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V oor Nederlandse begrippen
is de nieuwtestamenticus
TomWright een beetje

ongrijpbaar. Hij maakt een evangeli-
sche indruk en spreekt gepassio-
neerd over geloof en toewijding.
Toch is Wright anglicaan - hij was
bisschop in de Church of England -
en staat hij bewust in die traditie.
Vanuit deze kerkelijke context zou
het voor hem een rare gedachte zijn
dat geloven vooral neerkomt het
hebben van een individuele relatie
met Jezus. Een al te grote nadruk op
sentimentele geloofsaspecten zou
hem de wenkbrauwen doen fron-
sen.

Geloof is zeker een zaak van het
hart, vindt Wright, maar hoofdzaak
is dat het heil jou wordt aangereikt
en dat je meegenomen wordt in de
gang van het Koninkrijk. Daarom
kan hij hartstochtelijk pleiten voor
formuliergebeden, zoals die weke-
lijks in de liturgie van kerkelijke

vieringen worden gebruikt. Het kan
een grote opluchting zijn om te
beseffen dat je niet met alle macht
de juiste woorden uit de diepte van
je innerlijke beleving hoeft op te
diepen, stelde hij ooit. Gebed en
toewijding vallen je ten deel in de
beproefde woorden die de kerkelij-
ke traditie je aanreikt. De genade
van het gebedenboek dus, het Book
of Common Prayer voor anglicanen.

Zoiets zou je van een Nederland-

se baptist of evangelisch gelovige nu
weer niet zo snel horen. Maar gehei-
de gereformeerden zullen op hun
neus kijken als ze ontdekken dat
Wright nogal kritisch over de kerke-
lijke belijdenisdocumenten, zoals
de Apostolische Geloofsbelijdenis
en de belijdenis van Nicea. Daarover
schrijft hij in zijn boek Hoe God
koning werd, dat nu in een Neder-
landse vertaling verschijnt. Maar bij
Wright moet je er altijd rekening
me houden dat iets weer terugkomt
als een boemerang - zo ook met de
confessies.

Climax
De kern van het betoog in dit nieu-
we boek wordt exact verwoord door
de titel: in Jezus werd God koning.
Hoe we dat moeten begrijpen,
schetst Wright op vier manieren:
Jezus is de climax van de geschiede-
nis van het volk Israël; in Hem
treedt God zelf naar voren als de
redder van zijn volk; de geschiede-
nis van Jezus is de geschiedenis van
Gods vernieuwde volk; in Jezus’
koningschap wordt scherp zicht-
baar hoezeer het Koninkrijk van
God botst met de machten van
zonde, dood en onheil.

Deze vier betooglijnen noemt
Wright ‘luidsprekers’, die in de
kerkelijke geloofstraditie soms te
zacht hebben gestaan, of juist te
hard, zodat de muziek die opklinkt
uit het Oude en Nieuwe Testament
slecht hoorbaar werd. Dat er wat dit
betreft nogal wat aan de knikker is,
maakt hij meteen duidelijk aan het
begin van zijn boek. Hij stelt de
vraag wat eigenlijk het nut is van de
vier evangeliën. Dat lijkt een gekke
vraag, want iedereen in en rond de
kerk is opgegroeid met verhalen
over de goede herder, de wonderba-
re visvangst en de blinde Bartimeüs.
Of dat nut heeft, die mooie verha-
len? Maar Wright vraagt kritisch
door, naar de grote geloofsbelijde-
nissen die al eeuwenlang het raam-
werk vormen van het christelijk
geloof. Het valt op dat daarin over
het leven van Jezus niets wordt
gezegd, terwijl je daarover nu juist
zoveel leest in de evangeliën. Het
Apostolicum springt van de maagde-

lijke geboorte meteen naar dood en
opstanding. Dat klopt niet, vindt
Wright, want de evangelisten willen
juist laten zien hoe in Jezus God
daadwerkelijk het koningschap
heeft aanvaard tijdens zijn leven en
in de cruciale laatste fase daarvan.

