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Heilshistorische prediking in deze tijd 
1. Exemplarisch - heilshistorisch 

 

A. Baars 

 

Heilshistorisch preken is nog altijd actueel, al is de term wellicht niet meer zo bekend. 

De christelijke gereformeerde hoogleraar A. Baars laat in twee artikelen zien wat het 

betekent, ook in de praktijk. 
 

Het zou me niet verbazen als een behoorlijk aantal jongeren binnen de gereformeerde 

gezindte geen idee heeft wat met ‘heilshistorische prediking’ bedoeld wordt. We leven snel en 

theologische kernbegrippen die in het recente verleden onmiddellijke herkenning opriepen, 

zijn nogal aan slijtage onderhevig. 

 

Want zo’n bekend kernwoord is ‘heilshistorische prediking’ zeker geweest, met name binnen 

de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, maar ook daarbuiten. Het woord voert ons terug naar 

het einde van de jaren ’30 en het begin van de jaren ’40 van de vorige eeuw. Toen was de 

tegenstelling ‘heilshistorische’ - ‘exemplarische prediking’ inzet van een debat dat soms op 

het scherpst van de snede werd gevoerd.
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In dit artikel wil ik laten zien wat de ‘exemplarische richting’ leerde en wat de 

‘heilshistorische weg’ daartegenover stelde. In het vervolgartikel ga ik in op de taxatie van C. 

Trimp en heilshistorische prediking in onze tijd. 

 

1. In debat met de ‘exemplarische richting’ 

De discussie ging vooral over de vraag hoe er gepreekt moet worden over de ‘historische 

stoffen’ van met name het Oude Testament. In het begin van de vorige eeuw was in de 

Gereformeerde Kerken in Nederland een preektrant gangbaar die in deze pennenstrijd 

gewoonlijk als ‘exemplarisch’ werd aangeduid. De historische teksten uit het Oude Testament 

werden vooral op de hoorders van toen toegepast door daaraan voorbeelden (exempelen) te 

ontlenen. Dat kon een positief voorbeeld ter navolging zijn, maar ook een waarschuwend 

voorbeeld. Zo moest de gemeente zich de ene zondag spiegelen aan het geloof van Abraham 

en de volgende zondagen hoorde zij preken over de worsteling van Jakob, de standvastigheid 

van Jozef, het overspel van David, de verloochening van Petrus, het verraad van Judas, de 

twijfel van Tomas enz.
2
 Tegen deze aanpak had K. Schilder een aantal fundamentele 

bezwaren. Spoedig verzamelde zich rondom hem een aantal jonge, bekwame theologen die 

zijn visie deelden. In dit verband zijn vooral de namen van belang van B. Holwerda, M.B. van 

’t Veer en C. Veenhof. Welke bedenkingen hadden zij? Deze laten zich als volgt 

samenvatten.
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Fragmentarisering van de heilsgeschiedenis 

Bij de exemplarische benadering wordt de eenheid van de heilsgeschiedenis stukgebroken. 

Het geheel van de Schrift wordt tot een verzameling van allerlei weliswaar leerzame, maar 

toch op zichzelf staande verhalen. De rode draad die de verbindende factor vormt tussen al die 

verhalen, is hier zoekgeraakt. Deze wordt gevormd door het grote plan van God. Vanaf de 

paradijsbelofte is Hij bezig in Christus tot zijn volk te komen en Hij regeert op dit moment 

door de verhoogde Christus over kerk en wereld. Een echt heilshistorische prediking zal laten 
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uitkomen op welk moment in de geschiedenis van de realisering van Gods heilsplan dit 

schriftgedeelte gesitueerd moet worden. 

