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Stellingenn behorende bij het proefschrift AVEC DÉVOUEMENT 
TOTALL van A.A.S. ten Kate: 

1:: Almacht vindt haar oorsprong in het latijnse begrip 
"omnipotens",, dat eerder dan het griekse atavTOKpatcop werd 
gebruikt. . 

2:: navxoKpatoöp werd ontleend aan het woordgebruik in de 
worstelsportt en is een plechtiger afleiding van aicryKpa-cric,, dat 
"mett alle inzet pakkend" betekent. 

3:: De betekenis ontwikkelde zich vanaf het "met totale inzet" 
inn de worstelsport, via die Gods "voorzienigheid", betreffend, 
tott "alles kunnend" bij God ve ronders te l l end: deze 
ontwikkelingg is te betreuren, omdat het een lijdelijkheid in 
dee geloofsbeleving bevestigde of bevorderde, door het kwaad 
aann God toe te schrijven. 

4:: De "oorspronkelijke" betekenis van het begrip "almacht" 
opsporenn is noodzakelijk, met name voor de hedendaagse 
Bijbelvertalingen,, maar ook voor de theologie als geheel, om 
allee misverstanden, die dit begrip met zich mee heeft 
gebracht,, uit de weg te ruimen of te vermijden. 

5:: Omdat in 1QM. de naam niXJ? niet voorkomt, is het 
waarschijnli jk,, dat het niet in mil i taire betekenis werd 
opgevat. . 

6:: Matt.10:29 in de Statenvertaling en in de Groot Nieuws 
Vertalingg zijn duidelijke voorbeelden van dit misverstaan 
vann Gods almacht. 
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7:: Almacht als eschatologische categorie heeft een duidelijk 
bestaansrechtt in de Bijbel en in het heden: het is de 
beschrijvingg van de strijd tegen alle machten, die het leven 
bedreigen:: "tegen alle machten" of "met alle inzet" zijn dan 
ookk betere weergaven. 

8:: Dat in de "Nieuwe Bijbelvertaling" in het boek Openbaring 
tóchh weer "almachtig" wordt gebruikt, is veelzeggend; elders 
wordtt met "hemelse machten" vertaald: de in de voorafgaande 
stellingg geboden vertaal-mogelijkheden zijn verantwoordcr en 
dienenn dan ook concordant te worden weergegeven. 

9:: De programmas op CD-rom en In te rnet zi jn weinig 
betrouwbaarr in de totaliteit van hun bestand: ze bevatten 
slechts,, wat erop is aangebracht, en bevat ten dus veel 
tekortkomingen. . 

10:: Ps.23:lb wordt beter begrijpelijk, als men niet de LXX -
weergavee in de ver ta l ing volgt, maar l e t t e r l i j k de 
masoretischee met de lp.impf.nif.: "ik zal niet ontbreken", nl. 
inn de tempel-dienst (zie vs. 8), is de juiste vertaling. 

11:: Ps.139:22, een voor vele exegeten moeilijk te verteren 
vers,, wordt begrijpelijk, als men de gebruikte tijden in deze 
psalm,, perfectüm en futurum, ook letterl i jk als zodanig 
vertaalt. . 

12:: De naam voor de zesde zondag na Pasen, zondag "Exaudi", 
iss ontleend aan de VL. 

13:: Men moet de moderne kritische edities van O.T. en N.T., 
zoalss B.H.S. en G.N.T., met gezond wantrouwen benutten: 
helaass zijn ze héél eclectisch in hun kritisch apparaat; tevens 
gaann ze, ten onrechte, van de veronderstell ing uit, dat er 
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maarr één oorspronkelijke tekst heeft bestaan, 

14:: De aandelen-handel, en met name die van opties; voedt 
hett winstbejag en ondermijnt tegelijkerti jd het normbesef 
vann de burger, die immers zich meer voor de minder-
bedeeldenn zou moeten inzetten. -

15.. Dat de nederlandse kerken de nieuwe spell ingsregels 
volgen,, geeft aan, dat ze klakkeloos met de tijdgeest meegaan 
inn plaats van deze kritisch te begeleiden. -

16:: Het toenemend gebruik van hoofdletters in voorvoegsels 
vann fami l ienamen en in t i te ls, is een u i t ing van de 
ve ramer i kan ise r ingg van onze samenlev ing en wordt 
bevorderdd door de amerikaanse overheersing op computer- en 
software-gebied. . 

17:: Filo-semitisme is een vorm van anti-semitisme, omdat de 
profetischee kritiek wordt verzwegen. 

18:: Het aanbieden van voordelige gemeente-re izen aan 
predikantenn is een vorm van "simonie" en benadrukt tevens 
dee ongelijkheid in de gemeente: de synoden zouden haar 
ambtsdragerss moeten verbieden deze te organiseren en eraan 
deell  te nemen. 

19:: Het afschaffen van de bijzondere predikantsplaatsen bij 
instellingen,, en dan het vele overheidsgeld eraan besteed, 
inbrengenn in de p laatsel i jke gemeenten, zodat zij er 
uitbreidingg van gewone predikantsplaatsen voor terugkrijgen, 
bevordertt het rendement ervan. 

20:: De toegenomen vlucht uit het ambt van gemeente-
predikantt vraagt om een betere toelating, enerzijds, en om 
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eenn betere honorering, anderzijds. 



OMNIPOTEN SS EXERCITUU M 

A.A.S.. ten Kate Bergen op Zoom (P.-B.) Décembre A. D. 2000 






