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Bijlagee 2 

Kritiekk op de historische kritiek* 

§§ 1 BIJBELSE EN LITERAIRE WETENSCHAPPEN 

Terwijll  vragen van louter historische aard lange tijd de exegese hebben be-
heerstt en vaak nog steeds beheersen, zijn in de laatste decennia diverse pogin-
genn ondernomen de bijbelse wetenschappen te bevrijden van deze overheersing 
doorr de historische kritische methode. Verscheidene exegeten nemen hierbij 
hunn toevlucht tot de literaire wetenschappen: "Against earlier forms of scho-
larshipp which read the biblical narratives as merely deposits or traces of past 
events,, the new scholarship seeks to understand the storied nature of the narra-
tives."22 De literaire wetenschappen gaan de bijbelse wetenschappen voor in 
dezee aandacht voor de tekst zelf. "Literary criticism has shifted its focus of 
attentionn from the author, to the text itself, and thence to the reader. A parallel 
movementt can be traced in the literary criticism of the Bible."3 Vragen van 
historischh kritische aard maken plaats voor literaire vragen aan de tekst. R. 
Alterr is een van de exegeten die de bijbel met de ogen van een literair criticus 
lezenn wil . Hij bepleit een literaire analyse van de bijbelse teksten, waarmee hij 
doeltt op "minutieuze en scherpzinnige aandacht voor het kunstige taalgebruik, 
voorr het beweeglijke spel van denkbeelden, gewoonten, toon, klank, beeld-
spraak,, syntaxis, standpunt van de verteller, samengestelde onderdelen en nog 
veell  meer; met andere woorden: het soort gedisciplineerde aandacht dat door 
middell  van een heel spectrum van vormen van kritische benadering licht heeft 
geworpenn op bijvoorbeeld de poëzie van Dante, de toneelstukken van 
Shakespearee en de romans van Tolstoj."4 Op deze manier lezend maakt Alter 
dee bijbelse tekst zelf tot het middelpunt van de belangstelling. Dat is immers 
voorr velen het struikelblok van de historische kritische benadering van de 

11 In een andere vorm is deze thematiek reeds uiteengezet in Leijgraaf, 'De schrijfmachine mij-
mertt gekkepraat ... Het belang van de notie van het tertium voor de exegese', in: Bekker, 
Klouwen,, Van Nieuwpoort (red.), In de ruimte van de openbaring. Opstellen voor Nico T. 
Bakker,, Kampen 1999, p. 153-162. 

22 G. Loughlin, Telling God's story. Bible, Church and narrative theology, Cambridge 1996, p. 
52. . 

33 M. Davies, 'Literary Criticism', in: R. Coggins and J. Houlden (ed.), A dictionary of biblical 
interpretation,interpretation, London 1992, p. 402. 

