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VOORWOORD 

 

Het kritiekloos aanvaarden van wat gezegd werd en het blind varen op 

het kompas van de kerkelijke leiding was tot in de jaren vijftig van de 

vorige eeuw nog heel gebruikelijk in de rooms-katholieke kerk. Sterk 

was het geloof in het eigen gelijk, dat gepaard ging met een houding van 

triomfantelijk zelfbewustzijn. Maar de veranderingen lieten niet lang 

meer op zich wachten. 

 

Tussen 1950 en 1960, in de tijd van de wederopbouw na de tweede we-

reldoorlog, werd overal in ons land de wens tot vernieuwing op politiek 

en sociaal gebied hoorbaar. Dit liet ook het kerkvolk niet onberoerd. Ook 

in de kerk was vanuit de basis steeds nadrukkelijker een roep om ver-

nieuwing gaan klinken. Als het startpunt van de emancipatie van de ge-

lovige kan gezien worden de aankondiging van het tweede Vaticaans 

concilie op 25 januari 1959. Vanaf dat moment begon de katholieke kerk 

in Nederland langzaam in beweging te komen en begon de gelovige zich 

bewust te worden van zijn eigen verantwoordelijkheid. Tijdens het ver-

anderingsproces binnen de kerk is er iets heel wezenlijks gewijzigd in de 

houding binnen de geloofsgemeenschap. De blik van de gelovigen is niet 

meer omhoog naar de hemel gericht maar horizontaal naar de wereld 

waarin men leeft. Het verblijf op aarde heeft een nieuwe betekenis voor 

ons gekregen. De aarde is een opdracht geworden. Dit betekent een om-

wenteling in denken en handelen. Begrippen als integriteit van de schep-

ping, ontwikkelingshulp en respect voor andere culturen en godsdiensten 

zijn nieuwe sleutelwoorden. Men is niet meer overtuigd van het eigen 

gelijk maar relativerend, minder dogmatisch en met een accentverlegging 

van de kerkelijke leer naar de beleving van een christelijk ideaal. Velen 

zoeken de definitie van het christen-zijn thans vooral in de praktijk van 

het navolgen van Jezus van Nazareth, in de wijze waarop men probeert 

zijn eigen leven in te richten in overeenstemming met het voorbeeld dat 

hij gegeven heeft. 

De vanzelfsprekendheid waarmee tot dusver gelovig werd geluisterd 

naar de stem vanuit Rome, is verdwenen. De tijd van probleemloos aan-

vaarden op gezag is voorbij. Daarvoor komt in de plaats een kritische 

opstelling. En als een mens eenmaal kritisch wordt, begint hij vragen te 

stellen en de ene vraag roept de andere op. Bewust van eigen verant-

woordelijkheid, wordt bij het nemen van beslissingen het eigen geweten 



 

 

leidraad voor het handelen. Het is mijzelf niet anders gegaan. Vanaf de 

tijd van het concilie, was voor mij geloven niet een vanzelf sprekende 

zaak meer. Onder de vele vragen die zich aandienden, wil ik een tweetal 

nader beschouwen: 

 

Voor iemand met als achtergrond een wetenschappelijke opleiding in de 

exacte wetenschappen, blijft het onbegrijpelijk, dat het christelijk geloof 

nooit goed raad heeft geweten met problemen opgeworpen door weten-

schappelijke ontdekkingen. In plaats van de confrontatie aan te gaan en te 

zoeken naar een aanpassing van de leer of naar een inpassing van nieuwe 

inzichten in de leer, heeft de kerk zich altijd teruggetrokken in een defen-

sieve stelling. Het liefst deed men alsof er geen problemen waren door 

het bestaan ervan te ontkennen of door ze te negeren. Deze houding was 

er al in de tijd van Galilei toen de eerste confrontatie met de exacte we-

tenschappen plaats vond. Maar deze schermutseling is een bagatel verge-

leken met de problemen die worden opgeroepen door de confrontatie met 

de evolutietheorie. Het hele bouwwerk van de erfzonde en de christelijke 

geloofsleer komt hierdoor ter discussie te staan. Deze houding van de 

kerk heeft veel kritiek opgeroepen en heeft vooral de intellectuelen onder 

de gelovigen uit de kerk gejaagd. Om mij heen zie ik mensen afhaken die 

zichzelf wel als gelovig beschouwen maar die niet meer willen praktise-

ren in een kerkelijke omgeving. Kritische intellectuelen zijn altijd voor 

lastige gelovigen aangezien en zijn dat meestal ook. 

 

De historische Jezus is belangrijker geworden in het leven van een chris-

ten. Hem navolgen is het ideaal dat hem thans voor ogen staat. Maar de 

historische Jezus wordt niet meer gekend. Op het grensvlak van de over-

gang van het Oude naar het Nieuwe Testament staat deze Jezus van Na-

zareth. Behorend tot het Oude Testament, geboren uit joodse ouders en 

jood temidden van zijn landgenoten, wordt hij na zijn dood in het Nieuwe 

Testament vereerd als de verrezen Heer, Jezus Christus, de zoon van 

God. In een godsdienstige ontwikkeling die heeft plaats gevonden in een 

tijd met een voor ons vreemd mens- en wereldbeeld werd de historische 

Jezus weldra het middelpunt van een proces waarin hij geleidelijk van 

mens werd getransformeerd in een Godmens: mens en god tegelijk. Het 

is de Godmens Jezus Christus die centraal in de kerkelijke leer staat en 

ons in de prediking wordt voorgehouden. Maar realiseren wij ons, dat de 

eerste christenen joden waren die hun visie op Jahweh meebrachten van-



 

 

uit hun joodse achtergrond, dan staan we voor een raadsel. In deze visie 

is geen plaats voor vermenselijking van Jahweh of van vergoddelijking 

van een mens. Hoe is dan de vergoddelijking van Jezus te rijmen met dit 

gegeven? Is er feitelijk een breuk geweest in de geloofsopvatting tijdens 

het prille begin van de jonge religie of hebben wij niet geleerd hoe we 

kerkelijke leeruitspraken van vroeger moeten begrijpen? Misschien is het 

wel zo, dat wij, onbewust, gebeurtenissen van vroeger projecteren in on-

ze eigen tijd om vanuit een ons bekend begrippenarsenaal een interpreta-

tie te geven. Een historicus zal dan zeggen dat dit wijst op het gemis aan 

historisch besef, want gebeurtenissen, uitspraken en beweringen hebben 

altijd een tijdgebonden karakter en kunnen alleen begrepen woorden 

vanuit een juist begrip van de omstandigheden uit die tijd.  

 

Hier duikt dus een probleem op waarmee men wordt geconfronteerd als 

men wil begrijpen wat in vroegere tijden is opgetekend. Een historicus, 

en trouwens iedere onderzoeker die zich bezig houdt met zaken uit het 

verleden, heeft tijdens zijn opleiding geleerd uitermate voorzichtig te zijn 

bij het beoordelen van gebeurtenissen uit een andere tijd. Hij heeft ge-

leerd bij het vormen van een oordeel rekening te houden met de omstan-

digheden uit dat verleden. Als hij feiten uit het verleden bestudeert, moet 

hij als het ware in de huid kruipen van mensen uit die tijd. Maar eenvou-

dig is dat natuurlijk niet. Natuurlijk mag men kritiek geven op wat vroe-

ger gebeurd is, mag men met verbazing en verwondering kijken naar 

gebruiken, gebeurtenissen, uitspraken en overtuigingen uit vroegere tij-

den maar tegelijk moet men ook proberen deze te plaatsen in de omstan-

digheden uit die tijd. Deze instelling moet iedere onderzoeker hebben als 

hij zich waagt aan waardeoordelen over het verleden.  

Wanneer oudere mensen verhalen vertellen over vroeger, dan staan we 

vaak vol verbazing en ongeloof als we horen over wat vroeger blijkbaar 

heel gewoon was. Nog niet zo lang geleden was het normaal voor een 

deftige mevrouw om boodschappen te doen met in haar kielzog een 

dienstmeisje vlak achter zich, gekleed in de duidelijke dracht van dienst-

baarheid, een schortje over een dun jurkje, en dan kon het gebeuren, dat 

mevrouw warm gekleed was tegen het koude winterweer maar het arme 

kind in haar dun jurkje liep te blauwbekken. Hoe is dat toch mogelijk 

zullen wij zeggen. In onze tijd zou niemand zo iets accepteren en de da-

me in duidelijke bewoordingen laten merken, dat dit nu echt niet meer 

kan. Er zijn zo nog vele voorbeelden op te sommen. Maar denk niet dat 



 

 

mensen vroeger dus slechter waren dan wij nu, niet slechter maar wel 

anders. Men leefde in een andere tijd en dat proberen duidelijk te maken 

aan mensen van vandaag is de taak van onderzoekers.  

Was de geschiedenis van het kerkelijke leven en de godsdienstige ont-

wikkeling in het verleden het studiedomein van kerkelijke bedienaren, 

thans hebben seculiere instellingen zich hiervan meester gemaakt. Alleen 

de zuivere theologie blijft het privilege van de kerk. De neiging tot we-

ten, de drang naar waarheidsvinding is karakteristiek voor elke weten-

schapper. Omdat ontwikkelingen binnen het christendom zich hebben 

afgespeeld in de zichtbare wereld van tijd en ruimte en er blijvende spo-

ren in de geschiedenis zijn achtergelaten, hebben wetenschappers het 

spoor terug kunnen volgen om te ontdekken wat verborgen was in het 

duister van het verleden. Vooral in de laatste decennia is er baanbrekend 

werk verricht vanuit vele disciplines. Historici, sociologen, godsdienst-

wetenschappers, antropologen en beoefenaren van de archeologie en de 

natuurwetenschappen hebben hier hun sporen verdiend. Het onderzoek 

heeft veel informatie opgeleverd en inzicht gegeven in wat zich vroeger 

heeft afgespeeld maar het heeft tegelijk veel weerstanden opgeroepen. In 

hun onderzoek raken wetenschappers vaak tot aan de kern van het chris-

telijk geloof en hebben zij vraagtekens en uitroeptekens geplaatst bij 

ontwikkelingen in de jonge kerk. Dit werd en wordt niet altijd door de 

kerkleiders op prijs gesteld. 

 

Reeds lang geleden had ik mij al voorgenomen zelf een onderzoek te 

starten om een bevredigend antwoord te vinden op de vele vragen waarop 

de kerk tot dusver het antwoord schuldig is gebleven. Zo'n onderzoek 

betekent teruggaan in het verleden tot aan de tijd van Jezus van Nazareth, 

leren begrijpen hoe de omstandigheden waren in die tijd en proberen in-

zicht te verkrijgen in de ontwikkeling die de jonge religie geleidelijk 

heeft ondergaan. Zo hopen we beter te begrijpen wat de oorzaken zijn 

van de problemen waarmee moderne mensen in onze tijd worden gecon-

fronteerd. 

Tijdens mijn onderzoek werd regelmatig de tijd genomen terug te blik-

ken op de weg die reeds was afgelegd en daarbij ben ik steeds sterker tot 

de overtuiging gekomen, dat mijn kijk op het christendom blijvend ver-

anderd is. Gaandeweg worden mijn conclusies steeds duidelijker gefor-

muleerd. De lezer zal dit niet ontgaan. Ik hoop dat anderen die met de-



 

 

zelfde vragen worstelen, in dit boek iets zullen terugvinden van wat zij 

wel denken of vermoeden maar niet zelf onder woorden durven brengen. 
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HOOFDSTUK 1 

 

WAT VOORAF GING 

Het Rijke Roomse Leven 

Wat is er veel veranderd binnen enkele generaties. In de dertiger jaren 

van de vorige eeuw leefden de katholieken nog op de wijze zoals be-

schreven in het boek Het Rijke Roomse Leven.
1
 Het was de tijd van de 

zuilen, een opdeling van de bevolking in ons land in min of meer van 

elkaar gescheiden groepen op basis van religie en/of sociaal-politieke 

overtuigingen. De afscheiding van de volksdelen was effectief omdat elk 

zijn eigen verenigingen en politieke partijen had en bovendien over een 

eigen pers en radio-omroep beschikte. De tijd van de zuilen heeft tot in 

de jaren vijftig van de vorige eeuw geduurd. In het rooms-katholieke 

volksdeel had de kerk in alles het laatste woord. De jeugd ontmoette el-

kaar op het kerkplein en in ontspanningsverenigingen op katholieke 

grondslag en knoopte daar de relaties aan die borg stonden voor huwelij-

ken binnen de eigen kring. In die tijd was geloven voor een katholiek iets 

vanzelf sprekend. In de catechismus van de katholieke kerk werd de 

jeugd al vroeg in het basisonderwijs onderricht in de geloofsleer en de 

kerkelijke voorschriften. Het kritiekloos aanvaarden en blind varen op 

het kompas van de kerkelijke leiding was tot in de jaren vijftig van de 

vorige eeuw nog heel gebruikelijk. De emancipatie in de kerk is pas heel 

laat op gang gekomen! Sterk was het geloof in het eigen gelijk dat ge-

paard ging met een houding van triomfantelijk zelfbewustzijn. Het was 

het tijdperk van het Christuskoning-feest aan het einde van de maand 

oktober (thans wordt dit feest gevierd op de laatste zondag van het kerke-

lijk jaar). Uit volle borst werd de Koning door de gelovigen toegezongen.  

Veranderingen dienen zich aan, het tweede Vaticaans concilie 

In de tijd van wederopbouw, na het einde van de tweede wereldoorlog, 

werden de eerste tekenen van de aanstaande kentering zichtbaar. De wens 

voor vernieuwing en verandering was overal in ons land hoorbaar. Tus-

sen 1950 en 1960 vond er een grote klimaatsverandering plaats. Het indi-

vidu, in tegenstelling tot de gemeenschap, kwam centraal te staan. Er 
                                                        
1 M. van der Plas, Uit het Rijke Roomse leven. Een documentaire over de jaren 1925-

1935, met een nawoord van Kees Fens, Baarn 1963. 
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ontstond een groeiend besef van eigen verantwoordelijkheid voor het 

persoonlijk handelen die het einde betekende van een slaafse gehoor-

zaamheid in een regentenmaatschappij. Mondigheid uitte zich in demon-

straties. Tolerantie en openheid werden van belang, evenals de emancipa-

tie van de vrouw en het streven naar zelfontplooiing. Dit alles gebeurde 

onder de paraplu van een toenemende welvaart.  

 

Vanaf medio jaren vijftig was er ook in de kerk vanuit de basis steeds 

nadrukkelijker een roep om vernieuwing gaan klinken. Stond het episco-

paat eerst nog wat angstig tegenover deze wens voor een eigen verant-

woordelijkheid, later, vooral na de benoeming van een nieuwe generatie 

bisschoppen, lijkt deze angst te verdwijnen. De aankondiging door Paus 

Johannes XXIII (1958-1963) op 25 januari 1959 van een algemeen con-

cilie, werd in katholiek Nederland enthousiast ontvangen. De bedoeling 

van het concilie was wegen aan te geven hoe de kerk geleidelijk aan de 

nieuwe tijd kon worden aangepast. Men sprak in dit verband over ag-

giornamento, om een Italiaanse term te gebruiken. Deze mededeling van 

het aanstaande concilie startte geleidelijk een bewustwordingsproces on-

der de Nederlandse geloofsgemeenschap. Het besef ontstond dat de ka-

tholieke kerk in Nederland, binnen het grote geheel van de wereldkerk, 

een eigen specifieke positie innam en daarom recht had op een eigen ka-

rakter en een zekere mate van autonomie. Vanuit deze gedachte werden 

er ideeën aangedragen als voorbereiding op het concilie. Het proces van 

bewustwording van de Nederlandse katholiek was hiermee begonnen en 

het zou een periode van grote veranderingen inluiden. In Rome was men 

niet zo gelukkig met wat er in Nederland gebeurde. Het wantrouwen was 

geboren en zou in de jaren erna alleen maar toenemen.  

Het tweede Vaticaans concilie werd geopend op 11 oktober 1962 en 

duurde tot eind september 1965. Door het Nederlandse episcopaat werd 

als vervolg hierop een eigen pastoraal concilie aangekondigd op 26 de-

cember 1965. Dit pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie 

werd geopend op 27 november 1966 en liep door tot in 1970. Het was de 

bedoeling de resultaten van het Vaticaans concilie vorm te geven in het 

Nederlandse episcopaat. Het vernieuwingsproces in ons land bleek al 

snel in een stroomversnelling te geraken toen de lagere clerus en enthou-

siaste leken de mouwen opstroopten om de kerk te gaan hervormen en 

hierin verder wilden gaan dan de bedoeling was. Niets was meer onbe-

spreekbaar, alles werd ter discussie gesteld. Het veranderingsproces leek 

onbeheersbaar te worden. Het lijkt nu eenmaal de tragiek te zijn, dat we-
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zenlijke veranderingen in kerk en maatschappij niet tot stand kunnen 

komen langs de weg der geleidelijkheid! De reactie, vanuit Rome, was te 

verwachten. Zij vond haar oorsprong in de vrees voor het verlies van 

vaste waarden en zekerheden én in een groeiende angst voor een onbe-

kende toekomst. Reeds tijdens het Vaticaans concilie was met argwaan 

naar Nederland gekeken. De kerkelijke leiding greep in en met de daartoe 

geëigende middelen werd gepoogd het proces onder controle te krijgen. 

De oude bolwerken werden weer betrokken en door middel van een cor-

rectief benoemingsbeleid van nieuwe bisschoppen werd de vernieuwing 

afgeremd. Maar er was in de laatste decennia teveel gebeurd om weer 

terug te kunnen keren naar de vóór-Vaticaanse periode. Integendeel, er 

ontstond een (blijvende?) diepe vertrouwensbreuk tussen de Nederlandse 

geloofsgemeenschap en het centrale gezag in Rome. Eveneens is, door 

dit correctief benoemingsbeleid bij de samenstelling van het episcopaat, 

de relatie tussen de meeste bisschoppen en de basis ernstig verstoord ge-

raakt.  

