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Tussen Bijbel, traditie en gemeente  
Cees den Heyer (1942-2021) 
 
Verschenen in Woord en Dienst 70, 6-7 (juni-juli 2021), p. 30-31 
 
[p. 30] Bijbels theoloog Cees den Heyer was afkomstig uit een orthodox gereformeerd gezin 
maar raakte uiteindelijk vervreemd van zijn kerk. Riemer Roukema, die hem opvolgde als 
hoogleraar Nieuwe Testament, blikt terug op zijn weg en betekenis voor (rand-)kerkelijk 
geloof. 
 
 
Riemer Roukema 
 
Op 31 maart 2021 is emeritus hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie Cees den 
Heyer overleden ten gevolge van een tragisch, eenzijdig auto-ongeluk. Voor de website van 
de Protestantse Theologische Universiteit heb ik, als zijn opvolger, op verzoek van de com-
municatieadviseur een in memoriam geschreven. Het is daar, en op www.theologie.nl, nog te 
lezen. In die terugblik heb ik geprobeerd recht te doen aan zijn loopbaan, karakter, be-
langstelling en intenties. Daarbij kon ik niet voorbijgaan aan de kritiek die hij kreeg, evenals 
veel bijval trouwens. Mijn eigen mening over de controverse die zijn latere publicaties oprie-
pen heb ik in die gedachtenis van zijn arbeidzame leven welbewust buiten beschouwing 
gelaten.  
 
Daarna werd mij verzocht voor dit blad iets te schrijven over de betekenis van Den Heyer. 
Omdat hij aan de Theologische Hogeschool/Universiteit Kampen belast was met de opleiding 
van theologiestudenten en de nascholing van predikanten, stond hij in dienst van de kerk, in 
het bijzonder van de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland. Maar zijn invloed reikte 
verder. Het aan mij gerichte verzoek betreft dus zijn betekenis voor de kerk in brede zin. Dit 
vraagt om een ander perspectief dan in een in memoriam. De betekenis die we aan iemands 
werk toekennen is onvermijdelijk subjectief geladen. In dit stuk kan ik mijn eigen visie dus niet 
buiten beschouwing laten.  
 
Dialoog met jodendom 
Den Heyer heeft van 1972 tot 2001 aan theologiestudenten onderwijs gegeven in het Nieuwe 
Testament, met een grote nadruk op de joodse context daarvan. Velen bewaren hieraan 
goede herinneringen. Zijn nadruk op Jezus als de geruchtmakende joodse leraar uit Nazaret 
sprak hen aan. Maar wie voor een tentamen liever een ‘conservatiever’ boek wilde bestude-
ren, bijv. van zijn voorganger Herman Ridderbos of een nieuwtestamentische theologie van 
evangelicale signatuur, kreeg daartoe con amore alle ruimte.  
 
In de oude Kamper traditie schreef Den Heyer zijn artikelen, brochures en boeken vooral voor 
predikanten en gemeenteleden. In 1978 heeft hij met zijn dissertatie over verschillende 
methoden van Bijbeluitleg zijn proeve van wetenschappelijke bekwaamheid afgelegd, maar 
daarna heeft hij amper meer voor collega-nieuwtestamentici geschreven. Met hun weten-
schappelijke publicaties was hij goed bekend, maar wat hij daaruit opdiepte, vertolkte hij 
liever voor een breder publiek. Daar voelde hij zich op zijn plaats. Internationale weten-
schappelijke congressen over het Nieuwe Testament interesseerden hem niet, maar wel 



kerkelijke studiedagen en in het bijzonder de dialoog tussen christenen en joden. Jarenlang 
heeft hij daaraan van harte bijgedragen en zo de kerk gediend. 
 
