

voor de heidenen’. Hieruit blijkt dat Israël niet verworpen is, maar juist tot een bepaalde dienst 

verkoren is.120 Zo geeft Paulus beiden, de eerstgeborene en de eersteling, hun zin en doel, namelijk 

‘broederlijke na-ijver’ (Romeinen 11:14). Beide horen ook bij elkaar, de verkorene en degene die 

voor de verkorene terugtreedt. Beide hebben hun functie in de openbaring van God, de ene als 

getuige, de andere als adressant van het getuigenis. Zowel de ontvanger van de wet als van het 10 

evangelie is begenadigd.121 Conclusie volgens Marquardt is dat ook al is volgens Paulus de positie van 

het volk Israël na de komst van Christus veranderd, zijn zonder meer deel blijven van Gods 

verkiezend handelen. Zij krijgen een andere, maar niet minder essentiële, plaats in Gods handelen.122 

Marquardt wijst er op dat we deze andere positie van het volk Israël als tijdelijk moeten opvatten. 

Het is slechts voor een bepaalde tijd. Dat blijkt in hoofdstuk 11 uit de vertelling over de olijfboom 15 

(Romeinen 11:17-24). De verwerping van Israël (Romeinen 11:15) is voor Paulus dus niet het einde 

van Israël, maar Israël is voor een tijd ver van de gang van het woord van God. Hoewel zij echter op 

afstand staat is haar dienst en dus haar verkiezing niet verminderd.123 

Marquardt vraagt zich af hoe Paulus dat kan zeggen en het antwoord op die vraag is dat Paulus 

zichzelf als antwoord op die vraag ziet. Paulus’ eigen missionaire activiteit is volgens Paulus een 20 

onderdeel van de roeping van Israël om een licht voor de volken te zijn en daardoor is juist de 

christelijke missie van Paulus een manier waarop de roeping van Israël zich voortzet. “Doordat hij 

(=Paulus, JWS) zich zelf en zijn christelijke-missionaire arbeid aan Israël toerekent en als uitwerking 

en bevestiging van de aan Israël gegeven opdracht in de wereld verklaard.“124 In Romeinen 11:1 

schrijft Paulus dat. Hét bewijs voor de blijvende betekenis van Israël is Paulus zelf! Volgens 25 

Marquardt is dat de diepste breuk tussen het Jodendom en het christendom. Paulus wil enerzijds 

dicht aansluiten bij het Joodse, anderzijds kan hij niet anders dan stellen dat het Jodendom 

terugtreedt ten behoeve van de volken. Marquardt wijst er verder op dat Paulus heel veel 

schriftcitaten gebruikt in dit Bijbelgedeelte. Dat doet hij volgens Marquardt omdat het hier gaat om 

typisch Joodse en oudtestamentische vragen: wie hoort er bij en wie niet? Paulus denkt heel inclusief 30 

als hij in Romeinen 11:16 stelt “Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg”. Door Paulus geloof in 

de gave van het heil aan de volken is heel Israël geheiligd. Marquardt ziet in Paulus iemand die 

gelooft dat hij de weg van de God van Israël met Israël gaat.125 Voor Paulus is Gods weg met Israël op 

dat moment dat hij hen verhardt om zo het heil tot de heidenen te laten komen. Die verharding is 

tijdelijk en onderdeel van hun verkiezing.  35 
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Israël is hoewel zij de wet niet had, niet “aan de wet toegekomen” (Romeinen 9:31). De heidenen 

hebben wel de gerechtigheid van God vervuld door in Jezus Christus te geloven. De gerechtigheid van 

God was voor Paulus opnieuw actueel geworden in de komst van Jezus Christus. Jezus hield de wet 

op voorbeeldige wijze en hij was God gehoorzaam tot de dood. In die zin is Jezus de vervulling van de 

wet (Rom. 10:4) en God heeft dat ook bevestigd door hem uit de dood op te wekken en de Heilige 5 

Geest te zenden. Israël heeft die actualiteit van de wet niet begrepen en is gebleven in de oude 

bekende eigengemaakte gemeenschap van de wet en heeft niet de betekenis van de wet voor de 

volken willen zien.126 

Het einde van de wet waar Paulus over spreekt (Rom. 10:4) is volgens Marquardt slecht de negatieve 

kant van de betekenis van de komst van Jezus Christus. De vervulling van de wet betekent dat niet 10 

meer alleen Israël bij God hoort. Maar dat door de verbondenheid met de gehoorzaamheid van Jezus 

Christus alle volken er bij mogen horen. En dat is geen toeval volgens Paulus, maar dat is vanaf het 

begin de bedoeling geweest. De conclusie kan alleen maar zijn “Want er is geen onderscheid tussen 

Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen” 

(Romeinen 10:12). God heeft een nieuwe stap gezet in zijn verhouding tot de mensheid. En toch ook 15 

weer niet, want God is altijd gericht geweest op de gehele mensheid. Ook in de verkiezing van Israël 

is God altijd gericht geweest op de het geheel. Paulus impliciete vraag is of dit volk deze stap van God 

vertrouwt. Sommigen menen van wel, Paulus is één van hen. Anderen hebben goede redenen om dit 

niet te doen. Marquardt stelt dat de reden daarvoor de “verkiezingshoogmoed”127 van de niet-joodse 

christenen is. In de Romeinenbrief is dit steeds aanwezig. De Joodse ongehoorzaamheid (Rom. 11:30-20 

32) wordt ter sprake gebracht met de christelijke hoogmoed ten opzichte van Israël (Rom. 10:20) en 

de Joodse zelfverheerlijking (Rom. 3:27) staat in verband met het christelijke roemen in zichzelf 

(Rom. 11:18). Voor Paulus is het gedrag van de nieuwe burgers van Gods rijk één van de oorzaken 

waarom er een Joods nee tegen Jezus Christus klinkt. Paulus laat er geen misverstand over bestaan 

dat dit ongewenst is. “Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot 25 

daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet 

tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.” (Rom. 