44 R. Alter, Bijbelse verhaalkunst, Baarn 1997, p. 22. Oorspronkelijk: The Art of Biblical Nar-
rativerative (1981). 
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Schrift:: dat de tekst beschouwd wordt als een raam waar de criticus doorheen 
moett kijken om daarmee de achter de tekst verborgen en schuilgaande werke-
lijkheidd te ontwaren. De betekenis van de bijbelse tekst wordt dan veronder-
steldd aan de andere kant van het raam te liggen.5 Door de tekst zelf centraal te 
stellenn rekenen bijbelse wetenschappers als Alter af met de historische kritiek: 
dee betekenis ligt niet aan de andere kant van de tekst, maar in de tekst zelf. De 
aantijgingg dat een literaire lezing van de bijbel zou berusten op de fantasie van 
dee interpreet, verwerpt hij resoluut. Aandacht voor de literaire kenmerken van 
dee tekst leidt veeleer tot een nauwkeurige interpretatie, "en aangezien al deze 
kenmerkenn verbonden zijn met waarneembare bijzonderheden in de He-
breeuwsee tekst, berust de literatuurwetenschappelijke benadering in werkelijk-
heidd een stuk minder op gissingen dan de historische school, die aan een tekst 
vraagtt of er misschien Akkadische leenwoorden in voorkomen, of er ge-
zinspeeldd wordt op Sumerische familiegebruiken, of de tekst misschien corrupt 
iss door een fout van de kopiist."6 Met hulp van T. Todorov wijst hij er op dat 
hett feit dat een tekst oud is en dat de typerende narratieve methoden in veel 
opzichtenn kunnen verschillen van die van moderne teksten, ons niet mag bren-
genn tot het laagdunkende vooroordeel dat de tekst dan wel simpel moet zijn. Op 
dezee wijze sprekend maakt Alter ruim baan voor een literaire lezing van de 
bijbel.. Maar voordat hij komt tot het beschrijven van literaire kenmerken van 
dee bijbel, doet hij een poging de spanning tussen fictie en geschiedenis op te 
lossenn door te spreken van de bijbel als gehistoriseerde fictie in proza, of als 
gefictionaliseerdee geschiedenis. "Ik haast me mee te delen dat ik, door zoveel 
belangg te hechten aan de fictionaliteit, niet van plan ben de historische impuls 
diee de Hebreeuwse bijbel inspireert buiten beschouwing te laten. De God van 
Israëll  is bovenal, zoals al vaak is opgemerkt, de God van de geschiedenis: de 
uitwerkingg van zijn bedoelingen in de geschiedenis is een proces dat de aan-
dachtt van de Hebreeuwse verbeelding aandrijft, waardoor deze zo'n grote be-
langstellingg krijgt voor het concrete en onderscheidende karakter van histori-
schee gebeurtenissen. Het gaat erom dat fictie het belangrijkste middel was 
waaroverr de bijbelse auteurs konden beschikken om de geschiedenis te realise-
ren."77 In de bijbel hebben we te maken met een verstrengeling van geschiede-
niss en fictie, waarmee de schrijvers Gods wil en bedoelingen trachten te ont-
hullen. . 
Alterr is geenszins de enige bijbelse wetenschapper die met behulp van de lite-
rairee wetenschappen een nieuw licht wil werpen op de Schrift. Een overzicht 

55 Culpepper gebruikt dit aan M. Krieger ontleende beeld in Anatomy of the Fourth Gospel. A 
studyy in literary design, Philadelphia 1989, p. 3-4. 

66 Alter, Bijbelse verhaalkunst, p. 33. 

77 A.w., p. 46. 
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vann de diverse literaire benaderingen van de bijbel zal hier niet geboden wor-
den,, maar wel zal iets van het uiteenlopende karakter van deze benaderingen 
zichtbaarr gemaakt worden aan de hand van het boek The Postmodern Bible.% 
Ditt boek wil het huidige bijbels wetenschappelijke landschap in kaart brengen 
sedertt de intrede van diverse literaire en culturele kritieken. In het kader van 
onzee bijdrage zijn met name de eerste vier hoofdstukken van dit boek van be-
lang:: reader-response criticism, structuralistische en narratologische kritiek, 
poststructuralistischee kritiek en retorische kritiek.9 