 

Atomisering van teksten 

Niet alleen het geheel van de Schrift verbrokkelt in de exemplarische prediking, het gevaar 

bestaat ook dat de afzonderlijke perikopen op een onverantwoorde manier in kleinere 

eenheden worden opgedeeld. Een preek wordt zo gemakkelijk een reeks van schilderingen 

van scènes of van fragmenten van populaire bijbeluitleg, telkens gevolgd door één of meer 

‘lessen’ voor de hoorders. Die lessen kunnen liggen op het terrein van het geestelijke leven, 

de moraal of de actualiteit. Nu is een bepaalde vorm van het ‘uiteenleggen van de tekst’ in de 

preek doorgaans onvermijdelijk. Een voorganger kan over een bepaald bijbelgedeelte immers 

niet alles in één keer zeggen. Maar dit procedé wordt bedenkelijk als de tekst in stukjes wordt 

gebroken, en de hoofdstructuur van het schriftgedeelte in de schaduw raakt en de eigenlijke 

scopus van de tekst niet meer tot zijn recht komt. In de nieuwere exegese en homiletiek wordt 

veel nadruk gelegd op dingen als de samenhangende structuur, structuuranalyse en de scopus 

van bepaalde afgebakende teksteenheden in de Schrift. Hiermee wordt de actualiteit van dit 

bezwaar van de heilshistorische richting tegen de ‘exemplaristen’ onderstreept. 

 

Allegorese 

De exemplarische prediking is eerder geneigd om de tekst via allegorese toe te passen op de 

hoorder van nu dan de heilshistorische. Dat heeft hiermee te maken dat een heilshistorische 

preek recht wil doen aan de ‘horizontale’ lijn van de voortgang van de geschiedenis die God 

gaat met zijn volk. Bij een exemplarische prediking dreigt deze historische voortgang en de 

historische afstand tussen de Bijbel en de gemeente van nu te verdampen. De Schrift wordt 

gezien als een verzameling van tijdloze, geestelijke waarheden of voorbeelden voor ons. In 

dat geval ligt het veel meer voor de hand om in de Bijbel te gaan zoeken naar een diepere, 

‘geestelijke’ zin van de tekst. Als we uitsluitend deze ‘verticale’ lijn als ons uitgangspunt 

kiezen, ligt het gevaar van allegorese onmiddellijk op de loer.
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Vergeestelijking en verinnerlijking 

Het woord ‘vergeestelijking’ wordt soms synoniem gebruikt met allegorese. Dat is hier 

uiteraard niet de bedoeling. Vergeestelijking staat hier parallel met verinnerlijking. Dat wil 

zeggen dat de betekenis van de bijbelse verhalen in de exemplarische prediking sterk werd 

toegespitst op de innerlijke of geestelijke ervaringen van de hoofdrolspelers. Zo kon 

gemakkelijk de brug geslagen worden naar de ervaringen van de hoorders in de eigen tijd. Het 

gevolg hiervan is dat de geschiedenissen die beschreven zijn in de Schrift, getekend werden 

als een weg van ervaringen die elk mensenkind heeft te gaan. De feitelijkheid van de 

heilsgeschiedenis vervaagde daarmee of de heilsgeschiedenis en de heilsorde werden met 

elkaar verward. Hierdoor werd het gevaar van concentratie op het innerlijk en op het individu 

acuut, zoals dat met name uitkwam in de latere periode van de Nadere Reformatie en haar 

uitlopers in de negentiende en twintigste eeuw. Het zal duidelijk zijn dat deze kritiek op de 

‘exemplaristen’ alles te maken heeft met de ernstige bezwaren van Schilder en zijn 

medestanders tegen allerlei vormen van subjectivisme. Daarmee keerde hij zich niet alleen 

tegen bijvoorbeeld de pinksterbeweging, maar ook tegen bepaalde tendensen in de 

bevindelijke richting binnen de gereformeerde gezindte.
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Vervluchtiging van de geschiedenis 

In de exemplarische prediking vervluchtigt de historische toonzetting van de bijbelse 

geschiedenissen. In plaats daarvan worden zij gelezen als een collectie van vooral 

moralistisch ingekleurde voorbeelden. Op exemplarische leest geschoeide preken plaatsen 



3 

Nader Bekeken januari 2011 

Thema I – A. Baars 

namelijk al te gemakkelijk een isgelijkteken tussen de situatie van de tekst en die van de 

hoorders van nu. Daarmee wordt onvoldoende recht gedaan zowel aan de situatie van de tekst 

als aan die van de hoorders. De historische afstand tussen en de verschillende context van 

‘toen’ en ‘nu’ verdwijnen immers. Het gaat in de bijbelse geschiedenissen slechts om 

belevenissen van mensen, van de sterke kanten van hun karakter of juist van morele missers, 

van hun afdwalingen en hun geloof. Dat zijn boventijdelijke morele grootheden en daarom 

zijn ze onmiddellijk toepasbaar op de gemeente van nu. 