Een vreemde in de eigen kerk 

Als gevolg van de veranderingen, samenhangend met de concilies in 

Rome en Nederland, was het in de jaren zestig en zeventig van de vorige 

eeuw voor menigeen niet simpel meer zich thuis te voelen in de verande-

rende kerkelijke gemeenschap. De situatie waarin een katholiek in die 

tijd verkeerde, lijkt wel iets op wat een immigrant moet voelen en door-

staan als hij vanuit een vertrouwde omgeving terecht komt in een onbe-

kend land met een andere cultuur, een andere taal en een ander klimaat. 

Alles lijkt zo anders en men voelt zich niet meer thuis. Zo voelde menig 

katholiek in die tijd zich een vreemde in de eigen kerk. Voor een gelovi-

ge is het van groot belang, dat er een band bestaat met de eigen lokale 

gemeenschap van gelijkgezinden, geconcentreerd rond het kerkgebouw 

waar men regelmatig bijeenkomt om deel te nemen aan de vertrouwde 

liturgische vieringen. Sterke veranderingen kunnen de samenhang in een 

gemeenschap ernstig verstoren. Het is juist in de plaatselijke kerken, dat 

de grootste veranderingen plaats vonden en wel rond de liturgische vie-

ringen. De afstand tussen voorganger en het kerkvolk werd verkleind 

door het altaar een centrale plaats te geven waarbij de voorganger voort-

aan met het gezicht naar het volk gekeerd stond. De volkstaal deed zijn 

intrede ten koste van het Latijn, het gregoriaans werd vervangen door 

kerkmuziek geënt op wat bij de geloofsgenoten in de reformatie gebrui-
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kelijk is. De preekstoel verdween en veel kerkelijke opsmuk werd opge-

borgen, zoniet vernietigd. Kerkgangers werden actief bij de eredienst 

betrokken door samen met de voorganger de dienst gestalte te geven in 

functies als lector of lekenpredikant. Verdwenen was ook de tijd van le-

ven in een besloten en beschermende gemeenschap van gelijkgezinden, 

de tijd van alles zeker weten en kritiekloos aanvaarden op gezag van an-

deren. Daarvoor was in de plaats gekomen: onzekerheid, zoeken (soms 

vertwijfeld) naar waarheid, naar houvast, naar geborgenheid. Eensge-

zindheid was vervangen door onenigheid, wederzijds respect en vertrou-

wen door polarisatie.  

Nu alles ter discussie kwam te staan, of om het modern te zeggen be-

spreekbaar was geworden, was er onrust alom. De voorvechters van de 

vernieuwing vonden als reactie tegenover zich degenen die voor behoud 

van verworven waarden stonden. De strijd spitste zich toe en ontaardde 

in groepsvorming en in een felle polarisatie die de kerk veel kwaad heeft 

gedaan. Tussen de twee uiterste vleugels in, stond de grote massa van 

gelovigen voor wie het ter discussie stellen van geloofsopvattingen geen 

punt was om ervoor op de barricaden te klimmen, wat wijst op een grote 

mate van ongeïnteresseerdheid (onverschilligheid) in geloofszaken. Voor 

hen lagen de zaken anders. Voor hen lag het accent op de kerk als een 

godsdienstige leefgemeenschap waarin men zich thuis moest kunnen 

voelen, waar men steun kon vinden en antwoorden op belangrijke vragen 

over leven en dood. Voor hen waren personen en persoonlijke relaties 

belangrijker dan wat wij de leer noemen. Tijdens dit hele proces haakten 

sommigen definitief af, om welke reden dan ook. Anderen, waaronder 

vooral ouderen, hielden vast aan de vertrouwde ideeën en probeerden 

verder te gaan alsof er niets gebeurd was. Zij bleven geloven op de tradi-

tionele manier van vroeger, al hoewel, gedwongen door de omstandighe-

den, meestal in religieuze gemeenschappen met eigentijdse liturgische 

vormen en met een duidelijk moderne signatuur. 

 

Het concilie had de ramen in de kerk open gezet en men was zich daar-

van goed bewust. Nooit zou het weer worden zoals het vroeger was, 

hoewel, achteraf in de praktische uitwerking, het concilie anders verliep 

dan men in het begin had verwacht. Conservatieve krachten in de kerke-

lijke leiding bleken beducht voor te grote veranderingen en zorgden voor 

een intomen van de vernieuwingsdrift. Vanuit de curie werd reeds tijdens 

het concilie en zeker daarna stevig op de rem getrapt. Latere pausen heb-

ben de weg terug verder bewandeld om het eigen primaat en gezag in de 
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kerk weer volledig te herstellen. De theoloog Hans Küng geeft een kriti-

sche beschouwing over het concilie en wat daarna gebeurde in de fase 

van de restauratie
2
. Een uitvoerige beschrijving van de oude geloofsge-

stalte, van wat er aan het concilie voorafging en van het concilie zelf, 

vindt u in het boek van M.Heyndrikx. 
3
 

 

Natuurlijk ging het ook mij persoonlijk aan maar door tijdgebrek nam ik 

slechts oppervlakkig kennis van wat er zich afspeelde. Mijn houding was 

tamelijk passief hoewel ik mij heel goed bewust was van de veranderin-

gen die er om mij heen plaats vonden. Wat mij nu nog helder voor de 

geest staat is, dat vanaf die tijd het geloof voor mij niet meer iets vanzelf 

sprekend was. Ik voelde de behoefte tot verdieping en tot kritisch onder-

zoek maar de tijd ontbrak mij. Incidenteel kocht ik wat literatuur.
4
 Ik nam 

mij voor: later als ik meer tijd heb dan ….. 

De nieuwe geloofsgestalte aan de basis 

Vergelijken wij de geloofsgemeenschap, zoals beschreven in het boek 

Uit het Rijke Roomse leven met die na Vaticanum II, beschreven in Tot 

Vrijheid geroepen, dan kunnen wij onze ogen niet geloven.
5
 Toen Vati-

canum II de ramen open zette, werd onze blik naar buiten getrokken en 

begon men alles met andere ogen te bekijken. Is zo'n proces eenmaal 

gestart dan is het niet meer te stoppen, zo is het in de loop van de ge-

schiedenis altijd geweest!  

De situatie van thans in een brede laag binnen onze geloofsgemeen-

schap en zeker aan de basis, kunnen wij typeren met uitdrukkingen als: 

niet meer overtuigd van het eigen gelijk maar relativerend, respect vóór 

en interesse ín andere religies, minder dogmatisch ingesteld en met een 

accentverlegging van de kerkelijke leer naar de beleving van een christe-

lijk ideaal, de ogen niet meer omhoog gericht maar naar de aarde, het 

                                                        
2 Hans Küng, De katholieke kerk. Een geschiedenis, De Bezige Bij Amsterdam 2003, 

blz. 208 – 224. 
3 M. Heyndrikx, s.v.d., '…en Gij geeft ons een andere toekomst'. Over het christelijk 

geloof en zijn gestalte tussen gisteren en morgen, Uitgeverij Peeters Leuven 1991. 
4 Het eerste boek op dit terrein dat ik mij aanschafte en las was: Het einde van het con-

ventionele christendom door Dr. W.H. van de Pol, hoogleraar aan de R.K.Universiteit te 

Nijmegen. Het betrof een derde druk uit 1967, verschenen bij J.J.Romen &Zonen Uit-
gevers Roermond, Maaseik. 
5 W. Goddijn, J. Jacobs en G. van Tillo, Tot Vrijheid geroepen, katholieken in Neder-

land: 1946-2000, Ten Have 1999.  
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vaste geloof in een leven na de dood vervangen door onzekerheid, de 

nadruk op het eigen geweten als leidraad voor correct handelen.  

Mondige gelovigen praten mee en werken mee in de vormgeving van 

de lokale kerkelijke samenlevingen, het zelfbeeld van de priester is ver-

anderd, de lokale geestelijkheid staat niet meer op een voetstuk maar 

naast de gelovigen. De eredienst heeft een sober karakter gekregen, zo 

ook de toerusting in de kerken, de overdracht van geloofskennis op scho-

len en voor volwassenen is in de verdrukking gekomen en onwetendheid 

is het gevolg. Voor wat betreft de jeugd, houdt het niveau van het gods-

dienstonderwijs op de basisscholen gelijke tred met de kennis en de 

(des)interesse van de docenten op dit terrein. 

 

Tijdens de jaren van overgang en na het concilie, hebben vele priesters 

het ambt neergelegd en religieuzen het klooster verlaten. Nieuwe roepin-

gen komen nog maar sporadisch voor. Op lokaal niveau wordt door pas-

toraal werk(st)ers veelal de taak van de priester overgenomen. De kerke-

lijke leiding is nog steeds niet echt vrouwvriendelijk. De verdraagzaam-

heid reikt niet verder dan tot het ambt van pastoraalwerkster en dan nog 

beperkt tot slechts een deel van de bisdommen. Van de vrijwilligers die 

mede in de basis de kerk dragen, zijn echter de meesten van het vrouwe-

lijk geslacht. Op lokaal niveau wordt de vrouwelijke inzet ten zeerste op 

prijs gesteld. De inbreng van vrijwilligers drukt steeds meer een stempel 

op de ontwikkelingen aan de basis. De kerk begint een kerk van leken te 

worden. Bij de liturgische vieringen is er een geleidelijke verschuiving 

van eucharistievieringen naar woord- en communievieringen en gebeds-

diensten, terwijl bovendien het aanbod aan vieringen steeds meer af-

neemt. Het tekort aan priesters en de nog steeds toenemende terugloop 

van het aantal kerkleden, noopt tot een concentratie om, door middel van 

fusies van parochies, nieuwe levensvatbare gemeenschappen te vormen. 

Dat dit niet dan met veel pijn tot stand komt, weten wij allen uit persoon-

lijke ervaring. Voor een aantal parochianen loopt het verlies van de ver-

trouwde gemeenschap uit op een (definitieve?) breuk met de kerk. Naar-

mate men niet meer in staat blijkt de tekorten in het aantal priesters op te 

vullen, zal de afstand tussen de geloofsgemeenschap en de leiding steeds 

groter worden. De wal zal het schip moeten keren, zoals het spreekwoord 

zegt! 

Terwijl de kerkelijke leiding in de episcopaten naar boven toe gebon-

den is aan de richtlijnen vanuit Rome, neemt men in de meeste bisdom-

men tegenover de basis vaak een houding aan van: 'wat niet weet, wat 
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niet deert'. Op deze wijze gebeurt er van alles wat officieel niet geoor-

loofd is. Ongehuwd samenwonen is een geaccepteerde zaak en geen re-

den de sacramenten te weigeren. Kinderen geboren in deze samenle-

vingsvorm, worden normaal gedoopt. In de parochies waar geestelijken 

van het oude stempel actief zijn, constateert men regelmatig strubbelin-

gen tussen pastor en parochianen. In welke mate de kerkelijke leiding in 

de bisdommen deelt in de nieuwe opvattingen van hun kudde is niet in te 

schatten omdat de bevoogding vanuit Rome geen openlijke adhesie toe-

laat.  

 

Er is iets heel wezenlijks veranderd in de houding binnen de geloofsge-

meenschap. De blik van de gelovige is niet meer omhoog naar de hemel 

gericht maar horizontaal naar de wereld waarin wij leven. Ons verblijf op 

aarde heeft een nieuwe betekenis voor ons gekregen. De wereld is niet 

meer het doorgangshuis op weg naar boven maar het is een opdracht en 

een uitdaging voor ons geworden. Dit is meer dan een accentverschui-

ving, het betekent een omwenteling in ons denken en handelen. Begrip-

pen als integriteit van de schepping, ontwikkelingshulp en respect voor 

andere culturen en godsdiensten, zijn nieuwe sleutelwoorden. Deze cul-

tuuromslag breekt door de enge grenzen van religies heen en schept een 

band tussen mensen van welke achtergrond dan ook. Door de doorbre-

king van de enge religieuze grenzen, staat de gelovige open voor beïn-

vloeding van buiten. Hij begint zich bewust te worden van een eigen ver-

antwoordelijkheid. Bij het nemen van beslissingen wordt het eigen gewe-

ten de leidraad voor zijn handelen op momenten dat hij van mening is, 

dat er onvoldoende begrip is van de kant van de kerkelijke leiding en/of 

voorschriften. Op lokaal niveau in de parochies wordt men hierin stil-

zwijgend gesteund door de verantwoordelijke pastores. Het gevolg is, dat 

men steeds losser komt te staan van de kerkelijke overheid die steeds de 

oude voorschriften blijft benadrukken. Wat een gevoel van vrijheid bete-

kent dit voor velen! 

 

Werd vroeger een gelovige met problemen over de geloofsleer en kerke-

lijke voorschriften, geplaatst voor de keuze tussen kerkverlating of aan-

vaarding, al of niet van harte, van alles wat de kerk van hem verlangde, 

thans zoekt men zelf zijn eigen weg zonder zich verplicht te voelen met 

de kerk te breken. Vroeger was het beeld dat de kerk de buitenwereld 

toonde transparant. Ieder die lid was van de kerk, hield zich zo goed mo-

gelijk aan de regels die door Rome werden gegeven. Thans neemt men 
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een geheel ander verschijnsel waar. De gelovige neemt de vrijheid voor 

zichzelf te bepalen wat hij wezenlijk acht voor het christen-zijn. Hij 

maakt zelf uit wat voor hem niet meer van wezenlijk belang is. Maar 

tegelijk blijft hij zichzelf toch als een volwaardig kerklid beschouwen. 

Het is bij deze keuze vaak een kwestie van zich niet meer aangesproken 

voelen op bepaalde gebieden. Maar ook zijn het soms heel bewuste keu-

zes van niet meer kunnen aanvaarden wat de leiding op een bepaald ge-

bied zegt. Dit betreft niet alleen dogmatische kwesties maar meer nog de 

voorschriften van de kerkelijke zedenleer. Zo'n houding ligt in de lijn van 

de ontwikkelingen die wij in het kort aangegeven hebben. De vraag is 

natuurlijk wel hoever men hierin kan gaan en zich toch nog terecht chris-

ten kan blijven noemen. Deze ontwikkeling kan men overal waarnemen 

zonder dat er sprake is van een bepaalde groepsvorming. Het lijkt wel 

alsof de geloofsgestalte (in ons land?) een langzame maar geleidelijke 

verandering ondergaat. Deze ontwikkeling vindt in de basis plaats en 

onttrekt zich aan de directe beïnvloeding door de kerkelijke leiding. De 

kloof tussen kerkgangers en de leiding neemt zo geleidelijk nog meer toe. 

Hoewel het duidelijk is, dat ook de locale parochiegeestelijken moeite 

hebben met de traditionele geloofsleer, blijkt hiervan weinig tijdens de 

vieringen van de eredienst en in de prediking. Het groot aantal 'grijze 

parochianen' zorgt ervoor, dat uit pastorale overwegingen naar buiten toe 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met deze leeftijdklasse.  

 

Het zal u misschien opgevallen zijn, zeker de ouderen, dat regelmatig het 

woord christen gebruikt is waar vroeger stelselmatig katholiek werd 

neergeschreven. Als men over christelijke kerken en christelijke leer 

sprak, bedoelde men daar de protestantse kerk en leer mee. Tegenwoor-

dig betekent het gebruik van het woord christen of het bijvoeglijk naam-

woord christelijk door een katholiek, een (onbewust?) afstand nemen van 

de eigen specifieke positie van de katholieke kerk. Men drukt hiermee 

uit, dat voor alle kerken, protestantse zowel als katholieke, de basis de-

zelfde is. Ik zal regelmatig christelijk neerschrijven waar vroeger katho-

liek gebruikelijk was. 

 

Velen zoeken de definitie van het christen-zijn thans vooral in de praktijk 

van het navolgen van Jezus van Nazareth, in de wijze waarop men pro-

beert zijn eigen leven in te richten in overeenstemming met het voorbeeld 

dat Jezus gegeven heeft. Dit verklaart de behoefte die men heeft hem te 

leren kennen zoals hij was tijdens zijn leven in Galilea. De zoektocht 
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naar Jezus van Nazareth is daarom niet alleen een zoektocht door weten-

schappers naar de historische Jezus maar het is ook een zoektocht van 

gelovigen om opnieuw Jezus te ontdekken als fundament van het chris-

tendom. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek kunnen hier-

bij de gelovige van dienst zijn. 

Eigen verantwoordelijkheid nemen 

De kruitdampen zijn opgetrokken en het slagveld is beter te overzien. We 

zijn dan in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw aangeko-

men. De vernieuwingsdrift heeft zijn scherpe kantjes verloren, het eerste 

élan onder de vernieuwers is verdwenen, een gedeelte van hen heeft ge-

frustreerd afgehaakt maar het vuur aan de basis is niet gedoofd en aan de 

basis vinden, zoals altijd bij veranderingen, de vernieuwingen plaats. De 

kerkelijke leiding reageert behoudend en bewaakt angstvallig de verwor-

venheden van twintig eeuwen christendom. 

Vanaf het moment waarop men bewust zichzelf kritische vragen gaat 

stellen, is de tijd van probleemloos aanvaarden op gezag voorbij. De mo-

derne katholiek is mondig geworden en hij heeft thans toegang tot een 

uitgebreide literatuur, op wetenschappelijke basis, waaronder men boe-

ken vindt over het leven van Jezus van Nazareth, over het ontstaan van 

het christendom en de geschiedenis van de kerkelijke ontwikkelingen in 

de eerste eeuwen. Het is spijtig te moeten constateren, dat katholieke 

wetenschappers maar weinig hebben bijgedragen aan de thans beschikba-

re literatuur op dit gebied. Is het de oude traditie die in de kerk bestaat, 

gelovigen niet onnodig in contact te willen brengen mét en te beschermen 

tégen de verleiding en de risico's van het lezen van wat anderen op schrift 

hebben gesteld? Protestanten hebben geleerd de bijbel te lezen, maar ka-

tholieken zijn daarin nooit echt gestimuleerd. Er is zeker een traditie van 

vrome geschriften maar nooit met een sterk kritisch, onderzoekend ka-

rakter. Het valt bovendien niet te ontkennen, dat de corrigerende en zo 

nodig bestraffende hand vanuit Rome een rem is geweest voor theologen, 

die door hun klerikale status sterk van de kerkelijke leiding afhankelijk 

waren. Waar katholieke wetenschappers te kort schieten, hebben hun 

collega's uit de andere christelijke kerken in deze lacune voorzien. Een 

paar werken (van katholieke wetenschappers), wil ik vermelden omdat 
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zij in de beginfase van mijn verdieping richtinggevend voor mijn denken 

zijn geweest.
6
 , 

7
   

 

Na een ruime periode van bezinning ben ik mij steeds sterker bewust 

geworden van de vele vragen en problemen waarmee ik, en waarschijn-

lijk ook anderen, worstelen. Te vaak staat de kerk mij tegen. Te veel vra-

gen uit het verleden zijn in de kerk onbeantwoord gebleven. Het christe-

lijke geloof heeft nooit goed raad geweten met vragen opgeworpen door 

wetenschappelijke ontdekkingen. In plaats van de confrontatie aan te 

gaan en te zoeken naar een aanpassing van de leer of naar een inpassing 

van nieuwe gegevens in de leer, heeft de kerk zich altijd teruggetrokken 

in een defensieve stelling. Men deed alsof er geen problemen waren door 

deze te negeren. Deze houding was er reeds in de tijd van de Verlichting 

toen, denk aan Galilei, de eerste confrontatie met de exacte wetenschap-

pen plaats vond.  

