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Preprint 

D.A. Carson (ed.), Right with God: Justification in the Bible and the World, Carlisle U.K., 

The Paternoster Press, 1992; 309 pp., geen prijsopgave, ISBN 0853645167. 

Dit boek bevat de papers die in november 1988 in Cambridge werden besproken op een 

onderzoeksbijeenkomst die werd georganiseerd door de "Faith and Church Study Unit" van 

de Theologische commissie van de "World Evangelical Fellowship." De papers hebben alle 

een evangelische ("evangelical") achtergrond. De auteurs zijn het erover eens dat het 

belangrijkste doel dat een mens kan nastreven een goede relatie met God is. Carson 

schrijft in de inleiding: "If we instead pursue self-interest and cater to self-will, the heart of 

all sin, we shall find that this is God's universe still, and that we must give an account to 

him. On the last day, we shall confess him with joy at being forgiven, or with terror at 

being condemned. But confess him we shall" (13). Het ligt in de lijn der verwachting bij 

een bundel met deze achtergrond dat het merendeel van de papers handelt over de 

rechtvaardiging in de bijbel: in de brieven van Paulus, het evangelie van Mattheüs, Lucas-

Handelingen, het evangelie van Johannes, de brief van Jacobus en in de bijbel als geheel. 

Verder treffen wij artikelen aan over rechtvaardiging en heiliging, rechtvaardiging en 

sociale rechtvaardigheid, rechtvaardiging en het Rooms-Katholicisme en een drietal 

missiologische artikelen over de relevantie van de leer van de rechtvaardiging door het 

geloof in een hindoeïstische, boeddhistische en islamitische context. Het enige artikel van 

een Nederlandse auteur, dat van Klaas Runia, "Justification and Roman Catholicism," 

maakt nog eens goed duidelijk hoe door en door protestant deze bundel is. Ondanks de 

titel van zijn opstel bespreekt Runia niet de rooms-katholieke opvatting van de 

rechtvaardiging, maar de oecumenische dialoog tussen protestantisme en rooms-

katholicisme over de rechtvaardiging. De nadruk ligt in Runia's artikel noch op de 

eigenheid van de rooms-katholieke positie, noch op de oecumenische overeenstemming 

die reeds bereikt is, maar op de verschillen die overgebleven zijn. Hiermee wil ik overigens 

niet ontkennen dat prof. Runia een zeer lezenswaardig artikel heeft geschreven, waarin hij 

ook de rooms-katholieke positie recht tracht te doen. Wanneer ik mij niet laat verleiden tot 

een evaluatie van het standpunt van waaruit deze bundel werd geschreven - dat lijkt mij 

niet de taak van de recensent - en dit standpunt dus als gegeven beschouw, kan ik niet 

anders zeggen dan dat dit een aardige en informatieve bundel is. Wel wil ik opmerken dat 

ik het zeer betreur dat echte systematisch-theologische reflectie in deze bundel volledig 

ontbreekt; achter deze afwezigheid vermoed ik de gedachte dat systematische theologie 

bestaat in schriftuitleg. Ook deze gedachte hangt natuurlijk samen met het door de 

auteurs vertegenwoordigde standpunt; zij doet echter veel af aan de waarde van deze 

bundel voor buitenstaanders. 

Marcel Sarot 
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