11:17-18).  

De conclusie de Marquardt trekt uit de hoofdstukken 9 tot 11 is dat Paulus Israël verwijt dat zij 

vasthoudt aan een naar binnen gerichte interpretatie van de Thora. Israël ziet de Thora alleen als 30 

fundament van het eigen zelf verstaan. Zij heeft geen oog voor het levenbrengende werk van de 

Thora dat God nu, aldus Paulus, ook voor de heidenen heeft mogelijk gemaakt. „Israëls vasthouden 

aan het oude gebruik van de Thora is conservatieve zelfverdediging tegen de christologische 

Thoraverkondiging van Paulus – en haar gevolgen in de daadwerkelijke geschiedenis.“128 Volgens 

Marquardt bedoelt Paulus met de τελος van de wet niet ‘het einde’ zoals vaak wordt vertaald, maar 35 

‘het doel’.129 Het doel van de Thora was leven brengen. En dat niet alleen voor het volk, maar via 

Israël voor alle volken. Die dubbele functie vindt zijn grond in de eenheid van God. De interpretatie 

van Romeinen 10:12a is dat in dit vers de eenheid van God wordt beleden. Deze eenheid is 
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constitutief voor de eenheid van Israël met de volken. Omdat Marquardt de gelijkheid tussen Israël 

en de volken kwalificeert als de eenheid van God, gaat de gelijkheid niet ten koste van de verschillen. 

De eenheid tussen Israël en de volken is eenheid in het dienen van Israëls God. Dat zij samen God 

dienen is hun ‘gemeenschapsgerechtigheid’130. Marquardt wijst er op dat Paulus gerechtigheid in 

oudtestamentische zin moet hebben verstaan.131 In de Hebreeuwse Bijbel is gerechtigheid geen 5 

abstract begrip, maar ‘rechtvaardige betrekkingen in een concreet verbond’132.De Thora kan zo zowel 

vervuld als ontdaan zijn van zijn verplichtend karakter. De vervulling bestaat erin dat de Thora een 

gemeenschappelijke dienst aan God van Joden en heidenen mogelijk maakt. Paulus rekt de in het 

toenmalige Jodendom bestaande openheid voor niet-joden ver op. De kritische vraag die Paulus stelt 

aan de Joden is of zij openstaan voor Paulus’ interpretatie van de Thora en of zij openstaan voor deze 10 

heidenen die erbij komen.133  

De laatste hoofdstukken van de Romeinenbrief behandelt Marquardt opvallend kort, in slechts één 

pagina. Marquardt duidt aan dat in dit deel van de brief de ethiek ter sprake komt. Geen algemene 

ethiek maar de manier van omgang tussen Joden en heidenen. Daarbij moet niet de opheffing van 

het verschil tussen Joden en heidenen het doel zijn. Veel eerder moet het verschil worden 15 

gerespecteerd omdat het een door God gewild en mogelijk gemaakt verschil is. “Daarom, aanvaardt 

elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods” (Romeinen 15:7) is hier het 

uitgangspunt. Nog eenmaal ziet Marquardt Paulus terugkomen op de eenheid van Joden en 

christenen in Jezus Christus als hij schrijft “Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de 

waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is, om de beloften, aan de vaderen 20 

gedaan, te bevestigen, en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken… 

(Romeinen 15:8-9). Marquardt maakt naar aanleiding van deze tekst nog eenmaal een brede en 

samenvattende schets: “De bij de Bijbelse ontologie behorende praxis is de aanname dat er anderen 

zijn en de acceptatie van het feit dat God deze anderen in hun andersheid onderhoud – en juist zo 

van zijn eenheid getuigd.“134  De eenheid waar Marquardt dus over schrijft is een eenheid van Joden 25 

en heidenen die van elkaar verschillen. God echter is degene die de eenheid garandeert en de vraag 

die God daarmee stelt is of wij Hem vertrouwen en die eenheid ook accepteren.  

Het thema van de Brief aan de Romeinen is volgens Marquardt het verschil in de verhouding van God 

tot Israël en tot de heidenen.135 Voor Marquardt is er dus eenheid in het feit dat zowel Joden als niet-

joden een relatie met God hebben, maar die relatie is gedifferentieerd. Deze relatie tussen God en 30 

Israël respectievelijk de volken zou ook moeten leiden tot een relatie tussen Israël en de volken. 

Sterker nog, de verschillen tussen de verbondspartners zijn constitutief voor de mogelijkheid van een 

relatie. Volgens Marquardt is de illusie van gelijkheid een blokkade in een relatie. Bijbels gesproken is 

de juiste verhouding een relatie tussen twee eigensoortige individuen. Marquardt schrijft: ‘een 

vreedzaam verbond tussen geenszins gelijken’136.  35 
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Het verband tussen Marquardts christologie en zijn interpretatie van de brief aan de Romeinen is 

duidelijk. Marquardt ziet in de brief aan de Romeinen een nieuwtestamentische poging om Jezus 

