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Stellingen n 

Behorendee bij het proefschrift van Monique Leijgraaf, Brood en wijn binnen de 
spanningspanning van Gods verkiezing. Een bijbels-theologische interpretatie van hel 
broodd des levens (Johannes 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-
12)) en de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8). 

1.. Het sacrament van brood en wijn laat zich bijbels-theologisch niet verstaan 
alss bemiddeling van heil, maar als getuigenis van de verkiezende God van 
Israël. . 

2.. Exegetische commentaren op Johannes 6 waarin het brood uit de tekst on-
middellijkk geïdentificeerd wordt met het brood van het avondmaal of van 
dee eucharistie, laten te weinig ruimte aan interpretaties die door de tekst 
zelff  mogelijk gemaakt worden (zoals de bijbelse spanning tussen de Egyp-
tischee ellende en het leven in het land van belofte). 

3.. De wijn die geschonken wordt op de bruiloft te Kana draagt de voorsmaak 
inn zich van het leven in het land waar God Koning zal zijn. 

4.. Met Jezus' woord «IK BEN de (betrouwbare) wijnstok» (Joh 15:1.3) pre-
senteertt Johannes de in het land van belofte thuishorende wijnstok als een 
concretiseringg of predikaat van de Naam. 

5.. Met de in deze studie voorgestelde lezing van brood- en wijnverhalen uit 
hett evangelie naar Johannes wordt de stelling van B. Hemelsoet bevestigd 
datt het Nieuwe Testament het Oude Testament is, op zulk een wijze gele-
zenn dat Messias Jezus ter sprake komen kan. 

6.. In een literaire tekst krijgen woorden op de eerste plaats betekenis vanuit 
dee literaire context, en niet vanuit een buiten de tekst staande werkelijk-
heid.. Derhalve horen ook geografische aanduidingen in een literaire tekst 
(bijvoorbeeldd Egypte, de Jordaan, het land van belofte) op de eerste plaats 
thuiss binnen de tekst; zij vallen niet samen met een buiten de tekst be-
staandee geografie. 

7.. Exegese zonder dogmatiek is blind; dogmatiek zonder exegese is leeg (zie 
ookk p. 5-8 van deze studie). 



8.. Elke dogmatische leer van de verkiezing behoort te spreken vanuit de ver-
kiezingg van Messias Jezus. 

9.. Ook in §34 van K. Barths Kirchliche Dogmatik zijn 'Israël' en 'de kerk' op 
dee eerste plaats theologische begrippen en geen historische begrippen (zie 
ookk L. Lagendijk, De weerglans van de verkiezing). 

10.. Het is een misverstand te denken dat binnen de theologie van K. Barth geen 
ruimtee zou zijn voor onze 'geschiedenis': de gans andere geschiedenis van 
Godss DABAR geschiedt precies midden in onze 'geschiedenis'. K. Barth be-
toogtt dat onze 'geschiedenis' God niet openbaart, maar dat God Zichzelf in 
onzee 'geschiedenis' openbaart (zie ook N.T. Bakker, Geschiedenis in Op-
spraak',spraak', W. Klouwen, Die Wirklichkeit der Geschichte; J. Wissink, De inzet 
vanvan de theologie). 

11.. ledere theologie waarbij de menselijke ervaring tot theologisch uitgangs-
puntt gekozen wordt, spreekt feitelijk van een God die geschapen is naar 
beeldd en gelijkenis van de mens (vgl Rom 1:23). 

12.. Een studie theologie is geen studie levensbeschouwing en is evenmin een 
geesteswetenschappelijkee studie. 

13.. Een hondenleven is tegenwoordig niet per definitie een ellendig, verdrietig 
off  afmattend leven (tegen Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse 
Taal). Taal). 


