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BEKNOPT COMMENTAAR
OUWENEEL
HALVERWEGE...
Precies volgens de planning heeft
Willem Ouweneel het tweede deel
van zijn nieuwe serie Beknopt
Commentaar op het Nieuwe
Testament laten verschijnen,
namelijk in februari 2021. Daarmee
is hij op de helft van zijn project,
want het is de bedoeling dat er
uiteindelijk vier delen uitkomen. Dat
is een felicitatie waard! Deel 1 ging
over de brieven van Paulus en is
door mij gerecenseerd in Focus
nr.49 (2021). Deel 3 staat gepland
voor najaar 2021 en zal over Lukas
en Handelingen gaan. Deel 4 zal de
serie voorjaar 2022 afsluiten en
bestrijkt Mattheüs, Markus en
Hebreeën.
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Deel twee
Het tweede deel, dat in februari verschenen is, gaat over
de geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas. Het
boek begint met een algemene inleiding op de evangeliën,
en laat zien
- hoe ze alle vier vanuit een verschillende invalshoek naar
‘de plaats en de waardigheid van Jezus Christus’ kijken
en ook naar het koninkrijk van God (p.15,20);
- hoe ze de ambtelijke en de persoonlijke heerlijkheden
van Christus beschrijven (p.17);
- op welke manier de evangelisten verschillende
doelgroepen op het oog hadden (p.18-19);
- dat God de schrijvers van de evangeliën niet zomaar
willekeurig gekozen heeft (p.19);
- welke oudtestamentische parallellen er in de evangeliën
zijn aan te wijzen (p.21).

De geschriften van Johannes
Het commentaar op de geschriften van Johannes begint
met het evangelie. Eerst geeft Ouweneel een schematische,
maar daardoor niet minder leerzame uiteenzetting over
het begrip ‘eeuwig leven’ (p.23-26). Daarna volgt een
gedetailleerde indeling van het evangelie, en daarna
begint de eigenlijke puntsgewijze becommentariëring
van Johannes 1-21 (p.29-156). Tussendoor staan
prachtige observaties. Als Ouweneel de woorden van de
ceremoniemeester in Joh.2:9v. heeft geparafraseerd (‘Maar
jij hebt de zaak omgekeerd: jij hebt de beste wijn voor
het laatst bewaard!’), voegt hij er een N.B. aan toe: ‘Dat
heeft natuurlijk een diepere zin: de beste vreugdewijn (vgl.
Ri9:13; Ps104:15) is voor het Messiaanse rijk, waarop heel
het werk van Jezus uitmondt (vgl. Js25:6; Rm14:17)’.
Ouweneel becommentarieert vooral door telkens een
combinatie van parafrase en uitleg te geven. Ik laat dit
zien aan de hand van wat hij schrijft over Joh.7:4. Ik
citeer: ‘Immers, niemand doet iets in het verborgen (zoals
Jij momenteel je wonderwerken tot een kleine kring
van getrouwen beperkt) en tracht zelf openlijk bekend
te zijn (oftewel: als Je algemeen bekend wilt zijn, doe
je werken dan ook in het openbaar). Als Je deze dingen
(wonderwerken) doet, openbaar Jezelf dan aan de wereld
(d.i. in zo wijd mogelijke kring)’. Heel verhelderend!
Hiervan zou ik talloze voorbeelden kunnen geven, maar
dan wordt dit een te uitvoerige recensie.

De geschriften van Jakobus, Petrus en Judas
Ook nu moet ik me bedwingen om niet een aantal mooie
citaten te geven, want de brieven van Jakobus, Petrus en
Judas worden eveneens super schematisch behandeld
en verhelderd (p.249-304). Ik sluit af met een observatie
van Ouweneel over 1Petr.1:3-4. N.a.v. de ‘onverwelkelijke
erfenis’ die in de hemel voor ons bewaard wordt, schrijft
hij:
‘N.B. a) De ‘erfenis’ heeft in het NT bijna altijd te maken
met ons aandeel in het komende koninkrijk van
God, waarin wij met Christus zullen regeren (vgl.
Mt25:34; Rm8:17; 1Ko6:9v.; 15:50; Gl5:21; Ef5:5;
Ko1;12; 2Tm2:12; Op20:4,6).
b) Dit is uitdrukkelijk een ‘hemels’ koninkrijk
(2Tm4:18) op aarde (vgl. ‘koninkrijk der hemelen’
in Mt; ‘de hemel regeert’ op aarde, Dn4:26; zie
Op5:10, ‘zij zullen over de aarde regeren’)’.

Conclusie

Na de brieven van Johannes komt het boek Openbaring
aan bod, en als er één Bijbelboek is dat zich bij uitstek
leent voor de in dit commentaar gekozen schematische
aanpak (p.181-248), is het dit toch niet zo eenvoudige
Bijbelboek! Wat ik overigens mis – als ik toch een
kritiekpuntje mag uiten – is de gedachte dat in Openb.2-3
een profetische kerkgeschiedenis kan worden gezien.
Wellicht hangt dit samen met de gewijzigde visie van
Ouweneel op de toekomst. Zo schrijft hij n.a.v. Openb.4:1
(‘Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna gebeuren
moet’): ‘N.B. Volgens sommigen gaat het vanaf hier over
gebeurtenissen van ná de zogenoemde opname van
de gemeente (vgl. Jh14:2v.; 1Ko15:51-53; 1Th4:13-18),
volgens anderen gaat het over gebeurtenissen uit de
kerkgeschiedenis of speciaal uit de eindtijd daarvan, kort
vóór de wederkomst van Christus’. Ikzelf reken mij tot die
‘sommigen’!

De beide delen die tot nu toe in deze serie verschenen
zijn, zijn een must voor iedereen die aan Bijbelstudie
doet – en m.i. zijn ze ook een uitstekende inleiding
voor gelovigen die met Bijbelstudie willen beginnen.
Uitermate leerzaam en verhelderend! En natuurlijk
zult u, net als ik, ook wel eens iets aantreffen dat u
op zijn minst verrast, en bijna steeds in positieve zin.
Ouweneel heeft mij in ieder geval op enkele punten
stevig aan het denken gezet, en dat is alleen maar te
prijzen. Van harte aanbevolen!
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Maar afgezien hiervan is het commentaar van Ouweneel
op Openbaring bijzonder verhelderend.
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