Christus te verstaan in het kader van oudtestamentische zaken als zonde, geloofsvertrouwen, 

verkiezing, wet en Abraham. Dat Marquardt voor zijn christologie richt tot het Nieuwe Testament 

heeft als oorzaak dat hij wil voorkomen dat we on-Bijbels over Jezus Christus gaan speculeren. In 5 

plaats daarvan moeten we ons richten op de Bijbelse inhoud van de christologie. Dat Marquardt zich 

richt tot een nieuwtestamentisch geschrift moet ons niet de indruk geven dat het Nieuwe Testament 

belangrijker is dan het Oude Testament. Integendeel, Marquardt leest deze nieuwtestamentische 

brief juist om de inbedding van de christologie in het oudtestamentische denken op het spoor te 

komen. De brief aan de Romeinen laat volgens Marquardt zien dat Paulus Jezus ziet als degene die 10 

het mogelijk maakt dat niet-Joden samen met Joden leven tot eer van God. Dat samenleven vindt 

zijn oorsprong en doel in de eenheid van God zelf. Die eenheid heft het onderscheid tussen Joden en 

heidenen niet op, maar dit onderscheid komt in het gezamenlijk dienen van God juist tot zijn recht.  
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Hoofdstuk III Vergelijking Marquardt en Van de Beek 
Hoe verhouden zich Van de Beeks en Marquardts christologie en interpretatie van de brief aan de 

Romeinen zich tot elkaar? Om tot een antwoord op deze vraag te komen vergelijk ik Marquardt en 

Van de Beek op een aantal punten. Deze punten zijn een samenvattende vergelijking van het 

materiaal dat in de hoofdstukken I en II is gepresenteerd. 5 

Verwantschap 

Er is een duidelijke verwantschap is tussen Marquardt en Van de Beek. Volgens beide is Auschwitz 

vernietigende kritiek op de cultuur en op cultuurchristendom. Voor Marquardt is Auschwitz hét 

gebeuren dat onze theologie en onze westerse samenleving onder kritiek stelt. Maar waar 

Marquardt met behulp van filosofen en theologen probeert een kritiek en een alternatief te 10 

ontwikkelen, daar is van de Beek eigenlijk al afgehaakt. Voor van de Beek ligt Auschwitz meer in de 

lijn van een totale cultuurkritiek, die zo grondig is dat er niets meer overblijft dan de hoop op 

Christus. Het solus christus moet bij van de Beek letterlijk genomen worden. En er blijft voor 

christenen geen andere weg over dan de cultuur volstrekt af te wijzen en omwille van Christus 

vervolgd te worden en te lijden. In De kring om de Messias typeert Van de Beek het Joodse volk als 15 

het volk dat het dichtste bij de Messias staat. Christus komt niet alleen uit hen voort, maar Israël 

deelt in zijn Messianiteit.137 Dat betekent dat ook het lijden van de Messias over hen komt. Net als de 

Messias worden zij het eerst geslagen door God en mensen. De relatie tussen Jodendom en Jezus 

Christus is alleen het lijden. Dat is natuurlijk een uiterst smalle relatie. De vraag is of een relatie kan 

bestaan in gezamenlijk lijden. 20 

Een andere verwantschap tussen Van de Beek en Marquardt is hun wens om de menselijkheid van 

Jezus Christus te benadrukken. Beide theologen willen duidelijk maken dat door Jezus Christus God 

zo dichtbij gekomen is dat hij zelf mens werd. De manier waarop beide theologen dit willen 

benadrukken verschilt echter behoorlijk. Van de Beek zet in op een dubbel gebruik van het begrip 

anhypostasie, waarmee hij wil zeggen dat Jezus Christus geen mens is naast mij, maar dat hij mij en 25 

alle andere mensen is in persoon. De menselijke natuur van Jezus Christus heeft geen zelfstandigheid 

ten opzicht van God, maar ook niet ten opzichte van de mensheid. Bij Marquardt wordt de nabijheid 

van Jezus Christus juist gevuld door te zien hoe zeer hij verbonden is met Israël. Waar Van de Beek 

zijn uitgangspunt neemt in de Christus van de concilies, neemt Marquardt zijn uitgangspunt in de 

Messias van de Schriften. God is ons nabij door zijn volk en door zijn zoon die wordt geboren, leeft, 30 

sterft en opstaat te midden van dat volk. Dit verschil tussen Marquardt en Van de Beek maakt 

duidelijk dat Marquardt denkt in drieën: God, Israël, de volken. Van de Beek kent alleen God en de 

mensheid. Marquardt kiest voor deze driedeling omdat hij deze meent af te lezen uit de Bijbel, en 

daarom las hij deze ook terug in de brief aan de Romeinen. Voor Van de Beek zijn er alleen God en 

mensen en daarom kan hij niet differentiëren tussen Joden en niet-joden. Daaruit volgt ook dat in 35 

zijn christologie er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de betekenis van Jezus Christus 

voor Joden en niet-joden. Dit algemene onderscheid komen we in de interpretatie van de brief aan 

de Romeinen door de beide theologen een aantal keer tegen. 
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Thema I: Wet 

Een in het oog springende verschil tussen Marquardt en Van de Beek is hun interpretatie van het 

begrip wet. Marquardt gaat hier gedifferentieerd te werk. De wet waar heidenen volgens Marquardt 

van bevrijdt worden is de wet van het Romeinse Rijk, hun vroegere maatschappij. Door gedoopt te 

worden sterven heidense christenen aan hun binding aan de structuren van het Romeinse Rijk en 5 

worden ze in staat gesteld om een binding aan te gaan met de God van Israël. Hun nieuwe 

maatschappij is een eenheid met het Jodendom. Dat betekent een gebondenheid aan Gods wet. 

Sterven aan de wet betekent voor Marquardt dus juist een nieuwe binding aan de Thora! Bij Van de 

Beek is wet maar één ding, namelijk de wet van Mozes. Deze wet was vruchteloos en kon alleen 

maar de dood brengen. Jezus Christus heeft echter deze wet vervuld en daarmee de wet gered. Want 10 

als Jezus Christus deze wet niet gered had, dan had deze wet alleen maar dood en oordeel gebracht.  