De ontdekking dat in de natuur de evolutietheorie een rationele verkla-

ring geeft voor het ontstaan van de verschillende soorten, waarbij men 

aanneemt dat ook de mens een product is van een lange evolutionaire 

ontwikkeling, heeft een schok in de kerken te weeg gebracht. De zonde-

val vanuit een paradijselijke toestand, kwam ter discussie te staan. Met de 

ontkenning van de zondeval werd ook bij de noodzaak van de verlossing, 

het fundament van het christelijk geloof, door de kruisdood van Jezus 

van Nazareth een vraagteken gezet. Dit probleem is in de kerken niet 

bespreekbaar. De ogen sluiten en realiteiten negeren, blijft het motto van 

de kerkelijke leiding. Op deze manier is de kloof tussen geloof en weten 

in de loop der tijden steeds breder geworden. Het lijkt wel alsof de kerk 

zich hiermee in een min of meer uitzichtloze situatie heeft gemanoeu-

vreerd. Als redelijk denkend mens kan ik daar geen genoegen mee ne-

men. Het christelijk geloof moet, wil het richting aan mijn leven blijven 

geven, geïntegreerd kunnen worden in een ruime context van leven in 

een moderne wereld met de verworvenheden van cultuur, wetenschap en 

techniek. Dit betekent in concreto, dat het niet acceptabel kan zijn dat, 

zodra het geloof ter sprake komt, de eigen verantwoordelijkheid ver-

dwijnt en de wetten van het verstand en de bevindingen van de weten-

                                                        
6Het reeds eerder door mij vermelde werk van M. Heyndrikx, s.v.d., '…en Gij geeft ons 
een andere toekomst'. 
7Uta Ranke-Heinemann, Nee En Amen. Handleiding tot Geloofstwijfel, Ambo Baarn 

1993. 
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schap buiten spel worden gezet. Geloven en (wetenschappelijk) weten 

behoren niet strijdig met elkaar te zijn, maar geloven tegen beter weten in 

betekent een vlucht uit de werkelijkheid.  

Een ander punt waarmee ik veel moeite heb, is het steeds maar angst-

vallig vasthouden door de kerk aan waarheden en opvattingen in formu-

leringen die eeuwen geleden ontstaan zijn in tijden met een totaal ander 

wereld- en mensbeeld en met een volledig andere cultuur. Niet alleen is 

het voor de moderne mens bijkans onmogelijk iets te begrijpen van het-

geen die geloofswaarheden in die oude zetting de mensen te zeggen heb-

ben maar ook de inhoud op zich roept vaak twijfels op. Te vaak kan ik 

maar met moeite mijn geduld bewaren bij het bijwonen van liturgische 

vieringen, waarbij traditionele woorden, door de nadruk waarmee zij 

door de voorganger worden uitgesproken, mij steeds opnieuw prikkelen 

tot verzet. Het wordt daarom tijd te beginnen met een zoektocht die ik 

mij al lang geleden heb voorgenomen. Het moet een zoektocht worden 

naar de essentie van het christelijk geloof, een zoektocht om te leren be-

grijpen waarom de kerk zo vaak gelovigen blijft afstoten, een zoektocht 

naar wat mooi en de moeite waard is om voor te vechten. Hoewel ik de 

kerkelijke leiding verwijt zich laakbaar te blijven opstellen, weet ik mij 

toch verbonden met de geloofsgemeenschap in de kerk. Ik put steun uit 

de persoonlijke contacten met pastores en kerkleden en voel mij gesterkt 

door het bijwonen van de zondagse liturgische vieringen, hoewel steeds 

met gemengde gevoelens.  

 

Het zal zeker niet eenvoudig voor mijzelf zijn het verleden aan een kri-

tisch oordeel te onderwerpen en op bepaalde punten van dat verleden 

afstand te nemen en consequenties te trekken voor het verdere leven als 

een christen. Men blijft zich nolens volens heel zijn leven lang met dat 

verleden verbonden voelen, als het ware door onzichtbare draden vastge-

ketend. Waar de zoektocht mij zal brengen, weet ik niet, want nu ik deze 

woorden opschrijf is alles nog ongewis. Ik hoop dat de lezer mij op deze 

tocht zal vergezellen.  

 

Op hoop van zegen! 
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HOOFDSTUK 2 

 

VRAGEN, VRAGEN, STEEDS MEER VRAGEN 

 

De ervaring leert, dat een kritische houding gewoonlijk aanleiding geeft 

tot het stellen van kritische vragen. En zoals gebruikelijk roept de ene 

vraag weer de andere op totdat bijna alles ter discussie wordt gesteld. Zo 

is het ook mij vergaan en ik voel mij er niet gelukkig bij. Er komt een 

ogenblik, dat men in het reine moet komen met zichzelf en zijn omge-

ving. Daarom wil ik eerst een aantal van mijn vragen nader formuleren 

zonder de illusie te hebben, dat een antwoord eenvoudig te vinden is. 

Deze vragen beslaan een breed scala. Er zijn vragen die te maken hebben 

met de kloof tussen geloof en weten maar ook vragen over geloofsbele-

ving, over de kerkelijke traditie en de houding van de kerkelijke over-

heid. Het is goed een en ander op papier te zetten en het later nog eens na 

te lezen.  

U moet zo wel het idee krijgen te maken te hebben met iemand die het 

niet meer ziet zitten en wanhopig op zoek is naar zekerheden en houvast. 

Niets is minder waar! Des te sterker ik mij bewust ben van de afstand die 

ik van het verleden neem, des te meer word ik mij bewust van die leven-

de traditie die begint bij het joodse volk en die via Jezus van Nazareth en 

zijn eerste volgelingen is uitgemond in de brede stroming van de christe-

lijke kerken. Ik voel mij een deel van deze levende traditie maar wel be-

vrijd van het nauwe keurslijf dat zo karakteristiek voor de afgelopen 

eeuwen is geweest. Als u mij zou vragen wat de bevrijding van dat nau-

we keurslijf voor mij persoonlijk betekent, dan kan ik daar op dit ogen-

blik nog geen antwoord op geven. Het betekent in ieder geval niet, dat de 

relatie met de kerk waarin ik ben opgegroeid voor mij niet meer belang-

rijk zou zijn. Zonder kerkelijke binding vervloeit ieder religieuze bele-

ving uiteindelijk tot iets vaags. Het moet u nu ook wel duidelijk zijn, dat 

niet alleen vragen en problemen een wezenlijk onderdeel van mijn on-

derzoek uitmaken. Maar nog belangrijker is het vinden van een manier 

om bewust christen te zijn in deze tijd en in de tijd waarin onze kinderen 

en kleinkinderen zullen leven. 

En toen was er het paradijs 

Het paradijs, de erfzonde en de verlossing door de kruisdood van Jezus 

van Nazareth, deze drie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. 'Men 



 

 26 

kan de openbaring van de erfzonde niet aantasten zonder afbreuk te doen 

aan het mysterie van Christus', lezen wij op blz. 93 van de Katechismus 

van de katholieke Kerk.
8
 Door ongehoorzaamheid aan het gebod van God 

door onze stamouders, kwam de zonde in de wereld en met de zonde van 

de eerste mensen kwam er een einde aan de paradijselijke toestand. Was 

eerst de mens onsterfelijk, nu onderging hij hetzelfde lot van al de leven-

de wezens om hem heen. De zonde van de eerste mens werd doorgege-

ven aan zijn nakomelingen, die, hoewel er geen sprake was van een per-

soonlijk vergrijp, werden belast met de gevolgen van deze zonde. De 

kerk ziet hierin de verklaring voor het bestaan van de zonde in de wereld. 

'Door de ongehoorzaamheid van één mens werden allen zondaars', zegt 

Paulus in Rom. 5,19 én 'Zoals de fout van één leidde tot veroordeling van 

allen, zo leidde de gerechte daad van één alleen tot vrijspraak en leven 

voor allen'. Zonder de verlossing door de kruisdood van Jezus en de doop 

in zijn naam blijft de mens in zonde. Vanaf de tijd van Augustinus is de 

leer der erfzonde wezenlijk voor het christelijk geloof. Men constateert 

dus, dat de kerk in haar geloofsleer rond de erfzonde zich heeft laten lei-

den door een letterlijk verstaan van het scheppingsverhaal in het Oude 

Testament. De kerk houdt thans niet meer stringent vast aan de letterlijke 

tekst van het scheppingsverhaal maar de leer van de erfzonde blijft cen-

traal staan in de belijdenis.  

 

De evolutietheorie die een rationele verklaring geeft voor het ontstaan 

van de verschillende soorten in de natuur, waar ook de mens een product 

is van een lange evolutionaire ontwikkeling, heeft terecht een schok in de 

kerken te weeg gebracht. De zondeval vanuit een paradijselijke toestand, 

komt hierdoor ter discussie te staan en met de ontkenning van de zonde-

val ook de noodzaak van de verlossing, het fundament van het christelijk 

geloof. Dit probleem is in de kerken (tot nu toe) niet bespreekbaar. Dat 

aan de begrippen erfzonde en verlossing uiteindelijk een nieuwe inhoud 

gegeven moet worden, lijkt onvermijdelijk. De theorie van de evolutie 

maakt duidelijk, dat de erfzonde meer gezien moet worden in samenhang 

met onze primitieve oorsprong, gekarakteriseerd door een voortdurende 

struggle for life, waarin aanpassing door middel van verdere evolutie het 

voortbestaan van de soort veilig moet stellen. Tot nu toe heeft de kerk 

nog niet de moed gehad deze realiteit onder ogen te zien. Het stilzwijgen 

                                                        
8 Katechismus van de katholieke Kerk, Secretariaat Rooms-katholiek Kerkgenootschap. 

Utrecht uitgave 1995, blz. 90 e.v. 
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van de kerk in een tijd, dat de evolutietheorie in wetenschappelijke krin-

gen kan rekenen op algemene instemming, is veelbetekenend.  

Het valt niet te ontkennen, dat er aan de leer van de erfzonde en de ver-

lossing heel wat vast zit. De kerkelijke leiding beseft, denk ik, heel goed 

wat het betekent voor het bouwwerk dat opgetrokken is op het fundament 

van erfzonde en verzoening. Valt het fundament weg, dan komt in een 

kettingreactie de gehele geloofsleer ter discussie te staan, tenminste als 

men hieronder verstaat het geheel aan dogma's dat in de loop der eeuwen 

is geformuleerd. Pijnlijk duidelijk wordt het op zo'n moment, dat het ka-

tholicisme een dogmatische godsdienst is en dit in tegenstelling tot de 

joodse religie. Plaatsen wij hiernaast de overtuiging, dat, voor de verde-

diging van de meeste geloofswaarheden, de gelovigen niet de straat op 

zullen gaan, dan geeft dit te denken. Dat de pastores zich hiervan zeer 

goed bewust zijn, worden wij gewaar in de liturgische vieringen waarin 

aan de leer bijna geen enkele aandacht meer wordt geschonken. De ker-

kelijke leiding blijft echter zijn volle aandacht richten op het in stand 

houden van het bouwwerk dat opgetrokken is in oude tijden. Nu de be-

woners ervan in een andere tijd leven, zou een modernisering op zijn 

plaats moeten zijn. Maar zelfs het concilie van de jaren zestig in de vori-

ge eeuw heeft in de houding van de kerk geen wezenlijke verandering 

aangebracht.  

 

Afgezien van het al of niet bestaan van zo iets als een erfzonde die als een 

persoonlijke last op ieder van ons drukt, verbaast het mij steeds meer hoe 

men kritiekloos de relatie tussen zonde en verlossing met in bloed ge-

drenkte woorden en beelden blijft beschrijven.  

 

Is het echt noodzakelijk van een vergevingsgezinde God een haatdragen-

de God te maken door hem omlaag te trekken tot ons eigen niveau? Is het 

hem niet toegestaan zonder meer te vergeven, wat wel van ons gevraagd 

wordt, maar moet hij perse het bloed van zijn eigen zoon Jezus opeisen 

als genoegdoening voor zo iets als een erfelijke belasting van het mense-

lijk geslacht? Het tegenargument van de kerk is mij maar al te goed be-

kend: 'Juist daaruit blijkt het mysterie van Gods goedheid, dat hij zelfs 

zijn eigen zoon niet heeft gespaard om ons te redden'. Ik vind dit argu-

ment hier niet op zijn plaats. Ik moet wel toegeven, dat ook in de Bijbel-

exegese een soortgelijke argumentatie navolging heeft gevonden doordat 

men, te pas en te onpas, nu en ook in het verleden, een beroep doet op 

argumenten die tegen de logica van het verstand indruisen. Op momenten 
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dat een arme exegeet zich zó onder druk gezet voelt, dat hij geen kant 

meer uit kan tegenover de rationele argumenten van zijn tegenstanders, 

die hem van zijn ongelijk proberen te overtuigen, beroept hij zich ten 

einde raad triomfantelijk op God als een Deus ex machina die met een 

bovennatuurlijk machtswoord de tegenstanders definitief de mond snoert: 

'juist daaruit blijkt dat…'. Op deze wijze is elke discussie op basis van 

rationele argumenten bij voorbaat onmogelijk geworden, terwijl toch 

steeds het uitgangspunt bij een discussie moet zijn: het zoeken naar de 

meest redelijke verklaring.  

Oude waarheden in een nieuwe formulering? 

De kerkelijke leer heeft zich ontwikkeld en heeft vorm gekregen in de 

eerste eeuwen van onze jaartelling maar het is tegelijk een actualiteit die 

voor alle tijden zijn waarde moet blijven behouden. De leer verbindt het 

verleden met het heden. Het ontbreken echter van dynamiek in de kerke-

lijke leer -men moet niet de fout maken leer te identificeren met wat men 

onder geloof moet verstaan- plaatst de gelovige van vandaag in een posi-

tie van iemand die, als in een modern science fiction verhaal, wordt te-

ruggestraald naar vroegere tijden en daar wordt geconfronteerd met een 

wereld die de zijne niet is. Stelt u zich eens voor de wereld van ongeveer 

twee duizend jaar geleden: een vreemde wereld van goden, van boze 

geesten en duivels, van bijgeloof, van angst en onderdrukking, van hon-

ger en overgeleverd zijn aan de krachten in de natuur, een wereld- en 

mensbeeld niet vergelijkbaar met het onze, onwetendheid en analfabe-

tisme alom, een tijd van mythen en van mysteriegodsdiensten, van tem-

pels met hun offers, een tijd van geloof in wonderen, de tijd van het 

Griekse denken van Aristoteles en Plato met hun ideeënwereld. In die 

wereld waarin keizers als goden werden vereerd en de geboorte van illus-

tere personen was omgeven met de glans van hemelse luister, werd Jezus 

van Nazareth geboren en ontstond na zijn dood het christendom in een 

geleidelijk proces dat plaats vond in het romeinse rijk met een hellenisti-

sche cultuur, toonaangevend in het Klein-Azië van die tijd.  

Voor het christelijk geloof wezenlijke leerstellingen, met formuleringen 

en schriftelijke weergave ervan, zijn in dat verre verleden ontstaan. Het 

mens- en wereldbeeld waren totaal anders dan nu en veranderden maar 

weinig tijdens de eerste eeuwen van het christendom. Het leek zo alsof 

alles van eeuwigheid was vastgesteld en zó ook zou blijven. Gedurende 

eeuwen is er geen enkele behoefte geweest om leerstellige uitspraken aan 
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te passen aan veranderingen in het denk- en leefpatroon. In de ogen van 

de kerkelijke leiding is, mede hierdoor, de inhoud van de traditie een 

heilige onveranderlijke realiteit geworden en deze confronteert de gelo-

vigen van nu met het probleem: hoe begrijp ik wat er vroeger gezegd is. 

Zoals historici ons moeten helpen het verleden te begrijpen, gewend als 

zij zijn als het ware in de huid van onze voorouders te kruipen, zo moet 

de kerkelijke leiding, op gepaste wijze, de gelovigen leren de kerkelijke 

leer te verstaan. Dat lijkt heel plausibel. Maar wat is het geval: de ver-

taalslag van de leer in termen van vroeger naar termen van vandaag 

wordt niet gemaakt. Waarom niet, zult u zich afvragen? Is het te moeilijk 

om voor begrippen en beelden van toen, begrippen en beelden te vinden 

aangepast aan onze denk- en leefwereld? Is men bang, dat het gebruik 

van andere begrippen en andere beelden, afbreuk zal doen aan de onver-

anderlijkheid van de kerkelijk leer? Is men bang, dat, als men eenmaal 

begint met aanpassingen, een niet te stuiten proces op gang wordt gezet, 

wat trouwens niet onwaarschijnlijk is? Of is het de heiligheid van de 

klassieke formuleringen, die gedeeltelijk al sinds oudsher hun weg heb-

ben gevonden in de teksten van de eredienst? Het zal wel een combinatie 

van dergelijke redenen zijn die voor de impasse zorgen. Het betekent 

wel, dat een gelovige die graag weet waar hij mee bezig is, voordurend 

zelf de vertaalslag moet maken en zich een idee moet vormen van de 

betekenis van wat hij leest en hoort tijdens de liturgische vieringen. Hij 

kan zich mateloos ergeren als hij tijdens de eredienst het idee krijgt, dat 

de voorganger nog in de oude tijd is blijven steken. Vergist u zich echter 

niet! Ook onze geestelijkheid heeft te maken met dezelfde problemen. 

