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Preprint 

Harmen Jansen, Door Simon gezien: Anderhalve eeuw theologisch debat in het 

Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus, Zoetermeer, 

Boekencentrum, 2002; 348 pp., €28,50, ISBN 9023911598.  

Deze dissertatie, in Utrecht verdedigd bij H.W. de Knijff en A. Vos Jaczn., traceert de 

voorgeschiedenis van het debat dat in 1989 werd geëntameerd door Van Genneps 

ontkenning van de lichamelijke Opstanding van Jezus. Jansen herleidt dit debat tot de 

spanning tussen evangelie en moderniteit, die hij introduceert aan de hand van D.F. 

Strauss, volgens wie de Opstandingsgedachte teruggaat op visioenen van de apostelen. 

Hfdst. 2 geeft een overzicht van het werk van die Nederlandse theologen van de laatste 

anderhalve eeuw die inzetten bij de bijbel (in de samenvatting: ‘de klassieke 

gereformeerde leer’ (338); voor J. is dat kennelijk hetzelfde), en de Opstanding als Grote 

Gebeurtenis veilig proberen te stellen. Door van de Opstanding een analogieloos gebeuren 

te maken,  dreigen zij er een mythische gebeurtenis van te maken. In hfdst. 3 volgt een 

analyse van de theologen die inzetten vanuit de moderniteit. Zelfs waar dezen de 

Opstanding als gebeurtenis denken, verwordt deze tot een chiffre voor iets anders, bijv. 

voor het novum van een nieuw mensontwerp (Berkhof). Zij komen er niet toe, de 

praesentia realis van de Opgestane zelf te denken; in het beste geval laten wij diens 

persoon achter, en houden Zijn werk en betekenis over. Aan het begin van hfdst. 4 vat J. 

als volgt samen: ‘Tegenover een teveel aan postmortale lichamelijkheid op de eerste lijn 

(hfdst. 2 – MS) stond zo een te geringe concretie van de persoon op de tweede (hfdst. 3 – 

MS), tegenover het te weinig geestelijke karakter van de Presentie op de eerste een teveel 

aan spiritualisme en psychologisme op de tweede lijn’ (173). Uit deze samenvatting wordt 

duidelijk dat J. een middenpositie wil verdedigen, die hij vindt in de ethische theologie van 

D. Chantepie de la Saussaye (hfdst. 4), O. Noordmans en A. Geense (hfdst. 5). In 

aansluiting bij dezen kiest J. voor een positie waarin de dood van Jezus begrepen moet 

worden als de definitieve openbaring van de ware persoon die zonder zonde is, omdat hij 

in vrijheid de angst voor de dood overwint. Dit kan Hij slechts doordat Hij de grond van 

zijn persoon-zijn in God vindt. De verschijningen van de opgestane Heer zijn eerder 

innerlijke ervaringen dan empirische gebeurtenissen, maar hebben toch ontologische 

realiteit, waarbij J. op het sacrament van het avondmaal en de staat Israël wijst (in het 

verlengde van Noordmans resp. Geense). In hoofdstuk 6 volgt tenslotte nog een 

dieptepsychologische verwerking van de betekenis van de leer van het testimonium 

spiritus sancti internum voor de innerlijke ervaring van de verrezen Heer. Dit is een 

overvol proefschrift, waarin (te) veel overhoop wordt gehaald en met vertoon van eruditie 

op barokke wijze wordt verwerkt. De samenvattingen die J. geeft zijn wel korter dan de 

samengevatte literatuur, maar ook complexer. In de ordening en samenvatting van deze 

literatuur lopen beschrijving en beoordeling steeds door elkaar. Zo zet J direct in het 

eerste hfdst. evangelie en moderniteit tegenover elkaar. Dit zijn uiteraard twee volstrekt 

ongelijkwaardige grootheden! J. definieert ze niet duidelijk, maar neemt ze wel als 

uitgangspunt voor de ordening van de literatuur in de volgende twee hoofdstukken: in 

hfdst. 2 de literatuur die inzet bij het evangelie, in hfdst. 3 de literatuur die inzet bij de 

moderniteit. Dit ordeningsprincipe zegt meer over J. dan over de besproken literatuur. 

Toch is deze dissertatie lezenswaard. In de hedendaagse protestantse systematische 

theologie wordt verwezen naar kerkvaders, reformatoren en twintigste-eeuwse theologen 

als Barth, Noormans, Van Ruler, Kuitert, Berkouwer en Berkhof. J. laat zien, hoe deze 

twintigste-eeuwers geworteld zijn in de positie van theologen van een of enkele generaties 

eerder. Er is niets nieuws onder de zon. In veel gevallen zou de systematische theologie er 

goed aan doen, terug te grijpen op deze negentiende-eeuwse bronnen, in plaats van het 

wiel opnieuw uit te vinden. Zo bezien is deze dissertatie een Fundgrube! 

Marcel Sarot 
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