Ook het vierde hoofdstuk van Paulus over Abraham en zijn betekenis voor Jood en heiden wordt 

door Marquardt en Van de Beek verschillend geïnterpreteerd. Marquardt wijst er op de Paulus met 

verwijzing naar het geloofsvertrouwen van Abraham bij de Joden ruimte probeert te scheppen voor 

heidenen. Heidenen die zonder het houden van de wet, wel in gemeenschap met God en zijn volk 15 

kunnen leven door hun vertrouwen op God. Marquardt wil deze gedachtegang na de Shoah ook 

omdraaien, omdat de heidenen door hun antisemitisme dit vertrouwen van het Jodendom 

beschaamd hebben. Marquardt wil het christendom er op wijzen dat ook de godsdienst van het 

Jodendom een godsdienst van geloof is. Het houden van de wet door Joden is volgens Marquardt 

ook toewijding aan God zoals daar bij Abraham sprake van was. Van de Beek echter is meer klassiek 20 

in zijn interpretatie van Romeinen 4. Volgens hem maakt Paulus duidelijk dat het uiteindelijk alleen 

maar om geloof gaat. Daarin zijn Joden en heidenen volstrekt gelijk, alleen het geloof kan hen 

redden. Maar de Joden proberen zich door de wet te redden. Van de Beek gebruikt deze passage van 

de Romeinenbrief als breekijzer om binnen de kring om de Messias te komen. Hij wil laten zien dat 

christenen pas echt goed begrepen hebben dat het God gaat om geloof en niet om onderhouding 25 

van de wet. Dit beroep op het juiste inzicht is voor Van de Beek een mogelijkheid om te laten zien 

aan de natuurlijke kring om de Messias, het Jodendom, dat het christendom, door haar juiste inzicht 

in wie Jezus Christus is en wat God van ons vraag, een beter passende kring om de Messias is. 

Marquardt wijst op de onmisbare positie van Mozes in de verhouding tussen Adam en Christus. Dat 

de wet erbij gekomen is, is geen incident, maar Gods wil ten goede. De gave van de wet maakt de 30 

mensheid aanspreekbaar. Van de Beeks verhouding tot de wet is veel antithetischer. De wet is enkel 

in staat om ons te laten zien dat wij zondig zijn. Wij kunnen de wet niet houden volgens Van de Beek.  

Thema II: Het ‘Joodse nee’ 

Een belangrijke wens van Marquardt is om iets positiefs te doen met het Joodse ‘nee’ tegen Jezus 

Christus138. Met dat Joodse ‘nee’ wordt bedoeld de weigering van het Jodendom om Jezus Christus te 35 

erkennen als de in de Hebreeuwse Bijbel aangekondigde Messias. Marquardt schrijft ‘we zullen het 

christelijk anti-judaïsme pas achter ons gelaten hebben, als het ons theologisch lukt met het Joodse 

nee tegen Jezus Christus iets positiefs te beginnen’139. Het Joodse nee zullen we volgens Marquardt 
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moeten begrijpen als een daad van trouw aan de Thora140 enerzijds en als ‘vijandschap om onzent 

wil’141 anderzijds. Dat laatste heeft Marquardt van Paulus die in Romeinen 11:11-36 de gedachte 

ontwikkelt dat de Joden door God verhard worden ter wille van de bekering van de heidenen. Als 

derde reden om het Joodse nee positief te waarderen noemt Marquardt het ‘eschatologisch 

voorbehoud’142. Gods definitieve waarheid is nog niet doorgebroken, het staat onder een 5 

eschatologisch voorbehoud. Het Joodse nee is een dergelijke gestalte van de nog uitstaande vestiging 

van Gods Rijk en moet daarom positief gewaardeerd worden. 

Van de Beek begint zijn theologie in de christologie. Daar vallen de beslissingen die in het vervolg hun 

sporen zullen trekken. Als Van de Beek de christologie als beginpunt neemt, neemt hij het kerkelijk 

dogma als beginpunt. Daar kan hij niet achter terug. De vroegkerkelijke belijdenis ‘Jezus is Heer’, 10 

‘Jezus Kurios’ is het minimum voor wat christelijk wil heten. Dit minimum krijgt vervolgens een 

vulling vanuit de dogmengeschiedenis waardoor eigenlijk van een maximum sprake is. Hoe anders bij 

Marquardt! Hij ontwikkelt zijn christologie vanuit een analyse van de Jezus’ Joodse wortels en 

zelfverstaan. Hij stelt: ‘Mijn begrip van christologie laat ik beginnen bij Joodse vragen. De kerk doet 

dat helaas niet. Haar dialogen funderen de christologie gewoonlijk in de zogenaamde hoogheidtitels 15 

van Jezus, in de namen waarmee christenen Jezus als Christus belijden: kyrios
143, heer, Zoon Gods, 

koning, gezalfde, herder enzovoorts.’144 Jezus is voor Marquardt in de eerste plaats de Messias. Zo 

heeft Jezus zichzelf begrepen en zo hebben zijn leerlingen hem verkondigd. Het is duidelijk dat een 

zoektocht naar de inhoud van Jezus’ Messianiteit een andere christologie oplevert dan een 

ontwikkeling van een christologie aan de hand van de kerkelijke dogma’s. Hoewel Van de Beek dus 20 

het Nieuwe Testament als het meest nabij aan de geschiedenis van Jezus ziet, is het Marquardt die 

Jezus probeert te verstaan vanuit het Nieuwe Testament in het besef dat het Nieuwe onlosmakelijk 

met het Oude Testament samenhangt. Niet voor niets doet Marquardt in de eerste band van zijn 

christologie veel moeite om het verstaan van de werkelijkheid van het Oude Testament te definiëren 

en terug te vinden in het Nieuwe Testament. Marquardt beseft dat Jezus’ opvatting over zichzelf 25 

nauw samenhangt met het Oude Testament en het Jodendom van zijn dagen. Daarom is Marquardt 

veel meer dan Van de Beek geïnteresseerd in het Oude Testament en het Jodendom ten tijde van 

Jezus. 