Reader-responseReader-response critici stellen nadrukkelijk de lezer centraal. Niet de tekst, 
maarr de lezer beslist over de betekenis van een tekst. Voor bijbelse critici fun-
geerdee de reader-response criticism als eerste ontsnappingsmogelijkheid aan 
dee historische kritiek. Opmerkelijk nu is het grote verschil tussen seculiere en 
bijbelsee reader-response criticism, een verschil dat veroorzaakt wordt doordat 
binnenn de bijbelse reader-response criticism historische zaken de overhand 
(blijven)) hebben. Waar de reguliere reader-response criticism de huidige lezer 
centraall  stelt, heeft de bijbelse reader-response criticism oog voor de eerste, 
oorspronkelijkee lezer uit het verleden. Bovendien hebben bijbelse reader-res-
ponseponse critici uiteindelijk meer aandacht voor de (interpretatie van de) tekst dan 
voorr de lezers die de tekst lezen. 
Nett als de reader-response criticism heeft ook de structuralistische en narrato-
logischee kritiek de bijbelse wetenschappers een belangrijke toegang geboden 
tott een literaire benadering van de bijbel. Deze kritiek is gebaseerd op de ge-
dachtee dat zaken grijpbaar zijn vanwege hun onderlinge betrekking, en niet 
zozeerr op grond van hun kwaliteiten als afzonderlijke onderdelen. Structuralis-
tischee en narratologische kritiek wordt door bijbelse wetenschappers dan ook 
terr hand genomen om te komen tot een interpretatie van de bijbel als geheel. 
Preciess dit is hun aandeel in de revolutie die plaatsvindt binnen de bijbelse 
wetenschappen:: "They have had a major role to play (...) in decentering the 
historical-criticall  paradigm (...) and establishing the necessity of paying atten-
tionn to the biblical text in its final form."10 Na een lange geschiedenis van 
fragmenteringg is het - dankzij inzichten uit de literaire kritiek - weer mogelijk 
dee bijbel als geheel te beschouwen. 
Al ss vorm van poststructuralistische kritiek komt met name deconstructie ter 
sprake.. Deconstructie zoekt naar punten in een systeem waar de onvolledigheid 
vann het systeem gemaskeerd wordt. Deconstructie demonstreert hoe het geheel, 

88 The Postmodern Bible. The Bible and Culture Collective, G. Aichele ao, New Haven & 
Londonn 1995. 

99 De in de hoofdstukken 5-7 centraal staande psychologische kritiek, feministische kritiek en 
ideologischee kritiek houden zich immers niet zozeer bezig met de vraag naar wat en hoe een 
tekstt betekenis verleent, dan wel met de vraag naar wat wij willen dat de tekst betekent. 

100 A.w. p. 115. 
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doorr logische en retorische tegenstellingen te verbergen, de illusie van volle-
digheidd in stand houdt. Ieder soort van alomvattend systeem wordt gewan-
trouwd.. Deconstructie leert oog te hebben voor hetgeen onderdrukt wordt; voor 
hetgeenn naar de marge geduwd wordt. Ook wanneer het gaat om lezen, zet deze 
argwaann tegen ieder totalitair systeem zich door. Maar omdat deconstructie 
resoluutresoluut niet-systematisch is, is het onmogelijk te spreken van een enkele lees-
methodee of-techniek. "Nevertheless, attention to the inability of philosophers, 
literaryy critics, historians, theologians, and exegetes (along with politicians, 
lawyers,, clergy, and so on) to establish fully coherent arguments or systems is 
onee of the features that distinguishes deconstructive reading from other forms 
off  critical activity."*  Deconstructie zet de tekst centraal. Tegelijkertijd moet 
daarbijj  aangetekend worden dat er voor deconstructie geen centrum van de 
tekstt is. Tot een definitieve interpretatie van de tekst kan het nooit komen: een 
laatstee definitieve betekenis bestaat niet en is ook niet wenselijk. Interpretatie 
gaatt steeds verder. Deconstructionistische interpretatie bestaat voornamelijk uit 
eenn uiterst nauwkeurige lezing van specifieke teksten. Zelden echter, tot nu toe, 
vann bijbelse teksten. Deconstructionistische theologie wordt in verband ge-
brachtt met M.C. Taylor, die deconstructie opvat als de hermeneutiek van de 
doodd van God, en postmodernisme karakteriseert met het begrip a\theology. 
Dee zogenaamde nieuwe retorische kritiek tenslotte staat voor de bestudering 
vann de wijzen waarop een tekst een brug slaat naar zijn publiek met het oog op 
hett bereiken van bepaalde effecten. Diverse componenten van de klassieke 
retoricaa zijn in deze nieuwe retorica terug te vinden. Het gezichtsveld van de 
nieuwee retorica is echter verruimd. Retorica houdt zich niet langer enkel bezig 
mett redevoeringen, maar met alle teksten als tekenen waardoor schrijvers, 
tekstenn en lezers op elkaar inwerken. Hoewel de laatste jaren sprake is van een 
explosiee van publicaties aangaande de retoriek van bijbelse teksten, staat de 
invloedd van de nieuwe retorica op bijbelse studies nog in de kinderschoenen. 
Dee bijbelse exegese blijf t in het algemeen in beslag genomen door linguïsti-
sche,, literaire of sociale structuren, dan wel door theologische en ethische 
vraagstukken.. "Exegetes fail, for the most part, to take adequate account of the 
affectivee semantics of biblical literature, of the power of the Bible to wove."12 