Door de censuur met betrekking tot publicaties die men strijdig acht(te) 

met de officiële leer, verkeert ook de clerus in dezelfde afhankelijke posi-

tie als de leken.  

Laten wij een voorbeeld geven van een mogelijk (en zelfs waarschijn-

lijk) verkeerd begrijpen van een oude klassieke formulering die wij elke 

keer, als wij het kruisteken maken, uitspreken. De kern van onze geloofs-

leer spreekt over het mysterie van de ene God in drie personen: de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest, de namen die wij noemen bij het maken 

van het kruisteken. Elke keer als wij dit doen, hebben wij onbewust een 

beeld van wat dit betekent. En dit beeld zal bijna zeker niet in overeen-

stemming zijn met wat in concilies is vastgelegd en door de kerk werd 

(wordt?) bedoeld. Maar de kerk is er altijd heel goed in geslaagd niet te 

zeggen wat bedoeld is zodat gelovigen niet begrijpen wat gezegd wordt. 

Wie de tekst van het Credo dat iedere zondag in de liturgie wordt gezon-
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gen of gebeden, beluistert kan moeilijk tot een andere conclusie komen! 

Hans Küng geeft een toelichting op de Apostolische Geloofsbelijdenis, 

die deze begrijpelijk maakt voor tijdgenoten. 9 Het geloof in de ene on-

deelbare God, zoals Israël dat altijd heeft beleden, is ook de kern van het 

katholicisme en het christendom in het algemeen. Het is het tijdsgebon-

den karakter dat tot de bestaande formulering in de belijdenis heeft ge-

leid. De bijzondere positie van Jezus als de mens in wie God zich op 

unieke wijze heeft kenbaar gemaakt én in wie de kracht van God werk-

zaam was, heeft vorm gekregen in het Credo zoals dat voor ons ligt.  

 

Het lijkt voor de hand te liggen, dat leerstellige uitspraken bedoeld moe-

ten zijn om de leer te verhelderen, om een beter inzicht te geven. In de 

praktijk verduisteren zij vaak het zicht op wat bedoeld is.  

Het geboorteverhalen van Johannes de Doper en Jezus van Nazareth 

In het evangelie van Lucas wordt het verhaal verteld van de wonderbaar-

lijke gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus en zijn voorloper Johan-

nes de Doper. Zoals Lucas het vertelt, wordt het voor de lezer duidelijk 

dat de heilsgeschiedenis van Israël door de geboorte van Jezus van Naza-

reth ook betekenis krijgt voor de gehele wereld. Lucas gebruikt twee 

hoofdstukken en een deel van het derde om de lezer het verband te laten 

zien tussen wat gebeurd is in het verleden, en wat plaats vindt rond de 

geboorte van Jezus.  

 

De personen die hierbij centraal staan zijn Sara, de vrouw van Abraham, 

en Hanna, de moeder van de profeet Samuel, aan de ene kant, en Elisa-

beth, de moeder van Johannes de Doper, en Maria de moeder van Jezus 

aan de andere kant. In het Oude Testament wordt gesproken over Sara, 

de vrouw van Abraham in het boek Genesis de hfdst. 18 en 19, en over 

Hanna, de moeder van de profeet Samuel in 1Samuel hfdst.1, om duide-

lijk te maken, dat wat voor de mens onmogelijk is, bij God wel mogelijk 

is. Sara, Hanna en Elisabeth, waren alle drie in het huwelijk kinderloos 

gebleven en op een leeftijd gekomen, dat het moederschap voor hen voor 

altijd een onvervulde wens zou blijven.
 10

 Maar bij God is alles mogelijk 

                                                        
9 Hans Küng, CREDO De Apostolische Geloofsbelijdenis toegelicht voor tijdgenoten, 
Kok Kampen, Altiora Averbode, 2de druk 1994, blz. 156 e.v. 
10 Volgens Lucas is Elisabeth een nicht van Maria. Dit gegeven is alleen bij deze evan-

gelist te vinden. 
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en zo lezen we in 1Samuel 2,1-10 de tekst van het loflied dat Hanna zong 

toen haar zoon Samuel geboren was. Dit loflied werd later door Maria 

omgezet in haar danklied bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth. Oude-

ren onder ons kennen dit danklied onder de naam Magnificat.  

Ook Elisabeth en haar echtgenoot Zacharias waren al oud en hadden de 

moed opgegeven nog kinderen te krijgen. Zacharias was een priester en 

toen hij op een dag in de tempel dienst deed om een wierookoffer te 

branden voor de Heer, verscheen hem de engel Gabriël: 

 

Toen Zacharias hem zag, ontstelde hij en werd door vrees bevangen. Maar 

de engel sprak tot hem: 'Vrees niet Zacharias, want uw bede is verhoord, uw 

vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken, die gij Johannes moet noemen'. 

(Lc 1,12 e.v.)  

 

Maar Zacharias reageerde niet op de manier die de engel verwachtte - hij 

vroeg namelijk hoe dit mogelijk was gezien de leeftijd van zijn echtgeno-

te - en werd daarom gestraft met het verlies van zijn spraak. Pas na de 

geboorte van zijn zoon zou hij weer kunnen spreken. Met wilde armgeba-

ren maakte Zacharias aan zijn toehoorders duidelijk wat er gebeurd was. 

Zacharias ging naar huis en korte tijd later werd Elisabeth zwanger en 

dankte Jahweh die haar schande wilde wegnemen. 

Daarna vervolgt Lucas met het bekende verhaal over het bezoek van de 

engel Gabriël aan Maria in Lc 1,26 e.v. Toen Maria hoorde dat zij moe-

der zou worden van de verlosser die zij Jezus moest noemen, vroeg ze 

hoe dit mogelijk was daar zij geen man bekende. Maar waar Zacharias 

zich een dergelijke opmerking niet kon veroorloven, werd het Maria niet 

kwalijk genomen. De engel deelde haar ook mee dat haar nicht Elisabeth 

in verwachting was. Maria haastte zich om Elisabeth te bezoeken. Tij-

dens de ontmoeting tussen beide vrouwen heeft Maria de woorden uitge-

sproken van de lofzang die het Magnificat wordt genoemd, in vroegere 

jaren een regelmatig terugkerend latijns gezang tijdens wat in de rooms-

katholieke eredienst het Lof werd genoemd. Het is een blijvende herinne-

ring aan de ontmoeting van deze twee begenadigde vrouwen. Wij waren 

zo gewend in het Magnificat de stem van Maria te beluisteren, dat we ons 

nooit hebben gerealiseerd, dat het Lucas geweest moet zijn die deze tekst 

heeft gecomponeerd. Lucas, de evangelist die meer dan anderen besefte 

wat de betekenis was van de geboorte van Jezus voor het heil van de 

mensheid. Hij heeft, wat verborgen in de intimiteit van het gezin bijna 
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een eeuw eerder had plaats gevonden, bijna een eeuw later in beelden en 

woorden vastgelegd. 

Toen de familie en de buren  na de geboorte van de zoon van Elisabeth 

hem de naam van de vader wilden geven, schudde Zacharias van neen en 

kwam het schrijftablet goed van pas om de naam Johannes in te vullen. 

Toen werd de tong van de arme man weer losgemaakt en kon hij de Heer 

danken met profetische woorden over de taak van zijn zoon, Johannes, 

als de wegbereider van de komende Messias.  

 

De Messias moest geboren worden uit het geslacht van koning David, 

was de algemene opvatting in Israël. Lucas wist dat Bethlehem de plaats 

was waar koning David was geboren. Dit betekende dus voor hem dat 

Jezus ook daar geboren moest worden. Toevallig wilden de romeinen in 

die tijd een volkstelling houden in hun gehele rijk. Iedereen moest afrei-

zen naar de plaats van herkomst van de familie om daar geteld te worden. 

Stelt u zich eens voor: een chaotische, grillige en nauwelijks controleer-

bare beweging van rondtrekkende mensen die waarschijnlijk niet goed 

wisten naar welke plaats ze moesten gaan. Naar de geboorteplaats van 

hun grootouders of toch nog verder terug in de tijd, misschien naar een 

plaats waar een illustere voorouder vandaan kwam? Waar was de oor-

sprong van ieders geslacht precies te vinden? Voor een rechtstreekse af-

stammeling van David was dit zonneklaar maar voor bijna ieder ander 

bleef het een grote vraag. Maar waarom zo ingewikkeld doen. Als je ge-

teld wil worden, kun je toch gewoon thuis blijven en hoef je toch niet 

weg te gaan naar een andere plaats. Het hele verhaal van Lucas is één 

grote poppenkast en zo onwaarschijnlijk dat het lachwekkend is. Een 

volkstelling kan natuurlijk ook niet van belang zijn geweest voor de ro-

meinse administratie, waar men veeleer was geïnteresseerd in het opha-

len van zoveel mogelijk belastinggeld en daarvoor was het van belang 

ieder op te sporen die bezittingen had. Lucas begint zijn verhaal in 

hoofdstuk 2 met de opmerking dat Augustus keizer was en Quirinius 

gouverneur van Syrië. Hiermee demonstreert hij een serieuze historicus 

te zijn die wist wat hij neerschreef. Jozef, die verloofd was met Maria, 

die in verwachting was van haar eerste kind, vertrok dus uit Nazareth in 

Galilea en ging op weg naar Bethlehem in Judea. Laten we eerlijk tegen-

over Lucas zijn. Hij wist natuurlijk heel goed dat de reden die hij noemde 

voor de tocht naar Bethlehem een verzinsel was. Maar Lucas kon natuur-

lijk geen genoegen nemen met Nazareth als de geboorteplaats van Jezus, 

want zei men niet: 'kan er uit Nazareth iets goeds komen?'  
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In het verhaal dat volgt laat Lucas zich leiden door zijn creatieve geest 

en door zijn kennis van wat gebruikelijk was onder de joden bij de ge-

boorte van het eerste kind van het mannelijk geslacht. De feitelijke con-

troleerbare basis voor wat Lucas vertelt, ontbreekt en ook de mondelinge 

overlevering bevat geen aanwijzing voor de juistheid van wat beweerd 

wordt. Het verhaal geeft typisch weer hoe de evangelist zich het gebeur-

de heeft voorgesteld: het begin van een nieuwe fase in de heilsgeschiede-

nis van God met de mens. Het verhaal van Lucas is in de kerk voor letter-

lijke waarheid aangenomen en heeft een belangrijke theologische beteke-

nis gekregen. Deze kerstverhalen vertederen ieder jaar opnieuw de kerk-

gangers als God zich opnieuw weer openbaart als een God-met-ons. On-

der de evangelisten is Lucas de dichter, de kunstenaar die met enkele 

pennenstreken op onnavolgbare wijze gebeurtenissen in beeld brengt.  

In hfdst. 3 in hetzelfde evangelie lezen wij de geslachtslijst van Jozef 

die moet aantonen, dat de afkomst van Jezus teruggaat op koning David. 

De merkwaardige twee-eenheid van de geslachtslijst van Jozef én de 

maagdelijke geboorte van Jezus, waaraan volgens de letterlijke evange-

lietekst Jozef part noch deel had, moet de wenkbrauwen van een aan-

dachtig lezer doen fronsen maar blijkt echter voor de flexibele geest van 

Lucas geen enkel probleem op te leveren. De dichterlijke beschrijving 

van Lucas wijst naar God die besloten heeft in te grijpen in de geschiede-

nis van de mensen tot heil en zegen van ons allen. In een dergelijke be-

schrijving past dichterlijke vrijheid en die laat zich ook zien in de ge-

slachtslijst van Jezus, die ook niet letterlijk te nemen is. Met zijn be-

schrijving treedt Lucas in het voetspoor van geboorteverhalen uit de klas-

sieke oudheid waarin goden jonge maagden tot bruid namen en zo het 

leven schonken aan goddelijke zonen. Dergelijke verhalen zijn overal te 

vinden in de klassieke oudheid. Ze zijn tekenen van een diep menselijke 

verlangen naar iets dat het aardse ontstijgt, naar iets dat hemel en aarde 

met elkaar verbindt. Lucas toont hiermee aan een kind van zijn tijd te zijn 

maar onbedoeld plaatst hij de kerkelijke leiding in een positie van hals-

starrig vasthouden aan de overtuiging: 'wat waar is, moet ook letterlijk 

waar zijn'. De hardnekkigheid waarmee de kerkelijke leiding steeds iede-

re vermeende aanval op het dogma van de maagdelijke geboorte te vuur 

en te zwaard bestrijdt en heeft bestreden, weerspiegelt de bijna panische 

angst, dat aantasting ervan de positie van Jezus in diskrediet zou kunnen 

brengen. Feit is, dat menig theoloog die het waagde enige opmerking in 

die richting te maken, tot zijn schade en schande moest ervaren wat de 

gevolgen voor hem waren.  
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De verhalen die Lucas vertelt, geven hem de gelegenheid zijn visie naar 

voren te brengen over de betekenis van de geboorte van Jezus voor de 

gehele mensheid. Hij doet dit in zijn beschrijving van wat plaats vindt als 

de ouders het kind Jezus naar de tempel brengen volgens de voorschriften 

van de joodse wet en voor hem de voorgeschreven offers brengen. Lucas 

vertelt ons over de grijsaard Simeon die van de heilige Geest de belofte 

had gekregen niet eerder te sterven dan nadat hij met eigen ogen de ko-

mende Messias zou hebben gezien. Simeon nam het kind in zijn armen 

en sprak:  

 

Uw dienaar laat gij, Heer,  

nu naar uw woord in vrede gaan:  

mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, 

dat Gij voor alle volken hebt bereid;  

een licht dat voor de heidenen straalt,  

een glorie voor uw volk Israël.
 11

 ( Lc2, 29-32) 

 

 

 

En tot Maria sprak hij: 

 

Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, 

tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid 

van vele harten openbaar mogen worden;  

en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. (Lc2,34b-35) 

 

De evangelist Matteüs geeft een sober relaas van het geboorteverhaal, 

geheel in lijn met wat van hem verwacht mag worden, en legt de nadruk 

op de overeenkomst die hij ziet tussen Jezus en Mozes. Mozes, de leider 

en wetgever van het oude verbond, Jezus, de centrale figuur in het nieu-

we tijdperk. Hij laat daarom Jozef met Maria en het pas geboren kind 

naar Egypte vluchten waar Mozes zijn taak als leider en wetgever van het 

joodse volk begon met de uittocht uit Egypte. Om de vlucht van Jozef 

aannemelijk te maken vertelt Matteüs, dat koning Herodes het kind wilde 

                                                        
11

 Aan het einde van zijn evangelie zal Lucas nogmaals wijzen op de betekenis 

van het lijden en de verrijzenis van Jezus voor alle volkeren. Lc 24,45 e.v. 
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doden en, zoals wij kunnen lezen in Mt 2,16 e.v., ook daadwerkelijk zijn 

snode plannen heeft uitgevoerd door de kindermoord in Bethlehem. In 

Egypte moest Jozef wachten totdat de Heer hem opdracht zou geven naar 

huis terug te keren: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen', citeert Matte-

us daarna de profeet Hosea (Hos 11,1).  

Vraagtekens bij de wijze waarop de kerk de gelovigen onderricht over 

Jezus en het ontstaan van de kerk 

Het is onder katholieken nog steeds niet gebruikelijk regelmatig uit de 

Heilige Schrift te lezen. De kerk heeft de gelovige hierin nooit gestimu-

leerd maar, eerder nog, zoveel mogelijk geprobeerd hem daarvan af te 

houden. Waarschijnlijk uit angst dat, zonder de helpende en zo nodig 

corrigerende hand van de clerus, hij gemakkelijk zou kunnen afdwalen en 

besmet zou kunnen raken met het bacil dat ketterij veroorzaakt. Blijkbaar 

is de Heilige Schrift niet een verzameling boeken die zonder de nodige 

kennis vooraf gelezen kan worden. De uitspraak: 'iedere ketter heeft zijn 

letter' brengt deze angst onder woorden. De gelovigen leerden de Heilige 

Schrift kennen tijdens de eredienst. In de lezingen tijdens de vieringen 

werden de belangrijkste teksten in hun onderlinge samenhang voorgele-

zen en in de preek nader behandeld. Bijbelkennis werd zo op een prakti-

sche wijze overgebracht, maar steeds vanuit een pastorale visie en met de 

leer van de kerk op de achtergrond. Het beeld dat een gelovige, niet lang 

geleden en waarschijnlijk ook nu nog, heeft van Jezus van Nazareth is 

dus gevormd tijdens de vieringen. Wij maakten kennis met Jezus, met 

zijn omzwervingen door Galilea, met zijn vaak heftige discussies met de 

schriftgeleerden en Farizeeën en met de complotten die tegen hem wer-

den gesmeed. Naadloos regen de teksten van de vier evangelisten zich 

aaneen in onze herinneringen. Of het nu Marcus was of Johannes, het 

maakte niets uit. Het totaalbeeld dat zo ontstond, vaagde alle verschillen 

tussen de evangelieteksten uit. Bovendien was het beeld van Jezus sterk 

beïnvloed door de leer van de kerk zoals die zich in de loop der eeuwen 

heeft ontwikkeld. In dat totaalbeeld was Jezus mens en God tegelijk. Hij 

at en dronk samen met zijn leerlingen en vrienden terwijl hij door Galilea 

rondtrok en hij was doodsbang en bad tot zijn vader in het hof van Olij-

ven toen zijn lijdensweg op het punt stond te beginnen. Maar ook ver-

richtte hij wonderen die de mogelijkheden van gewone mensen verre te 

boven gingen. Hij wekte doden ten leve en spijzigde duizenden mensen 

met behulp van slechts enkele broden en vissen. En luid zongen wij in 
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het Credo: 'God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, gebo-

ren niet geschapen, één in wezen met de vader, door wie alles geschapen 

is'. Het kwam niet bij ons op hierin iets tegenstrijdigs te zien. Zo was hij 

nu eenmaal, Jezus van Nazareth! De vraag of zijn tijdgenoten en leer-

lingen zo tegen hem aankeken, kwam niet bij ons op. Nog minder de 

vraag of Jezus zichzelf zo zag. Onze visie paste naadloos aan bij de leer 

van de kerk. Ook de geestelijkheid en de kerkelijke leiding zullen wel 

hetzelfde beeld van Jezus gehad hebben. Het is duidelijk, dat men thans 

in alle redelijkheid niet meer van ons mag verwachten, dat het beeld van 

Jezus nog hetzelfde zal zijn. Wat mij persoonlijk betreft, is het vooral 

tijdens de liturgische vieringen, dat de tegenstrijdigheden in de beeld-

vorming mij parten spelen.  