Van de Beek heeft een totaal andere visie op het Jodendom dan Marquardt. Van de Beek 

karakteriseert het Jodendom nog altijd als een religie van werkgerechtigheid, die zoekt naar 30 

rechtvaardiging door de werken van de wet. Het is verwonderlijk hoe weinig positiefs Van de Beek 

kan zeggen over het Jodendom. Zijn grote theologische uitspraken over Israël krijgen niet of 

nauwelijks gestalte. Ondanks Van de Beeks herhaalde uitspraken over het primaat van Israël in het 

kennen van Israëls God, is hij niet in staat deze uitspraken ook theologisch door te vertalen. Dit staat 

in contrast met Marquardt pogingen het Jodendom in zijn theologie te verwerken. Een voorbeeld 35 

daarvan in het lezen van de Talmoed met het oog op de christelijke theologie. Het is niet 

verwonderlijk dat Van de Beek kan volstaan met deze klassieke en karikaturale opvatting wat 
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Jodendom is. In zijn boek komen Joodse bronnen of auteurs nauwelijks aan het woord. De vraag die 

zich bij het lezen van Van de Beek opdringt is: denkt Van de Beek dat als je de Jood Jezus Christus 

kent, je naar andere Joden niet meer hoeft te luisteren? 

Het antwoord op die vraag lijkt bevestigend te moeten zijn. Dat heeft consequenties voor het denken 

over verschil en gelijkheid. Marquardt benadrukt sterk het onderscheid tussen Jood en heiden. Hij 5 

ziet een onderscheid tussen zowel de zonde als de verlossing van Jood en heiden. De Joodse zonde is 

de introverte houding ten opzicht van de heidenen, de heidense zonde is het leven zonde Thora. De 

verzoening is analoog hieraan onderscheiden. De Joodse verzoening is gericht op Joodse openheid 

richting heidenen, de heidense verzoening is gericht op het ontvangen van de wet waardoor de 

heiden in gemeenschap met Israël komt. Bij Van de Beek overheerst de gelijkheid, hij legt sterk de 10 

nadruk op het woordje ‘allen’ in het zinnetje ‘Allen hebben gezondigd’ (Romeinen 3:23). Dat allen 

gezondigd hebben kan niet anders betekenen dan dat het resultaat van de geschiedenis zonde is. 

Dus de gehele cultuur is zonde en schiet tekort. Deze zonde wordt bij Van de Beek niet 

gedifferentieerd. Allen hebben dezelfde zonde bedreven, zowel Joden als heidenen. Dat staat dus in 

scherp contrast met Marquardt onderscheid zowel wat betreft de zonde als de verlossing daarvan. 15 

Thema III: Verschil en gelijkheid 

Marquardts interpretatie van Romeinen 9-11 cirkelt rond het begrip gemeenschap. Het geloof in 

Jezus Christus is volgens Paulus in staat om een nieuwe gemeenschap van Joden en heidenen te 

stichten. Deze gemeenschap wordt echter niet door alle Joden aangegaan, zij kunnen deze nieuwe 

stap van hun God niet meemaken. Paulus bidt God of hij dat wil veranderen. Marquardt keert dit ook 20 

weer om. Hij vraagt met Paulus aan het christendom om weer ernst te maken met de gemeenschap 

met het Jodendom. Joodse introversie heeft plaatsgemaakt voor christelijke hoogmoed. Daarmee 

staat het christendom de door Paulus voorgestelde gemeenschap in de weg. Van de Beek ziet Paulus 

in deze hoofdstukken worstelen met de vraag hoe het dan met Israël zit als niet de Thora, maar Jezus 

Christus leven brengt. Volgens Van de Beek ziet Paulus een tweedeling in Israël. Enerzijds zijn er die 25 

vasthouden aan de wet, anderzijds zijn er die geloven. Paulus zelf hoort bij die laatste categorie. Hij 

begrijpt wel wat God voorheeft met de heidenen, terwijl andere Joden vasthouden aan een leven 

van werkgerechtigheid. 

Kort gezegd gaat volgens Marquardt Romeinen 10:12a over de eenheid van Joden en heidenen en 

volgens Van de Beek over de gelijkheid van Joden en heidenen. En daarmee is denk ik het meest 30 

duidelijke verschil tussen Marquardt en Van de Beek boven water gekomen. Als Marquardt het heeft 

over eenheid, ziet hij dat gefundeerd in de eenheid van Israëls God. Joden en heidenen zijn 

verschillend en hebben een verschillende verhouding tot deze God, maar het is de ene God en 

daarom ontstaat er een gemeenschap van Joden en heidenen in de dienst aan deze ene God. Bij 

Marquardt gaat het dus om een gedifferentieerde eenheid, twee ontologische verschillende 35 

groepen, Joden en heidenen, zijn één in God. Om Marquardt goed te begrijpen moeten we zijn 

gebruik van het woord eenheid dus niet opvatten als een vorm van gelijkheid. Het begrip eenheid 

stelt Marquardt juist in staat om de verschillen tussen Joden en heidenen volluit te laten gelden in 

zijn theologie. De eenheid is dus een vorm van gemeenschap tussen ongelijken.  