 

Psychologisering 

Volgens hun critici neigen de exemplaristen ertoe een psychologische inkleuring te geven van 

de oudtestamentische geschiedenissen, die geen grond vindt in de tekst zelf. De aandacht 

verschoof van de historische beschrijving naar psychologische bespiegelingen om zo des te 

gemakkelijker en aansprekender de brug te slaan naar de hoorder in de eigen tijd. Nu gaven de 

vertegenwoordigers van de heilshistorische richting wel volmondig toe dat de Schrift 

aanknopingspunten biedt voor psychologisch getoonzette toespitsingen. In dat verband 

verwezen zij met name naar passages uit de Psalmen. Maar bij de ‘historische stoffen’ is elke 

vorm van psychologisering verboden. Van ’t Veer schreef: ‘De kwestie spitst zich toe op deze 

vraag, of de historische stoffen ons het recht én de mogelijkheid bieden om bepaalde in die 

historie-beschrijving voorkomende personen in hun geloofs-strijd zielkundig te tekenen.’ Zijn 

antwoord op die vraag is een kort en krachtig: ‘Neen!’
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Wanneer we dit alles op ons laten inwerken, valt op dat deze vijf bezwaren tegen de 

‘exemplarische richting’ zich rondom één vast middelpunt bewegen. Mede daardoor 

overlappen ze elkaar ook op verschillende punten. De kern is in elk geval dat de 

exemplarische prediking al te veel en al te onmiddellijk is toegespitst op de eigentijdse 

hoorder. Hierdoor verdampen de grote verbanden van Gods heilsgeschiedenis. Vervolgens 

slaan die dampen neer en worden ingepast binnen de beperkte horizon van het persoonlijke 

(geloofs)leven van de gemeente van nu.
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2. De heilshistorische weg 

Wat stelde de heilshistorische richting hiertegenover? Nu zijn in de hierboven genoemde 

bezwaren tegen de exemplarische richting de contouren al duidelijk geworden van wat de 

heilshistorische richting voor ogen stond. Daarom volsta ik hier met een korte aanduiding van 

de hoofdmomenten van de visie van Schilder, Holwerda en hun medestanders op de 

heilshistorische prediking. 

 

De heilshistorie is geschiedenis
8
 

Wat daarmee bedoeld wordt, wordt in het licht van het volgende duidelijk. Met name Schilder 

had grote bezwaren tegen de klassieke onderscheiding profane geschiedenis - 

heilsgeschiedenis. Volgens hem is alle geschiedenis heilsgeschiedenis, omdat God in heel de 

historie aanwerkt op zijn grote doel: de komst van zijn koninkrijk. Ieder tijdstip in de 

geschiedenis is daarom gedateerd aan de hand van het annus Domini, het jaar van onze Here 

Jezus Christus. Een belangrijk gevolg van deze stellingname is dat God zijn verlossingswerk 

openbaart en verwerkelijkt in de realiteit van de ‘profane’ geschiedenis van deze gevallen 

wereld. Voor de prediking houdt dat in dat zij de volle nadruk zal leggen op de volstrekt 

historische werkelijkheid en feitelijkheid van Gods heilshandelen.
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De heilshistorie is een eenheid 

De Bijbel verhaalt geen geschiedenissen, maar beschrijft de éne, voortgaande geschiedenis 

van het heil. Volgens Schilder is deze eenheid gegrond in de éne, eeuwige raad van God. Dat 
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is immers het ‘werkprogram’ dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben vastgesteld 

vóór de tijd om het uit te voeren in de tijd. Deze eenheid van de geschiedenis heeft bovendien 

alles te maken met het éne middelpunt van de heilshistorie in de komst van de Here Jezus 