Het lijkt een bijna onbegonnen zaak bij gelovigen alsnog het besef bij 

te brengen, dat het beeld dat de evangelisten ons van Jezus voorhouden 

wezenlijk verschilt van wat in het Credo over hem wordt gezongen. Ook 

het wijzen op de vaak zeer groot verschillen tussen de teksten van de vier 

evangelisten, zal op de gelovigen weinig indruk maken. Het totaalbeeld, 

een mengeling van evangelie-uitspraken en kerkelijke leer, waarin alle 

verschillen zijn weggepoetst, is karakteristiek voor onze geloofsbeleving 

en hierin is, alle ontdekkingen van de wetenschap ten spijt, geen verande-

ring gekomen. Exegeten kunnen schrijven wat zij willen, godsdienstwe-

tenschappers kunnen langzamerhand een steeds betere kijk geven op het 

ontstaan van het christendom en de vorming van de bijbelteksten, het 

maakt allemaal niets uit. De indoctrinatie tijdens de jeugdjaren en ook 

gedurende de seminarieopleiding, heeft blijkbaar ook de geestelijke lei-

ders in de kerk niet gevrijwaard van dit euvel en deze beroepsblindheid. 

 

Op gelijke wijze werden en worden de gelovigen onderricht over het ont-

staan van het christendom. Het is de evangelist Lucas op wie men zich 

beroept. Hij heeft behalve een evangelie ook een vervolg daarop ge-

schreven, bekend onder de naam Handelingen van de Apostelen. Het 

beeld dat daarin geschetst wordt, doet alles zo simpel voorkomen: 

 

Eerst is het Goede Vrijdag, een dag van diepe droefheid en verslagenheid. 

Dan, na drie dagen is het Pasen en verheugen de leerlingen zich over de ver-

rijzenis van Jezus. En dan, na vijftig dagen, is het Pinksteren en treed de kerk 

vrijmoedig en vol geloof naar buiten! Na zijn verrijzenis had Jezus zijn leer-

lingen opgedragen in Jeruzalem te blijven en de komst van de Heilige Geest 

af te wachten. Na zijn Hemelvaart vanaf de Olijfberg wachtten de leerlingen, 
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die door Lucas apostelen genoemd worden en twaalf in getal zijn - na Matti-

as gekozen te hebben als plaatsvervanger van Judas de verrader - gedurende 

tien dagen op de beloofde komst van de Heilige Geest. Blijkbaar kon hij niet 

eerder komen en moest hij wachten op de viering van het joodse Pinksterf-

eest. Toen het eindelijk zover was, kwam de Heilige Geest in kracht over de 

apostelen en begonnen zij in vreemde talen te spreken. Met een toespraak tot 

een grote massa bewoners van Jeruzalem die op het gedruis waren toege-

sneld, maakte Petrus zijn debuut als leider van de nieuwe religie. Hij deed dit 

zo overtuigend, dat al op de eerste dag drie duizend mensen, na gedoopt te 

zijn door de apostelen, als de eerste nieuwe leden in de jonge kerk werden 

opgenomen.  

 

Het klinkt als in een sprookje en dat is het ook! Zo gebeuren zulke din-

gen nu eenmaal niet. Alles moet zijn tijd hebben, alles moet groeien. Het 

standpunt van Lucas is niet alleen historisch niet juist (zoals wij nog zul-

len zien) ook psychologisch is het niet te verdedigen. Wat er overbleef na 

de dood van Jezus was ontreddering, bittere ontgoocheling en teleurstel-

ling. Vlucht weg uit Jeruzalem, ga terug naar Galilea! Weg van die drei-

ging hetzelfde lot te ondergaan als Jezus! En de leerlingen zullen inder-

daad wel alle kanten uit gevlucht zijn. Het persoonlijk verlies van een 

dierbare leermeester maakte ook een eind aan hun verwachtingen van het 

komende Rijk Gods met Jezus als de centrale figuur. Wat zal het moeilijk 

voor hen geweest zijn weer door te gaan met het gewone leven. Maar op 

een gegeven moment, het valt niet te ontkennen, zijn het de visioenen van 

de levende Heer die een kettingreactie zullen ontketenen maar niet op de 

wijze zoals Lucas ons wil doen geloven. Het beeld dat Lucas ons schetst, 

is het beeld dat de kerk ons elk jaar weer voorhoudt in de liturgie na Pa-

sen. Die beschrijving komt de kerk heel goed uit. Het maakt duidelijk, 

dat vanaf het prille begin de kerk er staat: zo vast als een huis, weet wat 

zij wil en al een zekere structuur heeft. Beter kan het niet! Het zijn de 

apostelen die aan de basis staan. Met hen is de kerk begonnen!  

 

Het zijn de apostelen die door de Heilige Geest nu pas goed begrijpen wat zij 

Jezus tijdens zijn leven hebben horen zeggen. Zij staan in de lijn van Jezus, 

en dat betekent voor de jonge kerk de ideale start. Geen meningsverschillen 

en allen bezield van dezelfde geest. Petrus geneest een bedelaar die vanaf 

zijn geboorte verlamd is en aan de tempelpoort om aalmoezen vraagt. Maar 

niet alleen Petrus, ook de andere apostelen hebben de gave gekregen zieken 

te kunnen genezen. Dit gebeurt zelfs zo vaak, dat de joodse overheid jaloers 
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wordt en hen gevangen neemt. Op wonderbaarlijke wijze worden zij 

's nachts door een engel uit de gevangenis bevrijd. Het loopt verder met een 

sisser af en er vallen nog geen doden. Anders wordt het als Stefanus, een 

Griekse sympathisant van het jodendom, diaken wordt en grote wonderteke-

nen onder het volk doet en dat tot groot ongenoegen van bepaalde joden uit 

de diaspora. In een uitvoerige redevoering legt hij de schrift voor hen uit en 

laat zien, dat door de eeuwen heen het joodse volk voortdurend weerbarstig 

is geweest tegen Jahweh én de profeten, die door hem gezonden waren, heb-

ben vervolgd. En nu zijn jullie de moordenaars geworden van degene wiens 

komst door hen was aangekondigd, zegt Stefanus tot besluit. Daarna wordt 

hij door een razende menigte gestenigd en maken wij kennis met Saulus, de 

latere Paulus, die instemt met wat er gebeurt. Het zijn de getuigen van de 

steniging die hun mantels bij hem neerleggen. Dan barst de vervolging los en 

vluchten allen weg uit Jeruzalem. Maar blijkbaar niet voor lang, want even 

verder lezen wij, dat Petrus en de andere apostelen nog gewoon in Jeruzalem 

zijn, van waaruit de missionering in de buitengebieden wordt geregeld. Dat 

de nieuwe religie ook voor de heidenen bestemd is, worden wij gewaar door 

het verhaal van de bekering van Cornelius door Petrus die in een visioen had 

gezien, dat hij geen onderscheid mocht maken tussen joden en niet-joden. 

Ook was het niet nodig, dat zij eerst besneden moesten worden. Het bewijs 

hiervoor wordt duidelijk als ook zij de Heilige Geest ontvangen en in talen 

beginnen te spreken. Ondertussen ontmoet Saulus op weg naar Damascus in 

een visioen Jezus en leert, dat hij van nu af aan zich moet inzetten voor de 

bekering van de heidenen. 

 

Met opzet ben ik uitvoerig op het eerste gedeelte van de Handelingen 

ingegaan, omdat hieruit tijdens de liturgie na Pasen rijkelijk wordt geput 

om de gelovigen voor te houden hoe het christendom in de eerste jaren na 

de verrijzenis van Jezus gestalte kreeg. Dit beeld is bepalend voor het 

geloof van de doorsnee christen en dit is blijkbaar ook de bedoeling ge-

weest van Lucas. Op de visie van Lucas komen wij natuurlijk uitvoering 

terug. Dat het ontstaan van het christendom een veel gecompliceerder 

proces is geweest, zullen wij in de komende hoofdstukken ervaren. Wij 

zullen ook zien hoe voorzichtig men moet zijn bij het lezen en interprete-

ren van Bijbelteksten.  
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Intermezzo: achteruit of vooruit kijken 

Verandering in denken gebeurt altijd geleidelijk, zonder dat men in het 

begin er veel van merkt. Het is eerst het gedachtegoed van slechts een 

kleine selecte groep en gaat voorbij aan de grote massa die blijft vast-

houden aan de oude vertrouwde beelden en opvattingen. Dit is zo op alle 

gebieden en ook op het godsdienstig vlak. In het midden van de achttien-

de eeuw begint men in intellectuele kringen, onder invloed van de refor-

matie en het doorbrekend besef dat wetmatigheid de bepalende factor is 

van wat er in de natuur gebeurt, te twijfelen aan direct ingrijpen van bo-

venaf. Het geloof in geesten en wonderverhalen wankelt. In die tijd be-

gint een selecte groep intellectuelen kritisch de evangelieteksten te lezen. 

De confrontatie tussen geloof en rede is een feit geworden. De kerkelijke 

leiding echter bleef onveranderd vasthouden aan het traditionele geloof in 

de Heilige Schrift. Ook thans na ruim twee eeuwen is er nog niets aan 

deze situatie veranderd. Een kritische houding is nooit gemeengoed ge-

worden van de kerkelijk leiders én daarom ook niet van de kerkleden. De 

kerk houdt in zijn pastorale praktijk zoveel mogelijk vast aan de letterlij-

ke betekenis van de bijbeltekst. Zelf beter wetend, ik moet dit redelijker-

wijs wel aannemen, vertelt men de Jezus-verhalen uit het evangelie nog 

net zó als altijd gebruikelijk geweest is. De 'zegeningen' van de Verlich-

ting (zoals die periode in de achttiende eeuw wordt genoemd) zijn daar-

om slechts in beperkte mate geïntegreerd in het godsdienstige leven van 

vandaag. Het geloven van de grote massa, de kerkelijke leiding niet uit-

gesloten, zou ik naïef geloven kunnen noemen. Het risico is echter, dat 

een confrontatie met een modern mens- en wereldbeeld, met zijn eigen-

tijdse problemen en vragen, wel eens fataal kan uitpakken. Het geloof 

toetsen aan veranderde omstandigheden wordt riskant als het wereldbeeld 

voortdurend aan verandering onderhevig is, terwijl de geloofsbeleving 

nog steeds in termen van vóór de Verlichting wordt beschreven. Moderne 

christenen kunnen het moeilijk krijgen als zij op eigen kracht proberen 

hun weg te vinden naar een gezonde co-existentie met de buitenwereld, 

om het zo maar eens uit te drukken. Het is triest te moeten constateren, 

dat zij gedwongen zijn, ieder voor zich, zelfstandig een tijdspanne van 

enkele eeuwen te overbruggen zonder hierbij te kunnen rekenen op de 

steun van de kerk. Het is een nodeloze verspilling van energie die op een 

meer efficiënte manier aan de kerk ten goede zou kunnen komen. 
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Op zoek naar een goede definitie van het moeilijke begrip openbaring, 

sla ik de Katechismus van de katholieke Kerk open en lees de eerste twee 

hoofdstukken aandachtig door. De goddelijke openbaring loopt als een 

rode draad door de geschiedenis van het Oude Testament heen en vindt 

zijn hoogtepunt in de komst van Jezus van Nazareth die als het woord 

van God de ultieme openbaring is. Met hem is de periode van de publie-

ke openbaring afgesloten, lees ik. Ik lees verder. Na zijn dood werd eerst 

mondeling en later ook schriftelijk doorgegeven wat Jezus tijdens zijn 

leven had gezegd en gedaan. Het waren de apostelen en de andere leer-

lingen die voor deze overlevering zorgden en na hen hun opvolgers, de 

paus en de bisschoppen, aan wie de zorg van de verkondiging werd toe-

vertrouwd. Het college van paus en bisschoppen opereert in de lijn van 

de apostolische opvolging. Ondersteund door de Heilige Geest is aan 

haar door God de taak toevertrouwd te zorgen voor de juiste interpretatie 

van de leer, hetzij vastgelegd door overlevering, hetzij vastgelegd in de 

Schrift. Tot zover woorden uit de Katechismus. 

Dit is wat je kunt noemen een bouwwerk van beton, onaantastbaar en 

voor alle tijden. Naar binnen en naar buiten toe beveiligd tegen alle mo-

gelijke aanvallen. Een afgerond geheel, opgebouwd in de eerste eeuwen 

van het christendom. Met uitleg en verklaringen door de eeuwen heen, 

soms in de vorm van dogma's die bestaande openbaringen voor de gelo-

vigen verder ontvouwen, als lampen op de weg van ons geloof om een 

terminologie uit de Katechismus te gebruiken. Ik kan er wel begrip voor 

opbrengen. Er waren genoeg problemen in de chaotische beginjaren van 

de kerk. In het wordingsproces is er strijd en onenigheid genoeg geweest 

tussen verschillende groepen over zaken als competentie, visie, juiste 

interpretatie, de verhouding met het jodendom en de juiste politieke be-

slissingen die genomen moesten worden. Niets menselijks is ons vreemd, 

ook niet in godsdienstige zaken. In zo'n geval blijkt altijd een autoritaire 

oplossing de enige juiste te zijn om de gewenste eenheid te realiseren en 

te bewaren. Een beroep doen op de rechtlijnigheid in de leer door te wij-

zen op de ononderbroken lijn van opvolging vanaf de tijd van de aposte-

len én anderen als ketters te brandmerken. Dit blijft een doeltreffende 

methode. Ieder die de tijd neemt zich te verdiepen in de kerkgeschiedenis 

van de eerste eeuwen, zal het geschetste beeld onderschrijven. Hoe het 

bouwwerk een gesloten systeem geworden is, valt dus wel te begrijpen. 

Door de onaantastbaarheid, in feite onfeilbaarheid, in te bouwen in het 

systeem, heeft de kerk gehandeld zoals verwacht mag worden bij het 
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ontstaan van een nieuwe religie. Het klinkt wat cynisch maar de feiten 

spreken voor zich.  

Al lezend word ik weer meegenomen naar de tijd van het ontstaan van 

het christendom, naar die vreemde wereld van toen en lees in de toelich-

ting de verklaringen, aanhalingen en argumenten van personen uit die 

tijd. Blijkbaar is het nodig naar illustere geloofsgenoten uit de eerste en 

latere eeuwen te luisteren om te leren begrijpen wat het geloof voor mij 

en mijn tijdgenoten moet betekenen. Hun taal is mij vreemd, hun argu-

menten spreken mij niet aan, hun logica ontgaat mij. Het lijkt wel of de 

kerk wil blijven steken in de tijd van vroeger. Het is absoluut niet mijn 

bedoeling af te geven op het baanbrekend werk dat door velen in die tijd 

is gedaan en het belang te betwisten dat zij hebben gehad voor het ont-

staan en de ontwikkeling van de jonge kerk in die dagen. Maar het gaat 

mij te ver weer af te moeten dalen naar die tijd en mijn denk- en leefwe-

reld aan te passen aan die van vroeger. Ik kán dat niet en ik wil dat ook 

niet proberen! Was het niet in de negentiger jaren van de vorige eeuw, 

iets meer dan tien jaar geleden en ruim dertig jaar na het beroemde Vati-

caanse concilie dat stond in het teken van aanpassing van de kerk aan de 

nieuwe tijd, dat deze Katechismus het licht zag? Wat een vreemde wereld 

denk ik bij mijzelf en sla verbijsterd het dikke boek dicht. Hoe kan ie-

mand, levend in deze tijd, hier nog warm voor lopen en de moed opbren-

gen zich serieus in deze materie te verdiepen. Het moet als absoluut on-

denkbaar worden beschouwd, dat van onze jeugd nog enige clementie 

hiervoor te verwachten is.  

 

Het is tragisch te moeten constateren, dat de blik van de kerk steeds ach-

terwaarts gericht blijft. Het zou een levensbehoefte van de kerk moeten 

zijn zich voortdurend te verjongen en zich aan te passen met het oog ge-

richt op de toekomst. De kerk is een wezenlijk deel van de gemeenschap 

en deze gemeenschap staat niet stil maar vernieuwt zich steeds opnieuw, 

zowel in positieve als in negatieve zin. In deze steeds veranderende sa-

menleving heeft de kerk haar eigen taak en verantwoordelijkheid. Maar 

als de kerk zich in haar structuur en doctrine blijft richten op voorbije 

tijden en alleen daar haar inspiratie hoopt te vinden, moet noodzakelijker 

wijze de kloof tussen kerk en geloofsgemeenschap steeds groter worden. 

Hoe kan de kerkelijke leer, die vorm gekregen heeft in een samenspel 

met de Griekse filosofie van Plato en de latere verfijningen in de school 

van de grote scholastieke theologen uit de middeleeuwen, de moderne 

mens nog aanspreken? Hoe kan een dergelijke autoritaire gezagsstructuur 
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in onze samenleving nog op enig begrip rekenen? Men kan de gelovigen 

geen verwijt maken van onwil als men geen begrip meer kan opbrengen 

voor de handelswijze van de kerk, maar men kan de kerk wel verwijten, 

dat zij geen begrip kan opbrengen voor de positie van de moderne mens 

als men onwillig blijft hierin een wezenlijke verandering aan te brengen. 

Dit leidt tot een onhoudbare situatie die niet kan blijven voortbestaan!  