Van de Beek ziet deze gemeenschap ergens ook, maar alleen in een fundamentele gelijkheid. Alleen 40 

wie zich in geloof, en dus niet via de wet, tot God verhouden, horen bij deze God. Dat kan alleen via 
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Jezus Christus. Alleen wie Hem belijdt als Messias, de vervulling van de wet en Gods Zoon, kan 

gemeenschap met God hebben. In het licht van deze gelijkheid verbleken de verschillen. Bij Van de 

Beek is het christendom de norm. Al het andere moet zich daaraan assimileren. Van de Beek 

hanteert dus een typisch Verlicht begrip van gelijkheid, waarbij hiërarchisch één partij tot norm van 

de andere wordt. Marquardt daarentegen hanteert liever het begrip eenheid dan het begrip 5 

gelijkheid.145 Geen assimilatie, maar differentiatie. Marquardt is meer in staat om postmodern 

denken in zijn theologie te integreren. We kunnen zijn lezing van de brief aan de Romeinen opvatten 

als een poging om postmoderne kritiek op het gelijkheidsdenken te verbinden met de Bijbel. Bij Van 

de Beek is er geen kritiek op het gelijkheidsdenken. Allen hebben gelijke wijze gezondigd en hebben 

op gelijke wijze de redding van Jezus Christus nodig. Die redding krijgt gestalte in de kerk. Van de 10 

Beek is wel kritisch op de kerk. Het kerkelijk dogma echter staat buiten elke discussie. Die keuzes zijn 

gemaakt en daar is niet over te praten. Bij Marquardt slaat de kritiek op de kerk en dan vooral haar 

rol in het vervolgen van de Joden, terug op het kerkelijk dogma. De verschrikking van Auschwitz slaat 

terug op het christendom en op de leer van het christendom. Ook de christologie blijft dan niet 

buiten schot. Het luisteren naar de slachtoffers van de grootste misser van het christelijke westen 15 

moet ook in de theologie gestalte krijgen. Daarom moet in de christologie begonnen worden bij de 

Joodse vragen. Marquardt kan daarom aan Van de Beek vragen: Mag het Jodendom iets zeggen? Of 

mag het alleen instemmen? Bij Van de Beek lijkt er geen sprake van luisteren. Hij spreekt. Hij brengt 

met kracht zijn keuze naar voren. Die keuze berust op kennis, zo lijkt het. Een feilloos inzicht in God 

en Jezus Christus. Van de Beek weet hoe het zit. 20 

Marquardts probeert gemeenschappelijk te denken door Jezus Christus te zien als de verbindende 

schakel tussen Joden en heidense christenen. Zijn denken over Joden en niet-joden kenmerkt zich 

door het woord eenheid. De functie van Jezus Christus is bij hem dan ook vooral het brengen van die 

eenheid. Door Jezus leven, sterven en opstanding is duidelijk geworden dat God zich tot de hele 

wereld wendt. Marquardts grote verdriet is dat deze samenbindende kracht van de christologie in de 25 

geschiedenis sterk ingeperkt is. De Joden hebben het niet aangedurfd om samen met heidenen hun 

God te dienen. En de christenen, en dat is Marquardt eerste zorg, hebben vanuit hun christologie een 

norm opgelegd aan de Joden en geweigerd om in gehoorzaamheid aan God samen met de Joden 

God te dienen. Omdat deze weigering zo diep ingrijpend is geweest en tot zoveel ellende in de 

wereld heeft geleidt, ziet Marquardt af van scherpe kritiek op het Jodendom. Hij ziet het als zijn taak 30 

om het christendom te wijzen op de consequenties van haar theologie en het ontwikkelen van een 

alternatief daarvoor. 

Van de Beek brengt door zijn normatieve christologie hiërarchische onderscheidingen aan tussen 

Joden en heidense christenen. Dit is een voorbeeld van de christologie zoals Marquardt die 

bestreden heeft. Niet dat Van de Beek de kritiek van Marquardt niet deelt. Ook Van de Beek is 35 

kritisch op Joden en christenen. Zijn kritiek op de Joden betreft niet het leven, maar de leer van de 

Joden. Bij de christenen is het juist andersom. Hij kritiseert het leven van christenen, maar laat de 

leer ongemoeid. Sterker nog, hij poneert juist een hele stevige versie van die leer. Marquardt heeft 

gemeend dat het anders moest. Als de christelijke opstelling ten opzichte van Joden en van God 

werkelijk moet veranderen, moet de christelijke leer op zijn minst anders verwoord worden. Ik vind 40 
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dit een sterk punt van Marquardt. Hij durft uit zijn kritiek op het christendom en de christelijke 

cultuur de conclusie te trekken dat deze kritiek ook consequenties moet hebben in de dogmatiek. 

Thema IV: Opstanding 

In de inleiding van De kring om de Messias heeft Van de Beek het over de leemte in de dogmatiek als 

het gaat over Israël. Als uitzondering noemt Van de Beek Marquardt146. Van de Beek constateert dat 5 

in de westerse theologie eigenlijk alleen Marquardt een leer aangaande Israël heeft ontwikkeld en 

daarom is eigenlijk alleen Marquardt een gesprekspartner als het over Israël in de dogmatiek gaat. 