Moeite met de verzoening 
Na de publicatie van zijn boek Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema in 1997 
kreeg hij, naast felle kritiek, lof van velen die zich niet thuis voelden bij de traditionele visie op 
Christus’ kruisdood ter verzoening met God de Vader. Langs een andere weg had de stu-
dentenpredikant dr. Herman Wiersinga al eerder hiervoor al een oud alternatief aanbevolen, 
eveneens met zowel instemming als verontrusting en protest tot gevolg. In die jaren konden 
veel gereformeerden en hervormden van ‘orthodoxe’ afkomst niet meer uit de voeten met 
het geloof waarmee zij waren opgegroeid. In Den Heyer herkenden zij hun moeite met de 
(inderdaad!) eenzijdige focus op ‘Jezus [p. 31] die voor onze zonden gestorven is’ en met de 
redenering die daarvoor gegeven werd. Hetzelfde gold voor de (zo beschouwde) ophemeling 
en vergoddelijking van Jezus, waarmee hij geen affiniteit had. Voor de oudkerkelijke dogma’s 
van Gods drievoudigheid (vaak drie-eenheid genoemd) en van de goddelijke en menselijke 
natuur van Christus toonde hij grote scepsis. Zijn alternatief, in Jezus de mens te zien die bij 
uitstek de messiaanse weg ging, sprak en spreekt veel predikanten en andere gemeenteleden 
aan.  
In een boek van 2006 merkte hij echter op dat velen die hij ontmoette tijdens zijn lezingen in 
het land randkerkelijk waren geworden omdat ze zich in de kerk niet meer thuis voelden. 
Bovendien waren zij vaak ‘niet meer de jongsten’. Hun kinderen ‘hebben in meerderheid de 
kerk vaarwel gezegd’. Zelf voelde hij zich toen ook van de kerk vervreemd en heeft hij zich 
eraan onttrokken. Wel is hij een jaar voor zijn overlijden betrokken geraakt bij een kleine 
vrijzinnige geloofsgemeenschap.  
 
Vrijzinnigheid en kerkverlating 
Welke betekenis heeft zijn werk nu voor de kerk gehad? Mijn antwoord zou zijn dat hij heeft 
bijgedragen aan de verspreiding van een oude vrijzinnige visie op Jezus. In de Nederlandse 
Hervormde Kerk waren soortgelijke visies al veel eerder verdedigd. Sinds de jaren 1970 
moesten ook de Gereformeerde Kerken hieraan geloven, en Den Heyer gaf hieraan een 
impuls. Ook in mijn waarneming is het effect van deze vrijzinnigheid in veel gevallen dat 
mensen de kerk en het geloof langzamerhand verlaten, of anders hun kinderen wel. Anderen 
blijven wel bij een gemeente, als die door opvattingen als van Den Heyer gekleurd is. Mijns 
inziens hangt hun voortbestaan voornamelijk af van gelovigen en belangstellenden met een 
‘orthodox’ verleden.  
Nu zou het een misvatting zijn, te menen dat theologen zoals Den Heyer de oorzaak van de 
veel voorkomende geloofsvervreemding en kerkverlating zijn. Zijn visie op Jezus vond weer-
klank omdat veel meer actieve protestanten onbewust al op die golflengte zaten. Hij heeft 
geëxpliciteerd en gevoed wat er al leefde. 
 
Het valt mij niet gemakkelijk zo te schrijven over de betekenis die mijn leidinggevende (van 
1993 tot 2000) en voorganger voor de kerk heeft gehad. Ikzelf lees het Nieuwe Testament 
anders dan hij deed. Wat hij daarin als onjoods afwees, past volgens anderen, wier visies ik 
deel, in het veelkleurige jodendom van Jezus’ en Paulus’ tijd. Ik betreur het dat mijn vriende-
lijke, loyale collega weinig begrip kon opbrengen voor de verworteling van het bevrijdende 
evangelie in de Griekse en Romeinse wereld; ‘inculturatie’ heet dat. Het gesprek daarover 
hebben we nooit gevoerd.  



Ook in de gereformeerde traditie was en is het evangelie bedoeld als een boodschap van 
verlossing ofwel bevrijding. Ik vind het tragisch dat gelovigen het als een bevrijding ervaren 
als ze daarvan juist loskomen. Dan is er iets grondig misgegaan. Ik vermoed dat de mystieke 
betrokkenheid op Christus dan weinig werd beleefd en doorgegeven – voor zover dat laatste 
ooit mogelijk is.  

Dr. Riemer Roukema was van 2002 tot 2015 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protes-
tantse Theologische Universiteit (Amsterdam en Groningen). Sinds 2015 is hij daar in deeltijd 
onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom. Daarnaast is hij predikant van de Waalse Ge-
meente te Zwolle.  


