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Yoor en na de exegese

Bit openingseollege staat inhoudelijk in verband met het thema

van de studiedagen van de TSU9 "Het Woord aan het woord". Aan-

vankelijk zou het onderwerp moeten luiden "Exegese en herme

neutiek" maar dat zou de indruk kunnen wekken dat de spreker

van hedenmorgen weet wat hermeneutiek is en ziohzelf in staat

aoht de verhouding tussen de exegese en de hermeneutiek duide-

lijk te omsohrijven. Die indruk zou onjuiet zijn, De gemiddel-

de exegeet beseft wel dat hij na de exegese geen afsoheid van de

tekst kan nemen en hij gaat er niet zelden ook wel verder mee,

bijvoorbeeld als hij preekt. Maar hij heeft doorgaans over de

vraag hoe exegese en wat daar nog na kan komen zioh tot elkaar

verhouden, niet systematisoh nagedaoht* Hij doet dat meea* op z'n

gevoel af•

Eveneens weet de exegeet heel goed dat er aan zijn exegese ook

het een en ander voorafgaat, niet alleen methodiseh-teohnisoh

maar ook theologisoh en theoretisoh. Ook daar heeft hij meestal

geen systematiek voor ontworpen. Over dit voor en na willen wij

vanmorgen wat nadenken. De titel van dit college luidt dan

ook "Voor en na de exegese11*

Het thema van de studiedagen kan ook in de vorm van een vraag

worden gesteld* Op z*n een voudigst luidt die vraags Komt in

onze beoefening van de theologie het Woord aan het woord? De

vraag is eohter niet juist gesteld* De plaats waar het Woord

van God in de allereerste plaats aan het woord moet komen is niet

de theologiso&e faoulteit maar de gemeente* Het Woord van God

gesohiedti naar Eberhard Jttngel "in der duroh den Heiligen

Geist gewShrten Praxis" en speelt aioh af "jenseits der Theolo

gie als Wissensohaft"*

De vraag die het thema ons stelt moet daarom anders luideni

dient onze beoefening van de theologie het aan het woord komen

van het Woord van God? Toegespitst op de exegese van het Nieuwe








