Marquardt is dus dé theoloog waar Van de Beek in De kring om de Messias mee polemiseert. Van de 

Beek voelt zich kennelijk geprikkeld en uitgedaagd door de theologie van Marquardt. Van meet af 

aan maakt Van de Beek duidelijk dat hij niet met Marquardt mee kan gaan.147 Wel deelt hij met 10 

Marquardt de concentratie op het kruis, dat wil zeggen op de mislukking van Jezus Christus. Maar 

voor Van de Beek is de opstanding van Jezus Christus en de eschatologische betekenis daarvan en 

onze participatie het breekpunt met Marquardt. Voor Van de Beek zijn deze samen met het kruis de 

kern van de christologie en, omdat de christologie weer de kern van het belijden is, dus ook de kern 

van het hele christelijk geloof.148 Marquardt echter spreekt over opstanding als hij het heeft over de 15 

aanwezigheid van Jezus Christus in en bij zijn volk.149 Volgens Van de Beek is de visie op eschatologie 

en de visie op de opstanding het voornaamste verschil tussen hem en Marquardt. Van de Beek wil 

inderdaad geen enkel voorbehoud maken als het gaat om eschatologie en opstanding, terwijl 

Marquardt dit ziet onder het voorbehoud dat de westerse christelijke theologie eerst weer 

geloofwaardig moet worden in het hier en nu voordat er wordt verwezen naar de toekomst. Dit staat 20 

in het kader van Marquardts pogingen om de westerse christelijke theologie te vernieuwen waar 

hierboven al over geschreven is. Voor Van de Beek is de geloofwaardigheid van de christelijke 

theologie minder aan de orde. 

Thema V: Geschiedenis 

Van de Beek verwijt Marquardt dat hij zou lijden aan ‘ideologisering’150. Van de Beek bedoelt 25 

hiermee dat Marquardt te veel denkt vanuit de eenheid. Marquardt wil in zijn theologie de 

continuïteit van de geschiedenis benadrukken, dat betekent dat hij niet werkt met de begrippen 

‘reeds’ en ‘nog niet’, maar dat hij alleen over de geschiedenis en het heden spreekt. Van de Beek 

echter stelt ‘Er is dus in het christelijk geloof een fundamentele, ontische, tweeheid tussen 

eschatologische werkelijkheid die in Christus is aangebroken als de geboorte van de nieuwe aeon en 30 

de aardse geschiedenis van de verwachting.’151 Bij Marquardt echter is er de voortgaande concrete 

geschiedenis die tegelijk de openbaring van God is. Dat is voor Van de Beek te mager. De komst en 

het lijden van Jezus Christus is een dergelijke fundamentele en ontische verandering in de wereld 

voor christenen dat er van een voortgaande geschiedenis geen sprake meer kan zijn. Maar wordt het 

gebeuren in Jezus Christus, dat uiterst concreet was, als het een dergelijke grote betekenis krijgt, dan 35 

niet een ideologie? Hoe kan een concrete gebeurtenis het ‘einde van de geschiedenis’ zijn? En is het 
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inpassen van alles in de christologie (Holocaust, anti-judaïsme, het Joodse nee tegen Jezus, het lijden 

van Gods volk omdat het Gods volk is) geen ideologie?  

Het nieuwe van Marquardt is dat hij in zijn systematische theologie de geschiedenis niet afsluit. Ook 

na Jezus Christus gaat de geschiedenis, Gods geschiedenis, door. Hoe precies weten wij niet, maar 

dat ze doorgaat staat voor Marquardt vast. Daarom moet de christelijke theologie doordenken over 5 

de stichting van de staat Israël, het voortbestaan van de Joden en het aanhoudende Joodse nee 

tegen Jezus Christus. Van de Beek schrijft dat de komst, dood en opstanding van Jezus Christus het 

einde van de geschiedenis is. Echter, de geschiedenis lijkt nog door te gaan. De dogma’s van de kerk, 

die toch zeker na Jezus Christus komst, dood en opstanding zijn geformuleerd, hebben ook nog een 

openbarend karakter. Van de Beeks nadruk op het ten einde zijn van de geschiedenis is een verkapte 10 

cultuurkritiek. Immers, als de geschiedenis in Jezus Christus ten einde is dan is alles wat na Jezus 

Christus gebeurt zonder betekenis en dan is de cultuur als product van die geschiedenis ook zonder 

betekenis. Marquardt reikt een theologie aan die ons in staat stelt om de betekenis van Jezus 

Christus tot op de huidige dag te doordenken. 

  15 
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Conclusie 
Zowel Van de Beek als Marquardt leest de brief aan de Romeinen. Ze doen dat niet als exegeet, maar 

als systematisch theoloog. Beiden lezen vanuit een bepaald kader. Het kader van Van de Beek is zijn 

vaststelling dat Jezus Christus volkomen God en volkomen mens is. Dat mens-zijn wil zeggen dat 

Jezus Christus niet naast ons staat, maar in plaats van ons staat. Voor de mensheid representeert hij 5 

God, voor God representeert hij mensheid. Daarom leest Van de Beek in de brief aan de Romeinen 

ook over de radicale en eenduidige betekenis van Jezus Christus. Bij Van de Beek is Jezus Christus in 

de verhouding tussen Joden en heidenen een assimilerende factor. Jezus Christus is de norm 

waarnaar allen gemeten worden. Bij Marquardt is Jezus Christus een mogelijkheid tot het denken in 

een gedifferentieerde eenheid tussen Joden en niet-joodse christenen. Dat blijkt ook als we kijken 10 

naar de manier waarop hij de brief aan de Romeinen interpreteert. Volgens Marquardt is dat een 

document waarin het christendom van de eerste eeuw probeer om Jezus Christus te verstaan in het 

kader van het Bijbelse verstaan van de werkelijkheid en de geschiedenis.  