 

Laat ik het eens van een andere kant benaderen. Stelt u zich eens voor, 

dat Jezus in een geheel andere tijd geboren zou zijn, bijvoorbeeld in onze 

tijd en in onze omgeving. Dat is absurd zult u zeggen, hoe komt u op zo'n 

raar idee. Maar mag ik proberen te relativeren, proberen de zaak te bekij-

ken vanuit een ander perspectief, juist met de bedoeling om tot de kern 

door te dringen? Mag ik proberen afstand te nemen van de tijd en de 

plaats waar alles heeft plaats gevonden? Het leven van Jezus zou waar-

schijnlijk even spannend zijn geweest en zijn idee over het Rijk Gods 

even actueel als twee duizend jaar geleden. Ook in onze tijd zou hij een 

teken van tegenspraak zijn geweest. Maar wat zou er gebeurd zijn na zijn 

dood? Zouden zijn volgelingen hem dezelfde kwaliteiten en kwalificaties 

hebben toegedicht als aan Jezus de verrezen Heer? Hoe zou een religie 

met hem als centrale figuur er dan wel kunnen uitzien? Het is even 

schrikken maar het is nodig met de ogen van vandaag kritisch te kijken 

naar het verleden. Van Jezus van Nazareth kunnen wij, hoewel waar-

schijnlijk onbewust, een mens maken die past in onze tijd. Maar als wij 

naar de kerk kijken kunnen wij een dergelijke 'vergissing' niet maken. De 

kerk blijft een massief bolwerk, vorm gekregen in het verleden en be-

stand gebleken tegen alle pogingen om er een eigentijdse woning van te 

maken. Maar wat twee duizend jaar geleden gebeurd is, is op een vreem-

de wijze vandaag de dag nog even actueel als vroeger, ook voor óns le-

ven. Het is historie waarnaar wij kijken maar wel een historische actuali-

teit die het verleden met het heden verbindt maar die voor ons mensen 

van vandaag maar moeilijk te begrijpen is. 

 

Het is onthutsend te ervaren, dat een kardinaal in een gesprek met jonge-

ren op een middelbare school van katholieke signatuur in het jaar 2002 

geen enkele respons kreeg op de vraag naar de naam van een evangelist 

of een apostel. Toen hij haastig overstapte van de kerkgeschiedenis naar 

de vaderlandse geschiedenis en vroeg wie het christelijk geloof naar ons 

land had gebracht, kwam, pas na lang aandringen en het verklappen van 

de eerste letter van de naam, het verlossende woord uit de mond van wat 
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duidelijk een fan van ons koningshuis was: Willem van Oranje (dit is 

geen anekdote maar historisch!). Vanaf de tijd, waarin in het leerproces 

het vak godsdienst vervangen is door een algemene oriëntatie op het vlak 

van levensbeschouwing in de meest brede zin van het woord, raakt de 

leerling vervreemd van zijn eigen religieuze basis. Dit is niet alleen het 

gevolg van een wijziging in het leerprogramma maar meer nog een ge-

volg van de onwetendheid en ongeïnteresseerdheid van het onderwijzend 

personeel ter zake. Voor de schoolgaande jeugd in het basisonderwijs 

vinden nog regelmatig aparte vieringen plaats zoals gezinsvieringen en 

kinderwoorddiensten. De voorbereidingen voor de Eerste Communie en 

het Vormsel worden mede door pastorale werkgroepen verzorgd en zijn 

als hoogtepunten in de christelijke vorming te beschouwen. Maar na het 

basisonderwijs is het afgelopen! De enige, maar nog slechts tijdelijke, 

band met de kerk is voor een aantal van de schoolverlaters het jongeren-

koor. Maar na het jongerenkoor ziet men hen nog slechts zelden in de 

kerk. De kerk kan blijkbaar de jeugd niet meer boeien en vasthouden. Het 

zou veel te simpel zijn de oorzaak alleen te zoeken bij het onderwijs en 

de kerk maar dat neemt niet weg, dat de nederlandse katholieke geloofs-

gemeenschap voor een uiterst zware opgave staat om op een of andere 

manier de jeugd terug te winnen. Zonder jeugd, is er geen toekomst! De 

jongere generatie van nu lijkt al een verloren generatie voor de kerk te 

zijn.  

De dualiteit in de kerk 

In het optreden naar buiten toe valt de dualiteit op tussen de kerk als hi-

erarchische organisatie en de kerk als geloofsgemeenschap. De kerk ope-

reert vaak zoals een politieke organisatie dat doet, waarbij, verborgen 

voor het oog van de wereld, belangen worden behartigd op een wijze die 

gebruikelijk is in het internationale verkeer tussen landen. Met stille di-

plomatie worden, met vermijding van onnodige ophef, contacten gelegd 

en onderhandeld over voor de kerk belangrijke kwesties. Hierbij heeft de 

kerk in landen met een totalitaire of andersoortige onderdrukkende 

staatsvorm vaak te weinig afstand van dergelijke regimes genomen en 

min of meer tegen deze regimes aangeleund. Hoewel een dergelijke hou-

ding tussen staten onderling heel gebruikelijk is om ook in dit geval de 

economische en staatkundige belangen van het eigen land en de persoon-

lijke belangen van de onderdanen te blijven behartigen, wordt dit in het 

geval van een religieuze organisatie niet zonder meer geaccepteerd. 
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Kerkleden, maar ook de buitenwereld, verwachten, dat de leiding duide-

lijke standpunten inneemt en deze ook in het openbaar verkondigt, zeker 

als het gaat over actuele zaken die tot het hart behoren van een geloofs-

gemeenschap die staat voor zedelijke normen en waarden. Het lijkt erop 

alsof de doelstellingen van de bestuurlijke organisatie in de kerk niet al-

tijd parallel lopen met de belangen van de geloofsgemeenschap. Dat dit 

tot spanningen kan leiden die nadelig zijn voor de kerk als geloofsge-

meenschap is triest maar lijkt onvermijdelijk.  

Als voorbeeld van het bovenstaande wordt vaak gewezen op het discu-

tabele gedrag van de oorlogspaus Pius XII. Volgens velen heeft deze 

paus tijdens de tweede wereldoorlog niet de weg van de duidelijke, open-

lijke veroordeling van de jodenvervolging gezocht en heeft daarmee het 

beeld van de kerk ernstig beschadigd. Na de oorlog bleek echter, dat de 

feiten een meer genuanceerd beeld van de werkelijkheid gaven. Door zijn 

loopbaan in diplomatieke dienst van de kerk heeft deze paus zijn sporen 

verdiend als vertegenwoordiger van het Vaticaan in het buitenland. In die 

tijd van het opkomende nationaalsocialisme en de dreiging van het com-

munisme uit het oosten, heeft hij het gevaar voor de kerk dat uit het oos-

ten dreigde goed ingeschat. Vanuit deze optiek heeft hij inderdaad, zoals 

wij het eerder hebben uitgedrukt, te veel aangeleund tegen het verfoeilij-

ke systeem van Nazi-Duitsland.
12

 Maar uit de inmiddels gepubliceerde 

archieven van het Vaticaan, die de periode van de oorlogsjaren beslaan, 

blijkt ook overduidelijk, dat de paus wel degelijk regelmatig voor het 

publieke forum geprotesteerd heeft tegen de vervolgingen van Nazi-

Duitsland. Langs de gebruikelijke diplomatieke kanalen is daarnaast 

voortdurend, maar met weinig succes, geprotesteerd. Maar met meer suc-

ces is via de pauselijke vertegenwoordigers in de diverse landen de gees-

telijkheid ter plaatse aangespoord waar mogelijk vervolgden op te nemen 

in kloosters of op andere wijze te redden. Met joodse organisaties werd 

wereldwijd nauw samengewerkt om zoveel mogelijk joden te redden. Het 

Vaticaan heeft het goede voorbeeld gegeven door ook zelf joden onder-

dak te bieden. Was het tijdens de oorlog een kwestie van voorzichtigheid 

om hieraan geen ruchtbaarheid te geven, na de oorlog heeft men in me-

dialand het niet nodig gevonden dit hiaat in de kennis van de mensen op 

te vullen waardoor een eenzijdig beeld van deze paus overeind bleef. De 

hetze tegen de paus ging zover, dat hem nog in de negentiger jaren van 

de vorige eeuw medeplichtigheid aan de Holocaust werd verweten. 'Het 

                                                        
12 Hans Küng, De Katholieke Kerk, blz. 202-206. 
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Vaticaan houdt alle informatie over de oorlogsjaren verborgen' aldus cri-

tici. En dit terwijl de publicatie van de archieven reeds op een eerder 

moment had plaats gevonden! 'Sommigen mensen willen gewoon niet 

overtuigd worden', zegt de schrijver in zijn inleiding van een verhelde-

rend boek dat onlangs is uitgekomen. In dit boek komen de gepubliceer-

de archieven uitvoerig aan de orde en wordt recht gedaan aan de paus en 

aan een juiste geschiedschrijving van de kerk.
13

  

Vertegenwoordigd in alle werelddelen, wordt de kerk geconfronteerd 

met zeer gevarieerde politieke systemen en tegelijk met grote verschillen 

in cultuur en ontwikkeling van de bevolking. Dit plaats de kerk voor de 

keuze een uniform beleid te voeren of te kiezen voor meer differentiatie, 

afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. De keuze voor een uni-

form beleid voor alle kerkprovincies, ongeacht de plaatselijke omstan-

digheden, gaat voorbij aan de specifieke plaatsgebonden behoeften en 

houdt onvoldoende rekening met de vaak zeer grote verschillen in ont-

wikkeling en sociale omstandigheden in de verschillende landen. Gelovi-

gen moeten dan wel de indruk krijgen, dat de kerk geen oog heeft voor de 

plaatselijke noden en wensen.  

Korte samenvatting, enkele conclusies en een vooruitblik  

Bij enige kernpunten van de katholieke geloofsleer hebben wij kantteke-

ningen geplaatst. De leer van de erfzonde en hiermee samenhangend de 

leer van de verzoening is in de kerk nooit bespreekbaar geweest, noch de 

kerkelijke uitspraken over Maria als maagd en moeder van Jezus. Juist 

deze kernpunten van onze geloofsleer zijn discutabel geworden door de 

bevindingen van de moderne wetenschap. Dit betekent, dat de fundamen-

ten van het kerkelijk bouwwerk niet zo hecht zijn als men ons steeds doet 

geloven.  

Het onwaarschijnlijke verhaal in de Handelingen van de Apostelen over 

de start van het christendom en meer nog het, tegen beter weten in, vast-

houden van de kerk aan de historiciteit ervan, vraagt om een nader in-

zicht in de wijze waarop de jonge religie zich heeft ontwikkeld tot de 

huidige vorm van het christendom. 

Het huidig mens- en wereldbeeld is niet los te zien van het groeiend in-

zicht in de wetmatigheden van het natuurlijk gebeuren en van de voort-

schrijdende ontwikkeling van de wetenschappen. Het lijkt de kerk maar 

                                                        
13 Dr. Hans Jansen, De zwijgende paus?, Uitgeverij Kok Kampen 2000. 
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niet te lukken met deze feitelijkheid op een rationele wijze te leren om-

gaan. Het is onvermijdelijk, dat de kerkelijke leiding op de duur gedwon-

gen zal worden te zoeken naar nieuwe formuleringen voor oude waarhe-

den die in hun gangbare toonzetting niet meer verstaanbaar, begrijpelijk, 

zijn voor de hedendaagse mens.  

 

De door mij naar voren gebrachte vragen en problemen in de vooraf-

gaande paragrafen vormen nog maar het topje van de ijsberg. Maar ik 

realiseer mij, dat het weinig zin heeft verdere vragen te formuleren zo-

lang er zulke essentiële fundamenten van de katholieke leer ter discussie 

staan en er van de kant van de kerkelijke leiding geen enkele actie in de 

naaste toekomst te verwachten is. Aangezien een mensenleven maar kort 

en mijn behoefte om te weten groot is, zal ik zelf aan de slag moeten 

gaan.  

 

Alle fundamenten van het christelijk geloof en de structuur van de kerk 

werden gelegd in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Het ligt daarom 

voor de hand om te beginnen een duidelijk beeld te krijgen van wat zich 

in die tijd heeft afgespeeld. De geloofsleer zelf behoort tot het exclusieve 

domein van de kerkelijke leiding, maar het ontwikkelingsproces van de 

kerk en haar leer heeft zich afgespeeld in de tijd en kan dus onderwerp 

zijn van historisch onderzoek. Vooral in de laatste helft van de twintigste 

eeuw is door vele wetenschappers baanbrekend werk verricht op dit ter-

rein. Dit onderzoek werpt licht op de wijze waarop de kerk zich in die 

eerste eeuwen heeft ontwikkeld. 

 

De ontdekkingstocht naar het eerste begin van het christendom wordt 

tegelijk een zoektocht naar de historische Jezus, die mens van vlees en 

bloed zoals hij gezien en gekend is door zijn leerlingen.  
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HOOFDSTUK 3 

 

HET VERSTAAN VAN DE BIJBEL 

De traditionele opvatting 

Wanneer wij naar sporen zoeken van de historische Jezus en de eerste 

christengemeenten, verwachten wij deze te vinden in de vier bekende 

evangeliën, in de Handelingen van de Apostelen en in de brieven van 

Paulus. Zij zijn lange tijd de enige bronnen van informatie voor ons ge-

weest. Eeuwenlang is men bij het lezen en begrijpen uitgegaan van de 

letterlijke betekenis van de bijbelteksten. Dit gold zowel voor de boeken 

van het Oude Testament als voor de boeken van het Nieuwe Testament. 

Het was een absurde gedachte te twijfelen aan wat in de evangeliën over 

Jezus werd verteld. En dat bleef zo, eeuwenlang, omdat het mens- en 

wereldbeeld maar weinig veranderden. Het geloof in geesten en wonder-

verhalen hield lang stand en spoorde naadloos met wat in de bijbel werd 

verteld.  

Zo werden de evangelieverhalen, aangevuld met het geboorteverhaal 

van de kerk door Lucas in de Handelingen, tot een waarheidsgetrouwe 

weergave van de historische gebeurtenissen in de eerste fase van de ont-

wikkeling van het christendom. En het verhaal dat de gelovige voorge-

houden werd, is verder aangevuld in overeenstemming met de dogmati-

sche ontwikkelingen tijdens een latere fase. De gelovigen leerden op die 

manier de evangelie-uitspraken te verstaan op de wijze zoals de kerk het 

zag.  

De kentering 

De situatie begon geleidelijk te veranderen toen in de zestiende eeuw 

Europa het toneel werd van felle godsdienstige tegenstellingen. De re-

formatie en de bloedige godsdienstoorlogen hebben dan de religieuze 

landkaart drastisch gewijzigd. De machtspositie van de kerk in Rome 

werd ondermijnd en traditionele belijdenissen en dogma's kwamen ter 

discussie te staan. De reformatie stelde de Heilige Schrift centraal als de 

enige bron van kennis voor het geloof, waarbij aan het persoonlijk gewe-

ten een prominente plaats werd toegekend.  
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De reformatie heeft de Heilige Schrift in handen van gelovigen gegeven, 

gelovigen die niet behoorden tot het corps van kerkelijke bedienaren, een 

situatie tot dusver ondenkbaar in de traditionele kerk.  

 

De zeventiende eeuw is de tijd van de ontwakende, moderne weten-

schappen die zich richten op de wetmatigheid en redelijkheid van het 

gebeuren in de natuur. De exacte wetenschappen openen nieuwe verge-

zichten, fascinerend door nieuwe vondsten waar begrijpelijkheid de 

plaats inneemt van mysterie. Bij velen, vooral de intellectuelen, worden 

hierdoor de levens- en wereldbeschouwing beïnvloed. De wereldbe-

schouwing, steunend op de fysica van Aristoteles, is achterhaald. Na-

tuurkunde, wiskunde, astronomie en de medische wetenschap staan nu 

centraal in de belangstelling. Het nieuwe wordt cultuurbepalend. 

Als het besef doorbreekt, dat wetmatigheid de bepalende factor is van 

wat er in de natuur gebeurt, begint men ook te betwijfelen of er hier op 

aarde dingen gebeuren door direct ingrijpen van bovenaf. Het magische 

wereldbeeld wordt aangetast, het geloof in geesten en wonderverhalen 

wankelt. De periode vanaf 1750 noemt men wel de Verlichting of Aufklä-

rung. De term Verlichting wordt gebruikt om uit te drukken, dat de tijd 

van de duistere Middeleeuwen voorbij is en men nu als een verlicht mens 

met open ogen in de nieuwe tijd is aangekomen. Met de Verlichting is de 

blijvende confrontatie tussen geloof en rede een feit geworden. De tijd is 

rijp voor een kritische benadering van de bijbelteksten. Dit betekent niet, 

dat zij, die het voor het zeggen hadden in de kerk, de confrontatie tussen 

geloof en rede aangingen. Integendeel, ook thans nog is het de politiek 

van de katholieke kerk de ogen te sluiten voor resultaten van kritisch 

historisch onderzoek als deze kerkelijke overtuigingen in diskrediet zou-

den kunnen brengen.  

Het historisch onderzoek werd het werkterrein van een kleine groep in-

tellectuelen met verschillende achtergrond. Omdat de bijbel in het Nieu-

we Testament is opgebouwd rond de figuur van Jezus, betekent het begin 

van het kritisch onderzoek van de bijbel ook de start van het onderzoek 

naar de historische Jezus. Het Jezus-onderzoek kent dus al een lange ge-

schiedenis, al ruim twee honderd jaar is men hiermee bezig en het einde 

is nog lang niet in zicht. Het zijn onderzoekers van reformatorische huize 

die toonaangevend op dit terrein zijn geweest. Het ontbreken van katho-

lieke wetenschappers op dit gebied vindt vooral zijn oorzaak in de afhan-

kelijke positie van theologen omdat zij meestal bekleders zijn van een 

geestelijk ambt. Door de strenge censuur vanuit Rome kan afwijkend 
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gedrag reden zijn voor een abrupt einde aan een carrière. De situatie is 

thans echter voor katholieke wetenschappers iets veranderd. Onderzoe-

kers hebben nu vaker dan vroeger de mogelijkheid zelfstandiger onder-

zoek te verrichten vanuit seculiere of geseculariseerde instituten en uni-

versiteiten.  