Eenheid
Wright houdt van omtrekkende
bewegingen. Voordat hij de kern
van zijn inzichten ter sprake brengt,
neemt hij je als lezer mee in langdu-
rige leesoefeningen. Dat betekent
dat eigenlijk pas in hoofdstuk negen
van dit boek - op twee derde van het
betoog! - Wright rechtsreeks uiteen-
zet wat het koningschap van God
inhoudt. In de hoofdstukken ervoor
heeft hij niet alleen Bijbelse lijnen
uitgezet, hij heeft ook voor de hand
liggende antwoorden op de vraag
waar Jezus’ leven toe diende, beant-
woord en weerlegd. Ook heeft hij
uitgelegd waarom koninkrijk en
kruis niet los van elkaar kunnen
staan, terwijl dat juist wél veelvul-
dig voorkwam in kerkelijke sferen:
het ene type theologie benadrukt
Jezus’ verzoenend lijden en sterven

(kruis), terwijl vanuit een andere
theologische optiek het evangelie
allereerst een sociaal bericht is over
vreedzaamheid en tolerantie (ko-
ninkrijk). Beide benaderingen mis-
sen de kern, aldus Wright, want
kruis en koninkrijk vormen een
hechte eenheid.

Psalmen
Aan het slot van het boek kom je -
enigszins verbaasd - toch weer uit
bij de aloude geloofsbelijdenissen.
De uiterst kritische Wright komt
hier verrassend uit de hoek: hij wil
per se níét van die grote confessies
af. Als we vandaag iets nieuws be-
denken, wordt het slap en week,
vindt hij. We kunnen de belijdenis-
sen dankbaar aanvaarden van ons
verre voorgeslacht - maar we moe-
ten die wel vanuit de werkelijkheid
van Jezus’ koningschap lezen. Hoe
dat kan, legt hij omstandig uit.

Die laatste stap, weer naar het
belijden van de kerk der eeuwen,
is kenmerkend voor Wright. Op
een vergelijkbare manier is die
beweging zichtbaar in het mooie,
toegankelijke boek dat eveneens

recent van hem is vertaald: Pleidooi
voor de psalmen. We kunnen niet
zonder die oeroude liederen, be-
toogt hij, hoe modern en eigen-
tijds we onszelf ook vinden. De
psalmen bieden een ‘krachtige
verwoording van de grote thema’s
van het menselijke leven’. Hoe hij
dit ziet, legt hij uit in zes themati-
sche hoofdstukken, in het bestek
van zo’n 125 bladzijden. Wright
toont zich hier een onderwijzer die
onderhoudend uitleg biedt en
enthousiasme weet op te wekken,
ook omdat hij geregeld voorvallen
uit zijn eigen leven vertelt waarbij
psalmteksten voor hem onvergete-
lijk werden.

Hoe God koning werd. Door Tom
Wright. Uitgeverij Van Wijnen,
24,95 euro. Pleidooi voor de
psalmen. Door TomWright.
Uitgeverij Van Wijnen, 12,95 euro

Dit is het tweede artikel over het
werk van de hedendaagse Engel-
se theoloog N.T. Wright. Zaterdag
een interview met hem in de
Sneinspetiele

Het nut van de evangeliën? Ze tonen
hoe God koning werd

Eenman loopt deViaDolorosa indeoude stad van Jeruzalem.Kruis enkoninkrijk kunnenniet los van elkaar
staan, stelt Tom Wright. Foto: EPA
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Jeruzalem | Tientallen ultraortho-
doxe joden hebben in de Israëlische
hoofdstad Jeruzalem bussen be-
stormdwaarop advertenties staan af-
gebeeld die oproepen tot seksegelijk-
heid bij de klaagmuur. Dat heeft de
politie gisteren latenweten. Zo’n vijf-
tig mannen staken banden lek en be-
laagden bussen met stenen in de or-
thodoxe wijk Mea Shearim. Ultra-or-
thodoxe Joden gebruiken wel vaker
stenen om hun ongenoegen te uiten.