De christologie van Marquardt is een mogelijkheid om een christologie te ontwikkelen die in zichzelf 

genoeg kracht heeft om mogelijke antisemitische tendensen in het christendom te weerstaan. Maar 15 

niet alleen wat dat betreft biedt de benadering van Marquardt voordelen. Wie een poging wil doen 

om postmodern differentiatiedenken in de christologie of dogmatiek in het algemeen wil verwerken, 

vindt bij Marquardt een voorstel daartoe. Het gaat bij Marquardt echter zeker niet om een 

klakkeloos volgen van het postmoderne denken, maar een Bijbelse heroriëntatie daarvan.  

Bovendien biedt Marquardts christologie betere aanknopingpunten voor een dialoog tussen Joden 20 

en christenen over de betekenis van Jezus Christus. Marquardts christologie maakt een open dialoog 

mogelijk waarbij christenen niet als enige juiste uitkomst van de dialoog kunnen zien dat Joden op 

een gelijke wijze als zij in Jezus Christus gaan geloven. Bij Van de Beek zal een dialoog, als die al 

mogelijk is, wel moeten gaan om het bekeren van Joden. Na alles wat er hierdoor in de geschiedenis 

is misgegaan, moeten we Van de Beek hier niet volgen. Zij theologie is vervangingstheologie ook in 25 

de zin dat hij zowel God als de mensheid vervangt door Jezus Christus. Als je dat doet is er ook geen 

ruimte meer voor Israël en het Jodendom. 

Als we kijken naar de verschillende thema’s ontstaat het volgende beeld. Marquardt is in staat om, 

analoog aan de hedendaagse interpretatie van het begrip wet in het Nieuwe Testament, heel 

gedifferentieerd te denken over het begrip wet. De Thora verliest bij Marquardt niet zijn blijvende 30 

betekenis en daarmee is voor de christelijke theologie meer waardering voor en dialoog met het 

Jodendom mogelijk. Bij Van de Beek functioneert het begrip wet als een identity marker van het 

Jodendom. In de interpretatie van Van de Beek wijst Paulus de wet radicaal af en daarmee is staat bij 

Van de Beek ook de Joodse identiteit onder druk. 

Van de Beek drijft de zaak in ieder geval op het spits. We zien dat verder bij het thema ‘het Joodse 35 

nee’. Van de Beek stelt tegenover het Joodse nee tegen Jezus een christelijk nee tegen het 

Jodendom. Marquardt laat het Joodse nee veel meer tot zich doordringen en probeert het uit vrees 

voor een christelijk antisemitische tegenreactie in zijn theologie op te nemen.  

Marquardt komt daarmee tot een genuanceerde theologie. Dat zien we ook bij het thema ‘verschil 

en gelijkheid’, waar Marquardt het Bijbelse onderscheid tussen Joden en heidenen probeert 40 
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vruchtbaar te maken voor de dogmatiek. Van de Beek kan echter niet anders dan Jezus als absolute 

norm hanteren en het Jodendom aan die norm gemeten terug wijzen. 

Bij Van de Beek zijn meer dingen absoluut, zoals de opstanding, het vierde thema. Hij verdedigt een 

reële opstanding als onderpand voor de eschatologische opstanding van mensen. Marquardt is 

daarvoor veel huiveriger, getroffen als hij is door het failliet van de westerse theologie na Auschwitz. 5 

Dit verschil tussen Van de Beek en Marquardt zien we ook bij het thema ‘geschiedenis’. Marquardt 

theologie is een poging om in het reine te komen met het verleden en het heden, terwijl Van de Beek 

verleden, heden en toekomst plaatst in zijn christologische raamwerk. 

Het geheel overziende kan de conclusie alleen maar zijn dat we in Van de Beek en Marquardt een 

confrontatie van twee stijlen theologie zien. Een denken vanuit een beleden eeuwige waarheid bij 10 

Van de Beek en een denken vanuit de nood van de tijd bij Marquardt.  

Als we vanuit deze twee stijlen nadenken over de vraag die in deze scriptie centraal staat, namelijk 

hoe zich de Joodse wortels van het christelijke geloof en het levende Jodendom zich verhouden tot 

de identiteit van het christendom, dan zien we dat Marquardt veel meer in staat is deze twee bij 

elkaar te houden. Zowel de het Jood-zijn van Jezus Christus als ons heiden-zijn doet hij recht in zijn 15 

interpretatie van de brief aan de Romeinen door telkens gedifferentieerd te lezen. Dan ontstaat ook 

ruimte voor hedendaags Jodendom. Van de Beek dwingt ons een keus te maken, het is of Joods en 

dus niet christelijk, of christelijk en dus niet Joods. Daarmee verdwijnt ook de theologische ruimte 

voor het hedendaagse Jodendom. Met Marquardt kunnen we dan vragen: waarom heeft Van de 

Beek theologische niets willen leren van de Shoah? We kunnen Van de Beek geen antisemitisme in 20 

de schoenen schuiven, maar als de theologie hetzelfde blijft, is die theologie dan wel bestand tegen 

antisemitisme? 

Ten slotte, de titel van deze scriptie is ‘Zij hebben allen dezelfde Heer’. Woorden van Paulus die 

volgens Van de Beek wijzen op de normativiteit van Jezus Christus zowel voor Joden als voor 

christenen. Marquardt leest deze woorden als gebed van Paulus dat twee heel verschillende 25 

groepen, Joden en heidenen, hun eenheid mogen vinden in Jezus Christus. Deze eenheid heft het 

onderscheid niet op, maar maakt het mogelijk om al onderscheiden groepen de Ene, God, te dienen. 

In die eenheid gaat het niet aan om elkaar de maat te nemen, maar om goed te luisteren naar de 

ander. Marquardt theologie is in vergelijking met die van Van de Beek een oefening in luisteren. 
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