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SAMENVATTIN G G 

Lutherr heeft het boek Genesis in twee reeksen preken uitgelegd. De 
eerstee reeks (1519-1521) is een weerspiegeling van Luthers 
theologischee ontwikkeling tussen de disputatie in Leipzig 
(4.14.7.1519)) en zijn veroordeling op de rijksdag in Worms (april 
1521).. De tweede reeks (1523-1524) valt in een periode, waarin de 
reformatorischee kerk- en gemeenteopbouw steeds meer op gang 
kwam.. De actuele betrekking op de gebeurtenissen in Wittenberg 
komtt vooral in Luthers visie op de kerk naar voren, die in vergelijking 
mett de eerste reeks preken scherpere kontouren krijgt. 
Lutherss interpretatie van Lea en Rachel in zijn preken over Genesis is 
hett thema van deze studie, waarbij de titel reeds één van de 
kernpuntenn van Luthers interpretatie - de kerk - aanduidt. De 
beschrijvingg van de interpretatie van Lea en Rachel gaat op veel 
plaatsenn ook uitvoerig op de rol van Jakob en Laban in, omdat hun 
geschiedeniss met de geschiedenis van deze twee vrouwen nauw is 
verweven. . 
Maarr voordat het thema hermeneutisch en theologisch wordt 
onderzochtt en beschreven, wordt in hoofdstuk 1 eerst op een aantal 
bijzonderhedenn van het bronmateriaal ingegaan, zoals het feit dat de 
prekenn niet door Luther zelf, maar door een aantal van zijn collega's 
enn leerlingen (Johann Poliander, Philipp Melanchthon. Johann 
Agricola,, Georg Rörer en Stephan Roth) zijn opgeschreven 
("Nachschriften"),, het literarische genre van de bronnen en hun taal. 
Juistt de samenhang tussen de verschillende "Nachschriften" is van 
essentieell  belang voor de beoordeling van hun hermeneutisch-
theologischh gehalte. De uitvoerige behandeling van de technische kant 
vann de Genesispreken is noodzakelijk omdat zij tot nu toe in het 
Lutheronderzoekk weinig aandacht hebben gekregen. 

