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Nico Riemersma gepromoveerd op wonderverhalen 

‘Alles wordt op zijn kop gezet’ 

INTERVIEW   Nico Riemersma is gepromoveerd op drie 

verhalen over een dodenopwekking. ‘Wil er een heilzame 

samenleving ontstaat, dan moeten we over onze eigen 

grenzen heen.’ 

Nico Riemersma, predikant in de wijkgemeente Den 

Haag-Zuidwest, is onlangs gepromoveerd aan de 

Universiteit Tilburg. Aan de dode een wonder gedaan is 

de titel van zijn proefschrift. Daarin vergelijkt hij het 

verhaal over de opwekking van een jongeman uit Naïn 

(Lucas 7) met twee andere: het bijbelverhaal over een 

dodenopwekking door de profeet Elia en een verhaal uit 

de Hellenistische literatuur over een dodenopwekking 

door de Griekse wonderdoener Apollonius van Tyana. 

Een proefschrift moet bijdragen aan de wetenschap. 

Volgens Riemersma is zijn bijdrage aan de theologie dat 

hij een nieuwe weg heeft gezocht in het ‘verstaan’ van 

wonderen. ‘Bij wonderen gaat het vaak over de 

historiciteitsproblematiek: is het nu wel of niet echt gebeurd? Maar daarmee krijg je een welles-

nietesdiscussie en kom je op een doodlopend spoor terecht. Ik wil op een andere manier naar 

wonderverhalen kijken, meer op het niveau van de lezer en de betekenis die hij aan zo’n verhaal 

geeft.’  

Veel mensen hebben moeite met wonderverhalen. Riemersma stelt: ‘We hebben bepaalde ideeën 

over wat mogelijk is. Maar toch, als we alleen uitgaan van wat menselijkerwijs gesproken mogelijk 

is, komen we niet bij het koninkrijk van God uit. Wil er een heilzame samenleving ontstaan, wil het 

koninkrijk van God echt aanbreken, dan moeten we over onze eigen grenzen heen. Interessant is 

ook waarom wonderverhalen eigenlijk verteld worden. Voor mijn gevoel is het de bedoeling dat ze 

je werkelijkheidsbegrip openbreken.’ 

Het verhaal uit Lucas 7 gaat over een levende – de moeder – die niet reageert op de woorden van 

Jezus (‘Huil niet’) en een dode – de zoon – die er wel op reageert (‘Ontwaak’). ‘Dat is toch precies 

de omgekeerde wereld!’ aldus Riemersma. ‘Alles wordt op zijn kop gezet. De eerste wordt de 

laatste. De rijken worden naar beneden gehaald, de armen worden verhoogd. Dat is toch een 

fantastisch evangelie.’ 
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