111 A.w. p. 129. 

122 A.w. p. 172. 
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§22 BIJBELSE EN DOGMATISCHE WETENSCHAPPEN 

Eenn heel andere en - naar zal blijken - veel fundamentelere kritiek op de histo-
risch-kritischee heerschappij over de bijbelse wetenschappen klinkt vanuit de 
dogmatischee notie van het tertium. In zijn proefschrift Die Wirklichkeit der 
GeschichteGeschichte maakt Klouwen duidelijk dat de dogmatiek met deze notie het dua-
lismee wil overwinnen zonder verstrikt te geraken in het monisme. De notie van 
hett tertium wil zo gezien worden als een antwoord op de vraag hoe theologisch 
vann Gods werkelijkheid te spreken zonder terecht te komen in een model 
waarinn Gods werkelijkheid naast, achter of boven onze werkelijkheid zou lig-
gen,, dan wel in een model waarin Gods werkelijkheid onmiddellijk met de 
onzee samenvalt. Het problematische van dualistisch en monistisch denken 
wordtt hierbij gezien in de wijze waarop binnen deze denkramen de werkelijk-
heidd benaderd wordt. De uitwendigheid die deze denkramen kenmerkt, wordt 
doorr Klouwen - in navolging van ondermeer Barth - resoluut verworpen. 
Theologischh is het niet mogelijk op een abstracte, uitwendige, analytische wijze 
tee spreken van de God van Israël en Zijn geschiedenis. Het is de mens niet mo-
gelijkk buiten het Verbond om te spreken van deze Verbondsgod. 
Zoalss gezegd wil de notie van het tertium voorkomen dat theologisch spreken 
belandtt in monistische of dualistische denkramen. De werkelijkheid van de 
Godd van Israël kan niet als een onmiddellijk voorhanden werkelijkheid worden 
opgevatt (primum), maar ook niet als naast, achter of boven onze werkelijkheid 
bestaandee grond van onze werkelijkheid {secundum). Tertium datur\ Met be-
trekkingg tot het begrip 'geschiedenis' geeft de notie van het tertium aan dat 
Godss geschiedenis niet samenvalt met wat wij onder geschiedenis verstaan, 
maarr dat deze geschiedenis ook niet als tweede geschiedenis na, boven of ach-
terr onze geschiedenis te vermoeden is. Tertium datur! De geschiedenis die in 
hett bijbels getuigenis aan het woord wil komen betrekt zich met haar eigen 
wetmatighedenn op onze geschiedenis, zonder daarin op te gaan. Ze is wel in, 
maarr niet van deze wereld (zie ook paragraaf 1 van hoofdstuk 7). In deze bij-
lagee wil gewezen worden op het belang van deze notie voor de bijbelse weten-
schappen. . 

Dee notie van het tertium stelt op de eerste plaats radicaal paal en perk aan de 
historischh kritische methode. "Immers, als het bijbelse 'gegeven' zich krachtens 
zijnn eigenaard onttrekt aan historische vergelijking en verifieerbaarheid, als 
analogiee en correlatie als denkmiddelen ontoereikend blijken, omdat de 'Daden 
dess HEREN' nu eenmaal worden betuigd als intrinsiek wonderbaarlijk en 
daaromm principieel onvergelijkbaar, dan is daarmee de reikwijdte en toepassing 
vann de historische methode een duidelijke grens gesteld."13 De historische re-