De reclamecampagne komt uit de
koker van de groep Vrouwen van de
Muur, die zich sterkmaakt voor gelij-
ke rechten van mannen en vrouwen
bij klaagmuur. Nu moeten mannen

en vrouwen nog gescheiden bidden
en zijn bepaalde vormen van zang en
gebed alleen voor mannen toege-
staan. Het pelgrimsoord, het enige
overblijfsel van de tweede Joodse
tempel, is de heiligste plaats waar jo-
den kunnen bidden. Vele Joden ver-
zamelen zich daarvoor dagelijks bij
de muur.

Op de advertentieposters waren
vrouwen enmeisjes te zien die thora-
rollen vasthouden, iets wat volgens
veel orthodoxe jodenalleenaanman-
nen is voorbehouden. De vandalen
spoten ook op de zijkant van een bus
de tekst ‘beëindig de obscene beel-
den’.

Advertenties

Ultraorthodoxe joden vallen
bussen aan in Israël

Ermelo | In Londen en Istanbul is on-
langs een nieuwe Bijbelvertaling in
het Perzisch gepresenteerd. Dat
meldt Open Doors, een organisatie
die opkomt voor vervolgde christe-
nen. Het vertaalwerk werd ‘het Mi-
chaelianproject’ genoemd, naar Tate-
os Michaelian, de bekendste Bijbel-
vertaler uit Iran.Hijwerd twintig jaar
geleden doodgeschoten.

Zendingsorganisatie Elam Minis-
tries heeft achttien jaar aan de Bijbel-
vertaling in modern Perzisch ge-
werkt. Het Perzisch, ook wel Farsi ge-
noemd, is de officiële taal van Iran,

Afghanistan en Tadzjikistan. Het is
een van de oudste talen ter wereld.

De weduwe van Bijbelvertaler Ta-
teos Michaelian, ontving het eerste
exemplaar van de nieuwe Bijbel, sa-
men met andere familieleden van
Iraanse christenen die vanwege hun
geloof gestorven zijn. In Iran zijn vrij-
wel alle christelijke activiteiten, zo-
als evangelisatie, Bijbelcursussen en
het uitgeven van bijbels en christelij-
ke lectuur, illegaal. Zeker als dat in
het Perzischgebeurt.Ondanksbeper-
kende maatregelen door de Iraanse
overheid is het plan om de komende
drie jaar 300.000 exemplaren van de
Bijbel in het Perzisch te verspreiden.
Iran staat op de negende plaats op de
Ranglijst Christenvervolging van
Open Doors. Het land telt naar schat-

ting 450.000 christenen. Demeerder-
heid heeft een moslimachtergrond.

Geregeld worden er christenen
opgepakt vanwege hun geloof. Zo
heeft een Iraanse rechtbank onlangs
nogdrie christelijke voorgangers ver-
oordeeld tot zes jaar cel, omdat ze
‘staatsgevaarlijk’ zouden zijn. Het
gaat om de voorgangers Behnam Ira-
ni, Matthias Haghnejad en Silas Rab-
bani. Irani kreeg eerder een gevange-
nisstraf opgelegd. Hij werd in decem-
ber 2006 gearresteerd, en in 2011ver-
oordeeld tot zes jaar cel.

Alle drie zijn tegen hun veroorde-
ling in beroep gegaan. De organisatie
Christian Solidarity Worldwide
(CSW) is bezorgd over het lot van de
drie, mede omdat ze in gevangenis-
sen ver van hun familie zitten.

Bijbel in modern Perzisch

: 300.000 exemplaren nieuwe
Bijbelvertaling voor Iran