Christus. Zodoende bepleitte de heilshistorische richting sterk een christologische of 

christocentrische prediking van het Oude Testament, waarin de éne heilsgeschiedenis niet in 

allerlei fragmenten uiteenvalt.
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De heilshistorie is progressief 

Nu is in de historie van het heil sprake van progressie of doorgaande ontwikkeling. Naarmate 

de tijd voortgaat, komt God steeds dichter bij zijn uiteindelijke doel. Zodoende kent de 

heilsgeschiedenis bepaalde fasen of perioden. Daarom kan Schilder de volgende definitie 

geven van heilshistorische prediking: ‘Een preek over een “historische stof” is dán alleen 

préék, als zij Gods werk van zelfopenbaring ter verlossing in Christus aanwijst, gelijk dat 

werk voortgeschreden is tot op dat bepaalde “tijdsgewricht”, waarin de tekst ons inleidt, en 

wanneer zij dát bepaalde “punt” van ontwikkeling van Gods werk, zoeven genoemd, in 

verband zet met heel de “lijn” van dit werk (al de eeuwen, al de Schriften door).’
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De heilshistorie is gericht op de hoorder van nu
12

 

Van meet af verweten de voorstanders van de exemplarische richting degenen die het pleit 

voerden voor de heilshistorische prediking dat de toepassing in de preek bij hen te kort kwam 

of ten enen male ontbrak.
13

 Laatstgenoemden gingen immers uit van geschiedenissen die een 

bepaalde ‘datum’ dragen binnen het geheel van de heilsgeschiedenis en daardoor een 

eenmalig en onherhaalbaar karakter hebben. In dat geval wordt het moeilijk, zo niet 

onmogelijk, de relevantie van dergelijke unieke gebeurtenissen voor de hoorder van nu 

persoonlijk en praktisch in het licht te stellen. Tegen dergelijke beschuldigingen hebben 

Schilder, Holwerda en hun medestanders zich altijd krachtig verzet. Zij verweten op hun beurt 

de ‘exemplaristen’ dat zij al te gemakkelijk en goedkoop allerlei ‘toepasselijke lessen’ uit het 

Oude Testament afleidden. Die toepassingen waren zodoende doorgaans ook onjuist. De 

wijze waarop zij zelf de boodschap bij het hart en het leven van de hoorders brachten, 

typeerden zij als volgt: ‘De bijbeltekst geeft een bepaalde fase weer in de worsteling van God 

om in Christus zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen. Maar in deze worsteling is de hele 

kerk van alle tijden en plaatsen betrokken: wij staan dus nu in dezelfde worsteling als zij toen. 

Langs deze lijn wordt de betekenis van de “historische stoffen” van het Oude Testament voor 

de gemeente van nu duidelijk.’ Hierbij wordt binnen de heilshistorische richting sterk 

benadrukt dat de heilshistorische uitleg het karakter van de toepassing beslissend stempelt.
14

 

Dit heeft soms tot gevolg dat preken, overdenkingen of bijbelstudies die vanuit deze optiek 

zijn geschreven, een sterk ‘objectief’ karakter dragen: de mens van de twintigste eeuw werd in 

zijn worsteling en noden, in zijn geloven en in zijn vreugde nauwelijks aangesproken. Toch 

was dit niet de bedoeling van de ‘heilshistorische richting’. Het geldt ook niet van alle preken 

die in deze kring werden gepubliceerd. Zo waren de preken van Holwerda wel degelijk 

toegesneden op de mens van toen in zijn geestelijke strijd en in zijn actuele situatie.
15

 

Hetzelfde kan mijns inziens ook gezegd worden van veel preken van Schilder. 

 
Noten: 
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2 Vgl. K. Runia, Het hoge woord in de lage landen. Hoe er door de eeuwen heen in Nederland 

gepreekt is, Kampen 1985, p. 116. 
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