133 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 191. 
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constructiee van de 'ware' geschiedenis achter de tekst kan niet langer tot hoog-
stee ideaal van bijbels wetenschappelijke arbeid verheven worden. De unieke 
dadenn van de God van Israël laten zich geenszins vastpinnen op wat wij histo-
rischh voor mogelijk houden. Zodoende biedt de notie van het tertium een uiterst 
fundamentelee kritiek op de historisch kritische methode; kritiek die fundamen-
telerr is dan de kritiek die de literaire wetenschappen bieden (kunnen). De poëti-
schee zinsnede 'lees maar, er staat niet wat er staat' krijgt binnen deze context -
diee uiteraard haar oorspronkelijke niet is - een geheel andere en nieuwe klank: 

DeDe schrijfmachine mijmert gekkepraat. 
LeesLees maar, er staat niet wat er staat. Er staat: 
..J4 ..J4 

Hetgeenn we te horen krijgen in het getuigenis van profeten en apostelen klinkt 
onss inderdaad veelal in de oren als mijmerende gekkepraat. Daarbij: er staat 
niett wat er staat. En desondanks rest ons niets anders dan te lezen wat er staat. 
"Err staat: ..." Precies hierin bestaat de opdracht voor de bijbelse wetenschap-
pen:: wetend dat er niet staat wat er staat, alle aandacht richten op hetgeen ge-
schrevenn staat. Hetgeen geschreven staat bij profeten en apostelen heeft een 
verwijzendd karakter. De Schrift is in zichzelf niet de openbaring: er staat niet 
watt er staat. Maar precies vanwege haar getuigend karakter is ze ons enige 
houvast,, en rest ons niets anders dan ons steeds weer te richten op dat wat er 
staat.. Lees maar, er staat niet wat er staat. 
Nuu we allereerst gezien hebben dat de notie van het tertium de historisch kriti -
schee zoektocht naar de 'ware' geschiedenis achter de teksten de pas heeft afge-
sneden,, moet op de tweede plaats opgemerkt worden dat de notie van het ter-
tiumtium eveneens een waarschuwing bevat aan het adres van de zogenaamde nar-
ratievee theologie. Bedoeld wordt de narratieve theologie waarin - veelal in re-
actiee op het historisch kritisch onderzoek - het verhalend karakter van de 
Schriftt zozeer wordt benadrukt, dat het concrete van de in de Schrift betuigde 
geschiedeniss naar de achtergrond verdwijnt. Waar de historische kritiek de 
bijbelsee geschiedenis te zeer in ons historisch kader verankeren wil (primum), 
looptt stricte narratieve theologie het gevaar de bijbelse verhalen los te zien van 
onzee geschiedenis (secundum). In de narratieve theologie kunnen de contouren 
vann het concreet-werkelijke vervagen. "De vertellers vertellen verhalen. Meer 
niet!!  Deze narrativistische ontwaarding van de historische referentialiteit vindt 
haarr exacte antipode in de bijbelse ontologie van de namen en de daden."15 