Inn hoofdstuk 2 staat het hermeneutisch-theologisch onderzoek van de 
Genesisprekenn centraal. Dit gebeurt niet in eerste instantie door 
middell  van vragen die van buiten af aan de teksen worden gesteld, 
maarr door middel van de vragen die vanuit de teksten zelf naar voren 
komen.. De bronnen bepalen dus in hoge mate het proces van 
onderzoek.. Het meest opvallende in hermeneutisch opzicht is het 
begripp "figura" dat in de Genesispreken veelvuldig voorkomt. In het 
Lutheronderzoekk is dit tot nu toe nog weinig gezien. Verschillende 
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onderzoekenn in de patristiek gaan daarentegen wel degelijk op 
"figura""  in en één naam die dan steeds naar voren komt. is Erich 
Auerbachh (1892-1957). romaans filoloog en Danteonderzoeker. 
Hijj  heeft de geschiedenis van "figura" omvattend onderzocht en 
vastgesteldd dat met dat begrip een bepaalde waarneming van de 
werkelijkheidd wordt uitgedrukt, die hij figuratieve waarneming, 
oftewell  figuratieve duiding ("Figuraldeutung") noemt. Voor de 
figuratievefiguratieve duiding betekent een gebeurtenis hier op aarde naast zijn 
werkelijkheidd van het hier en nu niet alleen zichzelf, maar wordt 
tegelijkertijdd een andere gebeurtenis ermee aangekondigd en 
voorafgebeeld.. De samenhang tussen deze gebeurtenissen is niet in 
eerstee instantie als chronologisch-horizontaal te zien. maar als omni-
temporeel-verticaall  ("jederzeitlich-vertikal"), want hun eenheid ligt 
niett in het feit dat zij na elkaar gebeuren maar dat zij allebei een plek 
hebbenn in het goddelijke plan: een plek die bij God ten alle tijde al 
bekendd is, waardoor iedere gebeurtenis op de eerste plaats verticaal 
mett God en zijn plan verbonden is. Auerbach ziet het fundament van 
dee figuratieve duiding in de geschiedenis van Christus zoals die in de 
bijbell  is opgeschreven en in haar interpetatie door Paulus en de 
kerkvaders,, met name Tertullianus en Augustinus. Dat houdt in dat 
personenn en gebeurtenissen uit het Oude Testament een figuur zijn 
voorr Christus en zijn kerk. Christus en zijn kerk zijn in de personen en 
gebeurtenissenn uit het Oude Testament voorafgebeeld. Oude en 
Nieuwee Testament staan als figuur en vervulling naast elkaar, waarbij 
ookk de vervulling in het Nieuwe Testament niet het eindpunt is, want 
figuurr en vervulling wijzen samen naar iets toekomstigs wat nog moet 
gebeuren,, de eschatologische vervulling. Ofschoon de figuratieve 
duidingg ten tijde van Paulus en de kerkvaders een bloeitijd kende, 
moestt zij zich altijd tegen andere duidingsvormen - met name 
allegorische,, zoals de door Philo van Alexandrië beïnvloede 
alexandrijnsee catecheten school - afbakenen. Allegorische duidingen 
zijnn net als de figuratieve duiding ook door de Middeleeuwen heen 
naastt elkaar blijven bestaan. De allegorische duiding is vooral in de 
leerr van de viervoudige schriftzin. en dan met name in de morele en 
dee anagogische duiding terug te vinden. 
Dee figuratieve duiding is de hermeneutische sleutel tot het verstaan 
vann Luthers Genesispreken. Als Luther Lea en Rachel als figuur voor 
dee christelijke kerk interpreteert, dan betekent dat, dat in hen de 
christelijkee kerk voorafgebeeld is. De samenhang tussen de twee 
vrouwenn en de kerk - figuur en vervulling - wordt niet begrijpelijk als 
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menn deze als puur chronologisch-horizontaal ziet. door het simpele 
feitfeit dat de ene gebeurtenis na de andere komt. maar door het feit dat 
zijj  omnitemporeel-vertikaal met God en daardoor ook met elkaar 
verbondenn zijn. 
Dee figuratieve duiding speelt niet alleen in Luthers Genesispreken 
maarr ook in andere geschriften uit dezelfde periode een sleutelrol 
omdatt Luther hiermee kan verklaren hoe hij de hermeneutisch-
theologischee samenhang tussen Oude en Nieuwe Testament ziet. 
Naastt de figuratieve duiding geeft hoofdstuk 2 definities van andere 
hermeneutischee termini technici die in de Genesispreken voorkomen. 
Belangrijkk is hier vooral het verschil tussen allegorie en allegorese, 
begrippenn die in het Lutheronderzoek vaak als synoniemen gebruikt 
worden.. Allegorese is een verzamelbegrip voor alle niet-letterlijke 
tekstinterpretatiee en zegt dus iets over de manier van interpretatie. In 
Lutherss Genesispreken vormt de allegorese - na de historische 
duidingg - het tweede deel van zijn uitleg, dat ook wel geestelijke 
duidingg wordt genoemd. Binnen de allegorese - de niet-letterlijke 
tekstinterpretatiee - zijn er verschillende middelen om de in de 
letterlijkee tekst verborgen betekenis te beschrijven. Allegorie, het 
verzinnenbeeldenn van een abstrakt begrip in gelijkenissen, is er één 
van.. In verband met de theologische hoofdthema's komt allegorie in 
dee Genesispreken van Luther niet voor. De figuratieve duiding is het 
voornaamstee interpretatiemiddel dat Luther in zijn Genesispreken 
gebruiktt en dat het voor hem mogelijk maakt de historische en 
geestelijkee duiding van de bijbelteksten zo dicht mogelijk bij elkaar te 
houden. . 
Hoofdstukk 2 toont aan. dat Luthers hermeneutiek in zijn 
Genesisprekenn niet een warrig iets is, zoals in het Lutheronderzoek 
(b.v.. Ebeling. Rupprecht) vaak is beweerd, en dat zijn afscheid van de 
viervoudigee schriftzin niet als overwinning van middeleeuwse 
traditiess te zien is (b.v. Fbeling. Bornkamm en Meissinger), maar dat 
hijj  zich met de keuze voor de figuratieve duiding zowel 
hermeneutischh als ook theologisch in een duidelijke lijn met Paulus en 
dee kerkvaders stelt. 

Hoofdstukk 3 geeft een uitvoerige beschrijving van Luthers preken 
overr Genesis 29-31. waarin zijn interpretatie van Lea. Rachel en Jacob 
voornamelijkk plaatsvindt. De keuze voor een zo uitvoerige 
beschrijvingg van de bronnen heeft te maken met het feit dat de 
Genesisprekenn tot nu toe weinig ruimte in het Lutheronderzoek 
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hebbenn ingenomen en in tegenstelling tot andere geschriften uit 
dezelfdee periode weinig bekend zijn. Bovendien wordt het daardoor 
mogelijkk de daadwerkelijke opbouw van de preken te laten zien. en de 
lezers/lezeressenn in het verloop van de preken en de ontwikkeling van 
dee theologische thema's mee te nemen. Om dezelfde reden is er voor 
gekozenn de preken door middel van talrijke citaten te beschrijven. De 
prekenn zelf en de verschillende "Nachschrïften" worden daardoor 
toegankelijkerr en de in hoofdstuk 4 volgende interpretatie van het 
materiaall  verifieerbaarder. 