 

Met de Verlichting kwamen de vragen over de historische betrouwbaar-

heid van de teksten. Gaat men eenmaal bijbelteksten kritisch bekijken, 

dan vallen er verschillen tussen teksten op waar men eerder overheen las. 

Onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden worden nu onderkend en 

vragen om een verklaring. Het onwaarschijnlijke relaas bij de evangelist 

Matteüs in het lijdensverhaal over de houding van het joodse volk is één 

van de voorbeelden die ik wil aanhalen. De dood van Jezus was het ge-

volg van een politieke terechtstelling door de Romeinse overheid, hierin 

gesteund door joodse magistraten die, door de grote toevloed van pel-

grims in Jeruzalem tijdens het joodse paasfeest, bezorgd waren voor de 

integriteit van de tempel en de veiligheid in de stad. De navrante tekst 

'Zijn bloed kome over ons en onze kinderen' (Mt 27,25), waarmee het 

joodse volk de schuld op zich nam voor de dood van Jezus, is in strijd 

met de werkelijkheid, uitermate kwetsend voor het joodse volk en mede 

de oorzaak van eeuwenlange vervolging en onderdrukking van joden in 

Europa. Sterk overtrokken is ook de strafrede in hoofdstuk 23 van de-

zelfde evangelist tegen de farizeeën, die geen recht doet aan het gegeven, 

dat de farizeeën in de tijd van Jezus als de erkende leermeesters van het 

joodse volk op godsdienstig vlak werden beschouwd. Het is ondenkbaar, 

dat Jezus afwijkende opvattingen had. Zijn opmerkingen over de farizee-

en zijn zeker pittig maar passen in de algemene kritiek onder de joden op 

de zelfoverschatting van deze groep. Wij zullen echter zien, dat persoon-

lijke motieven van de schrijver de oorzaak zijn geweest voor dergelijke 

overtrokken uitspraken. Tegenstrijdigheden in de teksten nemen wij ook 

waar als wij de geboorteverhalen bij Lucas en Matteüs naast elkaar leg-

gen. Nog veelzeggender is het verschil tussen de lijdensverhalen bij Jo-

hannes en de andere drie evangelisten.  

Bij kritisch historisch onderzoek komt naar voren, dat de samenstellers 

hun persoonlijke stempel hebben gedrukt op de vorm en de inhoud van 

de teksten. Het idee dat de schrijvers onder inspiratie van de Heilige 

Geest letterlijk hun teksten neerschreven, wordt in wetenschappelijke 

kringen niet meer aanvaard. Zij schreven over zaken die voor hun ge-

meenschap van belang waren en wat zij neerschreven, of weglieten, was 
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een bewuste keuze die werd ingegeven door hun eigen motieven. Wij 

komen later hierop uitvoerig terug. 

De wetenschap staat niet stil 

De bijbel lezen en begrijpen is niet eenvoudig. Daarvoor is kennis nodig 

over het ontstaan ervan, kennis over de tijd waarin werd geschreven, 

kennis over politieke, sociale en culturele achtergronden. Men moet we-

ten welke de motieven van de schrijver waren en voor wie de teksten 

waren bedoeld. Bij de start van het kritisch historisch onderzoek beschik-

te men niet over veel adequate kennis. De mensen die zich hiermee bezig 

hielden, waren er kortweg gezegd niet voor opgeleid. Het heeft jaren ge-

duurd eer gedegen wetenschappelijk onderzoek gestalte kreeg en er ac-

ceptabele resultaten kwamen. Pas sinds de vorige eeuw is er veel serieus 

onderzoek gedaan en gepubliceerd. Er zijn talloze wetenschappers be-

trokken bij het aandragen van kleine steentjes die tezamen, na een jaren-

lang proces, een heel bouwwerk hebben opgeleverd. Het onderzoek naar 

het ontstaan van het christendom en naar de historische figuur van Jezus 

van Nazareth heeft thans grote vorderingen gemaakt. Het heeft een mul-

tidisciplinair karakter gekregen. Het is niet meer de bijbeltekst alleen die 

onderwerp van studie is door middel van literaire tekstkritiek. Wij weten 

thans veel meer over het jodendom en de situatie in het Midden Oosten 

ten tijde van Jezus' leven. De (culturele) antropologie en de sociologie 

geven informatie over culturele en sociale aspecten in samenlevingen van 

die tijd. Godsdienstwetenschappers dragen bij aan een beter inzicht in het 

ontstaan van godsdiensten, van belang voor een beter begrip van de ont-

wikkeling van het christendom. Belangrijke bijdragen worden ook gele-

verd door historisch en archeologisch onderzoek. De exacte wetenschap-

pen zijn van belang bij dateringkwesties en bij het ontcijferen van tot 

dusver onleesbare handschriften b.v. door middel van spectraalanalyse. 

Het is het samenbrengen van deze diverse kwaliteiten die het onderzoek 

verder helpen. Vermelden wij nog de nieuwe bronnen die voor het on-

derzoek beschikbaar zijn gekomen, zoals de vondst van het evangelie van 

Thomas in de Nag-Hammadi-bibliotheek in Egypte en de vondst van de 

Dode Zee rollen.  
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HOOFDSTUK 4 

 

WAT U WETEN MOET OVER HET NIEUWE TESTAMENT 

Inleiding 

Er is een probleem dat vastzit aan het lezen en begrijpen van bijbeltek-

sten. Het heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van de bijbel. Bij 

het lezen van de teksten worden wij geconfronteerd met het feit, dat de 

teksten niet in één keer door één en dezelfde persoon aan het papier, of 

beter gezegd aan de gegevensdragers van die tijd, zijn toevertrouwd.  

 

Bij de ontstaansgeschiedenis van de boeken van het Oude Testament is er 

sprake geweest van een proces van vele eeuwen. Tijdens een lange tijds-

spanne veranderde het beeld van Jahweh van een krijgsgod, die met zijn 

uitverkoren volk meestreed om voor hen leefruimte vrij te maken in het 

nieuwe land, in een God die een moreel imperatief voor zijn volk wilde 

zijn. De wilde tijden van weleer met de wrede veroveringsoorlogen 

maakten plaats voor slechts korte perioden van rust en vrede in het nieu-

we thuisland én voor langere periodes van onderdrukking door vreemde 

volken. Onder invloed van de bewogen geschiedenis en speciaal door de 

dramatische periode van de Babylonische gevangenschap, won de religie 

van het joodse volk aan diepte. Pas in de tijd van de profeet Daniël kwam 

het besef, dat de dood niet het einde van het leven betekende. Gedurende 

de lange geschiedenis van Israël werden episodes uit het verleden steeds 

als het ware opnieuw beleefd en geïnterpreteerd. De geschiedenis werd 

als het ware opnieuw geschreven. Als gevolg hiervan zijn bepaalde tek-

sten veel later in hun definitieve vorm op schrift gesteld dan de inhoud 

doet vermoeden. Dit maakt het lezen van teksten tot een niet eenvoudige 

opgave. Lezen is interpreteren, lezen betekent een tekst in je opnemen en 

er een betekenis aan toekennen. Zuivere objectiviteit hierbij is een vrome 

wens! Hoe meer ruimte een tekst overlaat aan eigen interpretatie, hoe 

groter de mogelijkheden zijn om tot een duidelijk afwijkende menings-

vorming te komen. Voor een korte inleiding in de boeken van het Oude 

Testament verwijzen wij naar Gordon McConville .
14

 

 

                                                        
14 Gordon McConville, Oude Testament in hoofdlijnen, Boekencentrum Zoetermeer 

2001. 
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De boeken van het Nieuwe Testament, evenals die van het Oude Testa-

ment, vindt u bv. in de Willibrord-vertaling van de Bijbel.
15

 De bekend-

ste gedeelten zijn de vier evangeliën, de Handelingen van de Apostelen 

en de brieven van Paulus. Maar lezen wij het begin van het evangelie van 

Lucas, dan staan wij voor een raadsel. Hij vangt zijn tekst als volgt aan: 

'Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die onder ons 

hebben plaats gevonden aan de hand van gegevens, welke ons werden 

overgeleverd door mensen die van het begin af ooggetuigen waren en in 

dienst van het woord zijn getreden'. Maar Lucas kende toch volgens de 

ons bekende Bijbel alleen maar de teksten van Marcus en Matteüs, want 

Johannes schreef zijn evangelie later. Waar zijn dan die vele andere boe-

ken gebleven en waarom is geen enkele daarvan in de Bijbel opgeno-

men? Blijkbaar is er tijdens de vroege ontwikkeling van de jonge religie 

meer gebeurd dan wij uit de ons bekende Bijbelboeken kunnen opmaken.  

Maar er is meer! Onzichtbaar voor de lezer van nu, maar aangetoond 

door wetenschappelijk onderzoek, zijn later, na het tot stand komen van 

de teksten, veranderingen aangebracht om in de pas te blijven met actuele 

theologische ontwikkelingen. Dit aanpassingsproces heeft enkele eeuwen 

geduurd. 

Maar er is nog meer! Van de brieven, toegeschreven aan de apostel 

Paulus is een flink aantal niet door hem geschreven maar bewust door 

anderen aan hem toegeschreven om eigen ideeën met de autoriteit van de 

apostel naar voren te kunnen brengen. Deze feiten zijn ook niet onbekend 

aan de kerkelijke autoriteiten.  

 

Over het ontstaan van de boeken van het Nieuwe Testament en het tot 

stand komen van de canon, wat behoort tot het Nieuwe Testament, zie de 

boeken van Burton L. Mack en Jacob Slavenburg.
16

,
17

 

De orale periode 

In het begin van onze jaartelling was bijna iedereen analfabeet dwz. kon 

lezen noch schrijven. Dit betekent, dat het op schrift stellen van de ge-

schiedenis van het joodse volk en ook van het beginnend christendom pas 

                                                        
15 De door ons geciteerde passages uit de bijbel zijn steeds genomen uit deze vertaling. 
16 Burton L.Mack, Wie schreven het Nieuwe Testament werkelijk? Feiten, mythen en 
motieven, Uitgeverij Ankh-Hermes b.v. Deventer 1997. 
17 Jacob Slavenburg, Valsheid in Geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers, 

Walburg Pers Zutphen 1995. 
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in een latere fase plaats vond. Eerst werden de belangrijkste verhalen van 

mond tot mond aan elkaar doorgegeven. In zo'n orale gemeenschap, met 

het gesproken woord als feitelijk de enige communicatiebron, was men 

getraind in het onthouden en doorvertellen van verhalen. Men wist daar-

bij hoofdzaak en bijzaak goed van elkaar te scheiden. De bekende verha-

len werden voortdurend doorverteld, verfraaid en aangevuld. In de orale 

tijd waren verhalen als het ware levende organismen. In de mondelinge 

traditie, die de geschreven evangelieteksten voorafging, kunt u geen in-

gewikkelde verhalen verwachten maar juist korte kernachtige vertellin-

gen over Jezus en uitspraken van hem, aforismen genaamd, die gemakke-

lijk in het gehoor liggen en die typerend zijn voor wat Jezus deed en zei, 

karakteristiek voor hem kunnen wij zeggen. Uitspraken van Jezus werden 

door hem waarschijnlijk vaak herhaald om de luisteraars te helpen ze 

gemakkelijk te onthouden. Jezus gebruikte ook korte verhalen, zoals pa-

rabels, die over actuele zaken gingen en daarom gemakkelijk appelleer-

den aan de toehoorders. Het geheugen van een getraind mens kan over 

een langere tijd de kern van een uitspraak en de grote lijnen van een pa-

rabel gemakkelijk onthouden maar heeft wel meer moeite met het ont-

houden van de juiste woorden en de context waarin de uitspraak is ge-

daan of de parabel werd verteld.
 18

 Het risico van een orale traditie is wel, 

dat men een min of meer gekleurd beeld van een persoon krijgt. Anekdo-

tes worden gemakkelijk onthouden maar kunnen zo een vertekend beeld 

van een persoon geven. Voorzichtigheid blijft daarom geboden. Aan de 

andere kant geeft het ons de mogelijkheid sporen te ontdekken van de 

echte Jezus: wat typisch voor hem is. De bekende verhalen over Jezus 

werden steeds opnieuw doorverteld, gewijzigd en aangevuld om ze te 

kunnen toepassen op bestaande situaties in de geloofsgemeenschap, om 

ze te actualiseren zoals men dat tegenwoordig noemt.  

Een gelaagde opbouw van de teksten 

De evangelieteksten, zoals wij die nu kennen, zijn niet in één keer opge-

schreven. Geleerden hebben kunnen aantonen, dat de teksten uit verschil-

lende lagen zijn opgebouwd. De gelaagde opbouw heeft te maken met 

enerzijds de ontwikkeling in de jonge kerkgemeente waarvan de tekst 

                                                        
18 Onder de context van een uitspraak of parabel verstaan wij de verhalende omgeving 
waarin Jezus de parabel of uitspraak heeft verteld. In het geval dat het gaat over de 

context van een geschreven tekst, bedoelen wij de tekst die voorafgaat of volgt en die 

ons helpt de betekenis van de uitspraak of parabel te verstaan. 
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getuigt maar anderzijds met het bestaan van andere, eerder samengestel-

de, schriftelijke bronnen die door de evangelist opgenomen en verwerkt 

zijn en ten slotte hebben natuurlijk ook de gegevens uit de mondelinge 

traditie hun sporen achtergelaten in de uiteindelijke tekst. Maar bovenal 

moeten wij niet vergeten, dat de visie van de evangelist, de bedoeling die 

hij had bij het samenstellen van de definitieve tekst, beslissend is geweest 

voor de wijze waarop hij creatief is omgegaan met de hem beschikbare 

gegevens.  

 

Bij de korte beschrijving van de eerste hoofdstukken van de Handelingen 

van de Apostelen, is reeds duidelijk naar voren gekomen, dat in de visie 

van de schrijver, Lucas, de kerk vanaf het prille begin een vliegende start 

heeft gehad. Er was een duidelijke leiding en een eensgezinde groep 

apostelen die precies wist wat Jezus van haar verlangde. Zoals Lucas de 

kerk neerzette, is exact wat de kerkelijke leiding ons nog steeds voor-

houdt. Meningsverschillen zijn weggepoetst, gewoon door er niet over te 

spreken. Hier maken wij voor het eerst kennis met de invloed die een 

auteur heeft in de wijze waarop hij creatief omgaat, durft om te gaan, met 

de gegevens die hem ter beschikking staan. Bij het rangschikken van 

gegevens en het weglaten van wat hem niet past, speelt de bedoeling die 

hem voor ogen staat een beslissende rol. Het is zijn visie die bepalend is. 

Het uiteindelijk resultaat mag er zijn. Met zijn boek dat aan het einde van 

de eerste eeuw is samengesteld, overbrugde Lucas de afstand tussen het 

eerste begin van de kerk en de tijd waarin hijzelf leefde en hij heeft dat in 

stijl gedaan. Iemand die de hele tekst doorleest, moet wel heel erg goed 

opletten om te beseffen, dat het verhaal van de Handelingen eindigt bij 

het vertrek van de gevangen genomen Paulus naar Rome, ongeveer in het 

jaar 60, en dat zo een lege bladzijde van ongeveer veertig jaren is open-

gelaten eer hij zijn verhaal begon te schrijven. Over de periode erna tot 

aan zijn eigen tijd, schreef Lucas niets. Voor een lezer uit zijn tijd en 

behorend tot zijn eigen lokale kerkgemeente viel deze kloof blijkbaar niet 

op, omdat de situatie in de kerk van Lucas waarschijnlijk niet veel ver-

schilde van wat hij in zijn boek geschetst heeft. Maar het is de vraag of 

de situatie in de kerk in de eerste decennia precies zó is geweest als Lu-

cas suggereert maar dat was voor een tijdgenoot van Lucas toch niet 

meer te achterhalen! In mijn weergave ben ik uitgegaan van de uitvoerige 
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bespreking die Burton L.Mack geeft over hoe Lucas terugkijkt op de 

wordingsgeschiedenis van het christendom.
19

 

Evangelie: geen biografie van Jezus van Nazareth maar geschiedenis van 

een gemeente van volgelingen van hem 

Nog maar kort geleden was het voor de katholieken in ons land en trou-

wens voor de meeste christenen vanzelfsprekend, dat de geschreven tekst 

een getrouwe weergave geeft van wat er in het leven van Jezus en daarna 

gebeurd is. Dit heeft men eeuwenlang zo gedaan. Maar deze overtuiging 

houdt heden ten dage geen stand meer. Okay! Laten de evangeliën dan 

geen exacte levensbeschrijving van Jezus geven, zij zijn in ieder geval 

geschreven door personen die hem persoonlijk gekend hebben. Maar ook 

dat is echter zeer onwaarschijnlijk. De teksten werden pas zeer geruime 

tijd na zijn dood neergeschreven. Het eerste evangelie, van Marcus, ver-

scheen pas na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar zeventig, dus 

veertig jaar of meer na de dood van Jezus. Laat u niet misleiden door de 

bekende personen aan wie de evangeliën zijn toegeschreven. Geen exe-

geet onderschrijft nog de mening, dat de genoemde auteurs ook de wer-

kelijke schrijvers geweest zijn. Maar boeken moeten nu eenmaal een au-

teur hebben en waarom dan niet een eerbiedwaardige naam gekozen uit 

de eerste periode van het christendom. Dat geeft extra cachet aan het ge-

schrevene en dat is dan ook precies de reden die ten grondslag ligt aan de 

opvallende naamgeving. Als het dus niet de bedoeling van de schrijvers 

was een levensbeschrijving van Jezus te geven, wat was dan wel hun 

opzet? Het was hun eigen gemeente waarvoor ze schreven. Ze schreven 

voor een groep gelijkgezinden, die zich leerlingen noemden, volgelingen 

van hun leermeester Jezus van Nazareth. In de vorm van een verhalende 

vertelling met Jezus als hoofdpersoon gaven zij aan wat hun leermeester 

voor de beweging betekende, hoe zij over hem dachten en hoe zij hem 

wilden navolgen. De evangelisten wilden de leden van hun gemeente 

laten begrijpen wat de status was van hun eigen Jezus-gemeente binnen 

de traditie van Israël. Zij deden dat op zo'n manier, dat ze hiermee hun 

eigen beweging een stevige basis gaven voor een succesvolle toekomst. 