TertiumTertium daturl 

144 M. Nijhoff, 'Awater', in: Een geur van hoger honing, Amsterdam 1990, p. 84. 

155 Bakker, 'Dabar en historie. Over nut en nadeel van de historie voor de hermeneutiek', in: E. 
Dekker,, M.C. Batenburg, D.H.J. Steeks ea (red.), Solidair en solide. In gesprek met H.W. de 
Knijff ,, Kampen 1997, p. 158-159. 
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Alterr heeft dit gevaar trachten te ontlopen door te spreken van de bijbel als 
gehistoriseerdee fictie in proza, of als gefictionaliseerde geschiedenis. Hij noemt 
dee God van Israël de God van de geschiedenis, en van de bijbelse auteurs zegt 
hijj  dat zij fictie gebruikten om geschiedenis te realiseren. Ruimte voor iets 
nieuws,, laat staan voor het volstrekte novum, bestaat in deze gedachtengang 
niet.. Gods bedoeling wordt in onze geschiedenis duidelijk; en de bijbelse au-
teurss zijn kennelijk bij machte deze geschiedenis te realiseren. Het moge dui-
delijkk zijn dat de dogmatische notie van het tertium deze exegese volledig 
vreemdd is. 
Ookk Loughlin laat in zijn boek Telling God's story; Bible, Church and narra-
tivetive theology geen ruimte voor het tertium. Zijn boek begint hoopvol: reeds in 
dee eerste alinea klinken de woorden van S. Hauerwas dat men te vaak verteld 
kann worden dat God de mens maakte omdat Hij/hij zo van verhalen houdt. Het 
gevaarr dat stricte narratieve theologie met zich mee brengt, wordt hiermee on-
middellijkk onderkend. Loughlin staat een narratieve theologie voor ogen in de 
lij nn van H. Frei en Barth. Deze narratieve theologie beoogt het verhaal van 
Jezuss Christus centraal te stellen. In tegenstelling tot de meeste moderne theo-
logiee gaat deze theologie niet uit van de mogelijkheid, maar van de actualiteit 
vann de openbaring. Met Barth en Frei betoogt hij: "it is the possibility that fol-
lowss from the actuality, and not the other way around." 16 Deze narratieve 
theologiee begint met het lezen van de bijbel als getuigenis van Gods openba-
ring.. Opmerkelijk is nu de prominente plaats die Loughlin de kerk hierbij toe-
bedeelt.. Aangezien narratieve theologie zich bezig houdt met het lezen van de 
bijbel,, zal ze zich naar zijn oordeel ook onmiddellijk bezig hebben te houden 
mett de lezers van de bijbel: de kerk. De kerk voorziet bij hem zelfs in de regels 
hoee de Schrift te lezen. "The creed is the rule of Scripture, but a rule means 
nothingg without that which it rules. (...) Thus creed and Scripture, rule and text, 
aree mutually implicated, folded within one another." 17 Het zijn precies deze 
regelss van de kerk - en niet zozeer de tekst zelf- die de tekst zijn hoog christo-
logischee betekenis verlenen. De kerk zet zo het verhaal van Jezus Christus 
voort:: "the story of Jesus is the story of each one of us, because it more forcibly 
remindss us that the story of Jesus is not complete without the story of the 
Church.""  18 Dat het verhaal van Jezus al de door ons voor mogelijk gehouden 
verhalenn volledig op z'n kop zet, dat het in het verhaal van Jezus om een vol-
slagenn nieuw verhaal gaat, is binnen dit denkraam werkelijk noch mogelijk. 
Freii  wordt door degenen die enkele van zijn essays postuum hebben uitgege-
ven,, beschouwd als de persoon bij uitstek die het werk van Barth opnieuw ge-

