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Preprint 

S.W. Sykes (ed.), Sacrifice and Redemption; Durham Essays in Theology, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1991; xi + 339 pp., £35.00, ISBN 0251340330 

Het offerkarakter van Christus' kruisdood is een centraal element uit de christelijke 

traditie. In onze eeuw is het christelijk gebruik van de offer-metafoor echter in opspraak 

geraakt, mede ten gevolge van het politieke misbruik van deze metafoor door onder meer 

de Nazi's. De opstellen in deze bundel benaderen deze metafoor vanuit vele achtergronden 

en invalshoeken, en leveren zo een bijdrage aan de discussie over de vraag in hoeverre 

deze metafoor ook in onze tijd nog vruchtbaar gebruikt kan worden. Zoals de ondertitel 

van de bundel al aangeeft, zijn alle auteurs op een of andere wijze verbonden met 

Durhams "Department of Theology," de meesten doordat zij er doceren of gedoceerd 

hebben. D.R. Jones analyseert het idee van het "offer" in samenhang met dat van het 

"heilige" in het Oude en het Nieuwe Testament en concludeert tot een grote mate van 

continuïteit. R. Hayward bespreekt Jezus Sirachs visie op het offer, en stelt dat voor hem 

offer en tempeldienst deel uitmaken van de goddelijke orde in het universum, en een 

uitdrukking van de goddelijke wijsheid zijn. J.D.G. Dunn betoogt dat voor Paulus het 

representatieve karakter van Jezus leven de sleutel is tot het verstaan van Zijn offerdood. 

A.N. Chester keert zich tegen het gebruik van de Hebreeënbrief als bewijs het 

offerkarakter van Jezus' dood. George Dion Dragas beschrijft Athanasius' opvattingen over 

Christus' offer en Gerald Bonner toont aan dat Augustinus' leer van het offer in hoge mate 

schatplichtig is aan die van de eerdere Latijnse vaders. Het eucharistische offer krijgt 

aandacht van A. Gelston (die zich concentreert op de Oostsyrische eucharistische traditie), 

P.J. Fitzpatrick (Thomas van Aquino, Middeleeuwen) en A.L. Loades (Simone Weil). J.F. 

McHugh geeft een buitengewoon zorgvuldige uiteenzetting van de wordingsgeschiedenis en 

de inhoud van Trentes leer van het misoffer. S. Hardman More schrijft over de betekenis 

van het "geestelijk offer" in het puriteinse protestantisme, en George Pattison over 

Kierkegaards onderscheid tussen een bewust en een onbewust offer. Padraic Pearses 

gebruik van de offermetafoor is het onderwerp van het opstel van S.W. Gilley, en het 

offerbegrip in de Anglicaanse sociale ethiek dat van het artikel van Alan M. Suggate. 

Edward Hulmes schetst hoe zowel het Hindoeïsme, het Boeddhisme, de Islam als het 

Christendom de ontwikkeling kennen van het offer als de rituele slacht van levende wezens 

naar het offer als de innerlijke dispositie van de gelovige die het ritueel doden overbodig 

maakt. De laatste twee bijdragen, die van S.W. Sykes en I.U. Dalferth, handelen over de 

theologie van het offer. Volgens Sykes is het voor de theologie mogelijk om het offerthema 

centraal te stellen, maar volgens Dalferth is dit noodzakelijk noch wenselijk. Bovenstaand 

overzicht van de inhoud maakt duidelijk dat deze bundel een rijke behandeling van het 

thema van het offer biedt. Tot een consensus over de rol die de offermetafoor in de 

hedendaagse theologie zou moeten spelen komt de bundel niet, maar hij slaagt er - 

middels bijdragen van een hoog tot zeer hoog niveau - wel in om aan te tonen dat een 

voortzetting van de discussie zeker de moeite waard is. Een namenregister en een register 

van bijbelteksten en andere klassieke teksten besluiten deze waardevolle bundel. 

Marcel Sarot 

(548 woorden) 
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