Hoofdstukk 4 gaat dieper in op de theologische thema's van de 
Genesispreken,, met name Luthers visie op de heiligen, de kerk en de 
anthropologicc Zijn opvatting van de heiligen steunt op de Schrift en 
niett op de middeleeuwse traditie van de rooms-katholieke kerk. Voor 
Lutherr zijn alle mensen - dood of levend - heilig naar de mate waarin 
zijj  met Christus verbonden zijn. Drie groepen heiligen benadrukt hij 
daarbijj  in het bijzonder omdat zij als geloofsvoorbeelden en -
inspiratiee voor zijn gemeente kunnen dienen. Hij kent historische 
heiligenn zoals b.v. Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Bernardus 
vann Clairvaux en Franciscus van Assisi, nieuwe evangelische heiligen 
zoalss b.v. de twee Augustijnereremieten Hendrik Vos en Johannes van 
denn Eschen, die op 1.7.1523 als lutherse ketters in Brussel verbrand 
waren,, en bijbelse heiligen zoals b.v. Lea, Rachel en Jakob. Al deze 
mensenn zijn in Luthers ogen heilig omdat zij leven volgens geloof, 
liefdee en kruis. Het geloof van de heiligen manifesteert zich in hun 
verbindingg met God (communio dei), die in hun leven centraal staat. 
Dee liefde komt in de gemeenschap van de heiligen (communio 
sanctorum)) naar voren. Daarbij komt nog de bereidheid het kruis, als 
onderdeell  van de navolging van Christus op zich te nemen. Luther 
contrasteertt deze ware heiligen met de valse heiligen, die geloof, 
liefdee en kruis niet kennen. In de ware en valse heiligen staan - zoals 
reedss geponeerd in de stellingen van Heidelberg - theologia crucis en 
theologiaa gloriae tegenover elkaar. In de Genesispreken zijn Lea. 
Rachell  en Jakob de ware heiligen en is Laban de valse heilige. 
Aann de hand van dezelfde criteria - geloof, liefde, kruis - en ook in de 
tegenstellingg van waar en vals beschrijft Luther ook de kerk. De valse 
kerkk is de kerk van Laban, die Luther in zijn eigen tijd in het ambt van 
dee paus en de geestelijke stand terugvindt en die in zijn ogen geen 
christelijkee kerk is. Lea en Rachel daarentegen zijn een figuur voor de 
waree christelijke kerk en Jakob is een figuur voor Christus. De ware 
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kerkk Iaat haar leven afhangen van het Woord van God en van Zijn 
geboden,, en de autoriteit in deze kerk ligt niet bij een mens. zoals b.v. 
dee paus, maar bij de Schrift. Lea en Rachel ziet Luther als de buiten-
enn de binnenkant van de kerk en van de mens. De binnenkant - Rachel 
-- is gericht op God en staat voor vrede en harmonie. De mens zou het 
liefstt meteen naar de binnenkant willen gaan, net zoals Jakob het liefst 
meteenn bij Rachel had willen zijn. Maar de weg naar de binnenkant 
gaatt voor Luther altijd via de buitenkant. Deze buitenkant - Lea - is 
gerichtt op de wereld en de mens en kent leed en pijn. Lea is degene 
diee het kruis van Christus draagt. Maar zij is ook degene die juist op 
hett moment dat zij zich door God en de wereld verlaten voelt, de 
nabijheidd van God ervaart. De ervaring van geloof en ongeloof/twijfel 
ziett Luther als iets wat in het hart van de mens besloten wordt en wat 
vann daaruit de hele mens omvat. Ieder mens kent beide ervaringen. 
Hett hart staat in Luthers theologie in zijn Genesispreken centraal. Het 
iss de toegang tot zijn theologie en het is de plek waar de Schrift en 
haarr interpretatie wel of niet begrepen worden. Iets wat niet vanuit het 
hartt is begrepen is voor Luther namelijk niet begrepen. 

Inn hoofdstuk 5 worden tenslotte naast de conclusies van het onderzoek 
eenn aantal lijnen uitgewerkt, waarlangs dit onderzoek zou kunnen 
wordenn verdiept en voortgezet. Hier is onder andere te denken aan een 
verderr onderzoek naar de betekenis van de verschillende kerkvaders, 
inn het bijzonder Augustinus, voor de geschiedenis van de figuratieve 
duiding.. Ook zou het interessant zijn te onderzoeken of de figuratieve 
duidingg ook voor andere reformatoren zoals b.v. Thomas Müntzer en 
Johanness Calvijn van betekenis is geweest. Verder zou een 
vergelijkingg van Luthers Genesispreken met zijn Genesiscommentaar 
(1535-1545)) kunnen laten zien hoe de verschillende theologische 
thema'ss over een periode van bijna 16 jaar verder ontwikkeld zijn. 