166 Loughlin, Telling God's story, p. 35. 

177 A.w.p. 50-51. 

188 A.w.p. 216. 
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introduceerdd heeft in de Verenigde Staten. Reeds is gewezen op de prioriteit 
vann de actualiteit boven de mogelijkheid van de openbaring. Ook in de inlei-
dingg op Freis essay aangaande de opstanding van Christus - het enige essay 
overigenss waaruit door Loughlin niet wordt geciteerd - wijzen de uitgevers op 
hett Barthiaanse karakter van de theologie van Frei: "Frei's own more nearly 
Barthiann view - with its stress on the mysterious conjunction of theological 
transcendencee and concrete reality with respect to the risen Christ - ..."19 Hier 
lijk tt ruimte te ontstaan voor de notie van het tertium. Inderdaad spreekt Frei 
vann de opstanding als van een werkelijke gebeurtenis, die door geen mens ade-
quaatt te bevatten is. De radicaliteit die in de notie van het tertium besloten ligt, 
ontbreektt bij hem echter. "Is Jesus Christ (...) a 'fact' like other historical facts? 
(...)) I don't think so, just as I don't think that I can say 'God created the world' 
andd mean by that a factual referent like any other. (...) 'Jesus Christ' in scriptual 
witnesss does not refer ordinarily. (...) It is historical reference (to use our cultu-
rall  category) but it is not historical reference in the ordinary way: nor of course 
iss it metaphor."20 z0 zoekt Frei zijn weg tussen historische en narratologische 
aansprakenn op dee Schrift. In Jezus Christus hebben we van doen met een bui-
tengewonee geschiedenis. 'Buitengewoon' is echter een veel te zwakke term om 
uitdrukkingg te geven aan hetgeen hier van 's hemelswege geschiedt. Hetgeen 
geschiedtt in Jezus Christus doet alles wat wij onder geschiedenis plegen te 
verstaan,, verbleken tot schijn-geschiedenis. En precies deze - door Frei niet 
opgemerktee - kritische radicaliteit van het totaal nieuwe dat inbreekt in onze 
'geschiedenis',, behoedt onze bijbelse theologische lezing van profeten en apos-
telenn voor de valkuilen van zowel de historische kritiek als de narratieve theo-
logie.. De in de Schrift betuigde zaak zelf laat zich niet verstaan als een ge-
schiedeniss naast vele andere geschiedenissen, noch als een tweede geschiedenis 
tegenoverr onze geschiedenis. Tertium datur! De historisch kritische veranke-
ringg van Gods geschiedend Woord in onze geschiedenis alsmede de narratolo-
gischee vlucht in het verhaal, lijden schipbreuk aan de eigen aard van het ge-
schiedendee Woord zelf. Ook de bijbelse wetenschappen kunnen zich aan dit 
inzichtt niet onttrekken. Het gesprek met de literaire wetenschappen kan de 
bijbelsee wetenschappen scherpen in het lezen zelf; de hieraan voorafgaande 
vraagg waarom te lezen vindt haar beslissende antwoord echter niet in de lite-
rairee wetenschappen, maar in de dogmatische notie van het tertium. 

"Demm Historischen und dem Unhistorischen gegenüber gibt es aber 
einn Drittes, ein 'tertium': die unhistorische Geschichte, eine Ansicht, 
diee die konkrete Geschichtlichkeit nicht preisgeben wil l und kann (es 

199 H. Frei, Theology and narrative. Selected essays, edited by G. Hunsinger and W. Placher, 
Neww York-Oxford 1993, p. 201. 

200 A.w. p. 211-212. 
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geschiehtt in unserer Historie), eine Ansicht aber, die auch weiB, daö 
diesee Geschichtlichkeit unserer Historie nicht unterworfen ist (die 
Historizitatt dieses Geschehens ist uns prinzipiell verborgen). - Zwar 
istt das Wort in die Historie hineingegangen, es ist aber nicht in ihr 
untergegangen;; 'richtet' das Wort sie, das Wort wird aber nicht durch 
siee 'gerichtet'. Der Vorwurf des Doketismus, wie sehr es dazu 
manchmall  AnlaB zu geven scheint (und darum kommt es so auf die 
Formulierungenn an), triff t letztlich nicht zu, denn die Fleischwerdung 
dess Wortes ist auch in dieser theologischen Betrachtung des 'tertium' 
nichtt eine Idee, nicht eine Gedanke, sondern die konkrete (!) Tat 
Gottess unter uns, in unserer Historie, aber so, daft er in ihr nicht auf-
geht,, in ihr nicht untergeht. Die Offenbarung schlagt direkt in die 
Verborgenheitt um, wo man meint, sie erfassen und 'haben' zu können. 
DieDie Historizitat Jesu Christi liegt in der Verborgenheit. Seine Offen-
barungg ist deshalb nicht anders denn als 'unhistorische Geschichte' zu 
beschreiben.. Denn, wie sehr Christus auch in die Historie hineinge-
gangenn ist und wie sehr er unsere Verlegenheit, Vergeblichkeit, 
Schuld,, unsere Relativitat unserer historischen Zeit auch getragen und 
mitgetragenn hat, dennoch bleibt er frei, bleibt er Herr, auch über un-
seree 'heiligen' Kategorien der Kausalitat, der Historizitat, der Physik 
usw."21 1 

211 Klomven, Die Wirklichkeit der Geschichte, S. 386-387. 


