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Preprint 

L.J. van den Brom e.a., Verzoening of Koninkrijk: Over de prioriteit in de verkondiging 
(Leidse lezingen), Baarn, Callenbach, 1998; 253 pp., ƒ 39,90, ISBN 9026609183. 

N.a.v. de discussie over Den Heyers kritiek op de traditionele verzoeningsleer, werden de 
Leidse lezingen op 9 maart 1998 gewijd aan de vraag wat de prioriteit zou moeten hebben 
in de verkondiging: de verzoening of het koninkrijk? In een prikkelend artikel in HN 
Magazine (26 april 1997) pleitte prof.dr. H.J. de Jonge (Leiden) voor een 
koninkrijkstheologie. Dit artikel, als eerste in deze bundel opgenomen, vormt hier het 
uitgangspunt. De Jonge betoogt, dat Jezus' opstanding oorspronkelijk werd gezien als een 
`rehabilitatie van Jezus,' en `Gods autorisatie van de boodschap die Jezus tijdens zijn 
aardse leven had uitgedragen' (9-10). Die boodschap betrof het aanbreken van het 
koninkrijk, en dat zou dus – volgens De Jonge – in de prediking van de kerk nog steeds 
centraal moeten staan. De `paradigmawisseling' die De Jonge bepleit, wordt door de 
meeste andere sprekers in al haar radicaliteit niet meegemaakt. K.A. Deurloo betoogt dat 
een reconstructie van de prediking van de historische Jezus uiteindelijk de kerkelijke 
prediking niet volledig mag bepalen; de blijde boodschap van het evangelie is niet alleen 
de boodschap van Jezus, maar ook die over Jezus. En in het licht van de Schriften is dat 
óók een boodschap van verzoening. Ook A. Noordegraaf en L.J. van den Brom weigeren, 
verzoening en koninkrijk tegen elkaar uit te spelen. Van den Brom wijst erop, dat zelfs 
toegegeven dat het koninkrijk centraal stond in Jezus' prediking, dit nog niet betekent dat 
de theologie, die in retrospectief reflecteert over de betekenis van Jezus' leven en 
opstanding, ook het koninkrijk centraal zal moeten stellen. `Het is analoog aan het 
verschil tussen het copernicaanse en ptolemaeïsche wereldbeeld: voor een ptolemaeër is 
de wereld van de copernicaan een onmogelijke voorstelling van zaken, maar de 
copernicaan kan de verschijnselen die de ptolemaeër beschrijft, niet anders dan 
copernicaans beschrijven' (54). Dat men voor dergelijke inzichten achteraf niet vele 
eeuwen na Jezus hoeft te leven, betoogt J. van Oort in een bijdrage over `verzoening en 
koninkrijk in het oudste christendom en de Vroege Kerk'. In een nadere wetenschappelijke 
uitwerking van zijn visie beklemtoont De Jonge dat naast het aanbreken van het rijk Gods 
in de soteriologie `voor de verzoening door dood en opstanding van Christus ... een 
secundaire plaats gereserveerd' moet worden. Naast een groot aantal lezingen en artikelen 
biedt deze interessante bundel enkele preken over het thema. 

Marcel Sarot 
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