De evangeliën geven tegelijk zicht op de geschiedenis van een gemeen-

schap van gelijkgezinden.  

                                                        
19 Burton L.Mack, blz. 234 e.v. 
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HOOFDSTUK 5 

 

DE EERSTE CHRISTENGEMEENTEN 

Inleiding 

In het klassieke verhaal over de eerste jaren van de nieuwe religie wordt 

het relaas in de Handelingen van de Apostelen door Lucas gevolgd, zie 

o.a. de boeken van Brown en Trocmé.
20

,
21

 Voor de problemen tussen de 

christenen uit de joden en die uit het heidendom, geven de brieven van 

Paulus aanvullende informatie. Eeuwenlang waren dit de enige bronnen 

voor de overtuigingen van de kerk. Zijn de brieven van Paulus geschre-

ven in de eerste decennia na de dood van Jezus, de evangelist Lucas 

schreef zijn tweedelig werk pas veel later. In het klassieke verhaal varen 

de kerkelijke leiders blind op het kompas van Lucas zonder er zich re-

kenschap van te geven dat aan de historiciteit van Lucas erg veel valt af 

te dingen. Bij de positie van Jeruzalem als het belangrijkste centrum van 

het jonge christendom zijn zeker vraagtekens te plaatsen. Wij komen hier 

later op terug. 

 

Vanaf het midden van de tweede eeuw zijn de ons bekende evangeliën de 

basis voor citaten bij kerkelijke schrijvers. Dat het bestaan van andere 

teksten niet in de bronnen wordt vermeld, vindt zijn oorzaak in de ge-

woonte van auteurs teksten te citeren zonder bronvermelding. Pas bij de 

christelijke schrijvers in de derde eeuw vinden wij regelmatig vermelding 

van andere namen dan de bekende auteurs van het Nieuwe Testament, 

tezamen met citaten uit hun werken. Onderzoekers hebben het lange tijd 

moeten doen met deze fragmentarische vermeldingen omdat de sporen 

van deze zgn. apocriefen, niet in de kerkelijke canon opgenomen teksten, 

waren uitgewist. Dit is gebeurd in de periode, dat de jonge kerk orde op 

zaken stelde. Simpelweg werd na enige eeuwen alles wat niet strookte 

met de toen algemeen aanvaarde leer bewust aan de vergetelheid prijsge-

geven.
22

 De jonge kerk heeft bewust een deel van haar verleden uit haar 

                                                        
20 Raymond E. Brown, Kerkvormen in het spoor van de apostelen, KBS Den Bosch / 

Tabor Brugge 1990. 
21 Etienne Trocmé, De vroege jaren van het christendom, Meinema Zoetermeer 1999. 
22 Bij dit prijsgeven aan de vergetelheid moet u niet direct denken aan een bewuste 

poging geschriften te vernietigen maar eerder aan het verbieden van geschriften die 

daarna als vanzelf in de vergetelheid raakten. 
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geheugen willen wissen door historische gegevens over de vorming van 

de nieuwe religie uit te bannen. Op deze manier is het zicht op de werke-

lijkheid verduisterd. De onderzoekende geest van de mens heeft zich ech-

ter vastgebeten in deze materie en heeft blootgelegd wat verborgen was, 

hierbij geholpen door enkele opzienbare vondsten van een groot aantal 

oude geschriften in de vorige eeuw. Zo heeft men ontdekt hoe veelzijdig 

het beeld van Jezus en het vroege christendom in werkelijkheid is ge-

weest. In de kerkelijke voorstelling van zaken wordt over de feitelijke 

chaotische beginperiode met de vele verschillende stromingen en over-

tuigingen nog steeds gezwegen. De resultaten van dit onderzoek zijn te 

vinden in vele artikelen en boeken. Wij noemden reeds het boek van 

B.L.Mack en een boek van Jacob Slavenburg. Daarnaast vermelden wij 

de werken van A.F.J.Klijn
23

, Gerd Lüdemann
24

 en Elaine Pagels
25

.  

 

De opkomst van het christendom lijkt een successtory, die maar moeilijk 

te begrijpen is. Een in het begin puur joodse beweging, zonder structuur 

en geheel gericht op het eigen volk, wordt in enkele eeuwen een wereld-

veroverende nieuwe religie waarin uiteindelijk, bewust, radicaal de ver-

binding met de joodse achtergrond wordt verbroken. Het lijkt wel alsof 

de start na de dood van Jezus een explosief karakter heeft gehad. Dit is 

inderdaad de mening van verschillende schrijvers. Terwijl de ene spreekt 

over een explosie, gebruikt de ander zelfs de uitdrukking de oerknal van 

het christendom, hiermee aangevend de grote gelijkenis met de oerknal 

uit de natuurkunde toen onze fysieke wereld een aanvang nam. Zoals 

tijdens de vorming van onze fysieke wereld in de eerste ogenblikken een 

onmetelijke hoeveelheid energie vrijkwam, werd door de oerknal van het 

christendom de goddelijke energie in overvloedige mate over de aarde 

uitgestort, aldus de mening van Jacob Slavenburg.
26

 Men wijst dan op 

twee belangrijke momenten: 

Het eerste moment was de doop van Jezus in de rivier de Jordaan door 

Johannes, volgens de evangelisten het startpunt van Jezus' openbaar op-

                                                        
23 A.F.J.Klijn, Jezus in de Apocriefe evangeliën. Buitenbijbelse beelden van Jezus, Kok 

Kampen 1999. 
24 Gerd Lüdemann, Ketters. De andere kant van het vroege christendom, Ten Have 

1998. 
25 Elaine Pagels, Ketters en rechtgelovigen. De strijd om de ware leer in het vroege 
christendom, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht 2003. 
26 Jacob Slavenburg, De oerknal van het christendom. Veelkleurig perspectief van een 

impuls, Rozekruis Pers Haarlem 2003. 
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treden onder de goedkeurende ogen van Jahweh. En dan kwam na de 

dood van Jezus als een plotselinge bliksemflits het besef, dat hij verrezen 

was en weer leefde. Deze overtuiging van de eerste leerlingen heeft onte-

genzeggelijk een belangrijke rol gespeeld in de eerste jaren. Wij komen 

hierop uitvoerig terug. 

Begon het in Jeruzalem? 

Wij zijn gewend naar Jeruzalem te kijken als de plaats waar het allemaal 

begonnen is. Vertelt niet Lucas het bekende verhaal over de verrijzenis 

en de Emmaüsgangers en beschrijft hij niet in mooie volzinnen wat er 

allemaal in slechts een korte tijd na het Pinksterfeest gebeurde. Hoe de 

kerk binnen enkele dagen vaste voet in Judea kreeg en hoe de apostelen 

onder leiding van Petrus vol élan aan de slag gingen. Hoe de kerk zich 

vanuit Jeruzalem naar alle kanten uitbreidde. Zeker, wij weten van Pau-

lus, zie de brief aan de Galaten hoofdstuk 2, dat er een christelijke ge-

meente in Jeruzalem heeft bestaan. In deze brief, geschreven in het jaar  

55 n.Chr., spreekt hij over zijn twee bezoeken aan de kerk in Jeruzalem. 

Hij heeft inderdaad daar met Petrus en Johannes gesproken over de toela-

ting van niet-joden tot de kerk. De Steunpilaren van Jeruzalem, zo noemt 

Paulus deze gemeente.
 27

 Veertien jaar na zijn eerste bezoek, ontmoette 

hij daar Jacobus, de broer van Jezus, als de centrale figuur in Jeruzalem. 

De leiding in de jonge gemeente begon toen blijkbaar de vorm van een 

familiedynastie aan te nemen, wat past in de geschiedenis van Israël. Van 

deze typische gemeente waren de leden joden en bleven ook als jood 

leven in overeenstemming met de joodse wetten, met inachtneming van 

de besnijdenis en het vermijden van tafelgemeenschap met niet-joodse 

christenen. Waarschijnlijk heeft deze groep, na de dood van Jacobus in 

62 en vóór het uitbreken van de joodse oorlog in 67, Jeruzalem verlaten 

en is naar Pella in het Overjordaanse getrokken en misschien later verder 

naar het noorden. Van deze gemeente is geen geschreven getuigenis be-

kend. 

 

Maar is Jeruzalem echt de plaats geweest waar de nieuwe religie zijn 

centrum had en een belangrijke bijdrage heeft gegeven aan de inhoud en 

structuur van de nieuwe beweging? Ik betwijfel dat! Er was daar geen 

enkele neiging de banden met de joodse achtergrond te verbreken. Het 

                                                        
27 Burton L.Mack, blz. 73-75. 
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was duidelijk een beweging binnen de grenzen van de joodse cultuur en 

religie. Bovendien, waarom spreken de andere evangelisten, van wie 

Marcus en Matteüs eerder hun evangelie schreven dan Lucas, niet over 

wat in Jeruzalem gebeurd is na de verrijzenis van Jezus? Vonden ze het 

niet van belang of waren ze er niet van op de hoogte? Bij Marcus treffen 

wij in het laatste hoofdstuk alleen een karig verhaal aan dat spreekt over 

een leeg graf. Pas in een latere fase is aan dit hoofdstuk vanaf regel 9 een 

verhaal toegevoegd over de Hemelvaart om in de pas te lopen met de 

andere evangelisten. Ook blijkt uit de tekst, dat de evangelist maar wei-

nig sympathie kon opbrengen voor de leerlingen met wie Jezus blijkbaar 

optrok. De gemeente van de apostelen in Jeruzalem werd blijkbaar door 

hem met de nek aangekeken. Ook Matteüs zegt maar heel weinig over 

wat er in Jeruzalem gebeurd zou moeten zijn na de verrijzenis, hij ver-

meldt alleen de Hemelvaart van Jezus. Hij spreekt niet over Jeruzalem als 

de centrale plaats binnen de nieuwe beweging.  

 

Na de gevangenneming en kruisiging van Jezus zullen zijn leerlingen 

zeker zijn gevlucht. Waarom zouden zij in Jeruzalem gebleven zijn? Na 

zijn dood was er ontreddering, bittere ontgoocheling en teleurstelling. De 

angst hetzelfde lot te ondergaan heeft hen bijna zeker op de vlucht gedre-

ven, terug naar Galilea. Het zal tijd gekost hebben de slag te verwerken. 

Maar plotseling is er dan weer dat nieuwe élan, de moed om door te gaan 

met het werk dat Jezus begonnen is. Hoe kunnen wij die plotselinge ex-

plosie van energie begrijpen? Heeft het te maken met de zgn. verrijzenis-

visioenen of is er een andere verklaring voor? Zeker is het, dat de aposte-

len na verloop van tijd naar Jeruzalem zijn teruggekeerd. Niet precies 

zoals het in de Handelingen wordt verteld en waarschijnlijk ook niet di-

rect na de dood van Jezus maar pas later. Waarschijnlijk keerden zij terug 

naar Jeruzalem omdat daar het religieuze centrum van het jodendom was 

én om daar te wachten op de wederkomst van de Heer, zoals hij dat tij-

dens zijn leven had aangekondigd.  

De joodse christenen in het centrum van het jodendom vormden echter 

een gesloten gemeente die slechts toegankelijk was voor niet-joden in-

dien zij de stringente joodse levenswijze wilden aannemen om zo vol-

waardig lid van de nieuwe beweging te worden. Het joden-christendom 

was vanaf het begin gedoemd een zachte dood te sterven. De toekomst 

voor de nieuwe religie was weggelegd voor de joodse gemeenten in de 

buitengebieden die wel de soepelheid bezaten open te staan voor veran-

deringen. Voor de behoudende opstelling van de gemeente in Jeruzalem 
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getuigt ook het feit, dat deze gemeente Paulus praktisch als een afvallige 

beschouwt. Gerd Lüdemann gebruikt zelfs de uitdrukking ketter.
28

 

Maar laten wij aan Jeruzalem de eer geven die haar toekomt. Deze stad 

is de uitvalbasis geweest voor de nieuwe religie zoals die vorm gekregen 

heeft in Klein-Azië. Van de gemeente in Jeruzalem is een wervende 

kracht uitgegaan en de uitstraling naar de omgeving is van wezenlijk be-

lang geweest voor de opkomst van het christendom. De vele pelgrims die 

tijdens de grote joodse feesten naar Jeruzalem kwamen, hebben daar leer-

lingen van Jezus ontmoet die hem nog persoonlijk gekend hadden. Het 

primaat van Jeruzalem, dat ons door de kerk wordt voorgehouden, is ech-

ter slechts symbolisch van karakter geweest en heeft in de praktijk veel 

tegenstand opgeroepen.  

 

De diaspora-joden uit het hellenistische Klein-Azië zijn in Jeruzalem 

tijdens de feestdagen in contact gekomen met de ideeën van het Konink-

rijk Gods en zijn met deze ideeën aan de slag gegaan in hun eigen steden.  

Terug naar Galilea, waar het begon 

Maar richten wij nu onze aandacht op Galilea, de streek waar Jezus re-

gelmatig rondtrok en waar zijn volgelingen te vinden waren. Men heeft 

kunnen aantonen, dat daar in een landelijke omgeving, in de buurt van 

het bekende meer van Galilea, thans het meer van Tiberias, in de streek 

waar Jezus regelmatig rondtrok, een groep volgelingen van hem actief is 

geweest.  

De samenstelling van deze groep moet wel een bijzonder karakter heb-

ben vertoond. Galilea werd het district van de niet-joden genoemd door 

de rabbijnen, niet alleen wegens de gemengde bevolking maar ook omdat 

volgens de rabbijnen de joden in Galilea te soepel stonden tegenover het 

onderhouden van de joodse wet. De streek waar Jezus actief was ge-

weest, lag bovendien in een omgeving met een aantal steden naar Grieks 

model, de polis, waar de hellenistische invloed groot was. Onder de vol-

gelingen en toehoorders van Jezus zullen zeker vele niet-joden zijn ge-

weest. Voorwaar een rijke voedingsbodem voor een uniek christelijk 

experiment. De leden van deze eerste Jezus-gemeente, om een naam te 

gebruiken die wij regelmatig bij Mack lezen, zullen wel afkomstig zijn 

geweest uit de volgelingen die Jezus tijdens zijn verblijf in Galilea om 

                                                        
28 Gerd Lüdemann, blz. 83 e.v. 
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zich heen had verzameld: joden zowel als niet-joden, mannen zowel als 

vrouwen, met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Men-

sen die openstonden voor een nieuwe realiteit en die bereid waren verder 

te gaan in zijn voetsporen. Mensen die bereid waren, zoals Jezus, rond te 

trekken en te spreken over de komst van het Rijk Gods. Zij hadden hem 

persoonlijk leren kennen en herinnerden zich nog duidelijk wat hij ge-

zegd en gedaan had. Het is niet te verwachten, dat elders meer persoon-

lijke kennis over Jezus te vinden was. De eerste pogingen om de ideeën 

van Jezus in daden om te zetten, hebben daar gestalte gekregen.  

 

Daar in Galilea ontstond het oudste geschreven evangelie als een verslag 

van deze eerste groep volgelingen van Jezus en het bestaat slechts uit een 

groot aantal spreuken en enkele verhalen, voornamelijk parabels, die aan 

Jezus worden toegeschreven. Dit evangelie is bekend onder de naam Q, 

de eerste letter van het duitse woord Quelle dat bron betekent. De origi-

nele tekst van Q is verloren gegaan maar later door wetenschappers gere-

construeerd uit de teksten van de evangelisten Matteüs en Lucas, die 

blijkbaar wel beschikten over de originele tekst van Q.
29

,
30

 Men is er bo-

vendien in geslaagd de geschiedenis van deze vroegchristelijke kern te 

achterhalen en te beschrijven over een periode van ongeveer vijftig jaar 

tot na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70.
31

 Wij zullen aan de 

geschiedenis van deze groep uitvoerig aandacht besteden. Deze gemeente 

kan ons een schat aan informatie over Jezus leveren. Wij zullen daarom 

eerst aandacht moeten geven aan de evangeliën van Marcus, Matteüs en 

Lucas. 

De synoptische evangeliën 

De drie evangelisten Marcus, Matteüs en Lucas worden de synoptici ge-

noemd. Als wij van hun teksten een overzicht, synopsis in het Grieks, 

geven door ze naast elkaar in kolommen te plaatsen, dan kunnen wij de 

teksten goed met elkaar vergelijken en de overeenkomsten en verschillen 

bestuderen. Terwijl in kerkelijke kringen deze drie evangelisten worden 

vermeld in de volgorde Matteüs, Marcus en Lucas, gebruiken wij, in af-

                                                        
29 Het Verloren Evangelie. Onder redactie van Marcus Borg, Meinema Zoetermeer 

1997. 
30 John S. Kloppenborg, Q, the Earliest Gospel. An introduction to the original stories 

and sayings of Jesus, Westminster John Knox Press Louisville 2008. 
31 B.L.Mack, blz. 53 e.v. 
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wijking daarvan, een andere rangschikking van hun namen in overeen-

stemming met de chronologische volgorde waarin de teksten ontstaan 

zijn. Het oudste verhalende evangelie waarin over het leven, de dood en 

de verrijzenis van Jezus gesproken wordt, draagt de naam van Marcus en 

verscheen enige tijd na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het 

jaar 70. Veel uit het evangelie van Marcus komt ook voor in de teksten 

van Matteüs en Lucas. Daarnaast zijn er teksten die zowel in Matteüs als 

in Lucas voorkomen maar niet in Marcus. Dit kan alleen verklaard wor-

den uit een onderlinge afhankelijkheid van elkaar of uit een afhankelijk-

heid van een nog onbekende tekst. De exegeten zijn tot de conclusie ge-

komen dat Matteüs en Lucas bij de samenstelling van hun definitieve 

tekst naast hun eigen bronnen, de beschikking hadden over het evangelie 

van Marcus én een andere op schrift gestelde bron bestaande uit een ver-

zameling spreuken. Deze verzameling spreuken hebben we al in de vori-

ge paragraaf leren kennen en aangeduid met de letter Q. In dit verband 

spreekt men over de twee bronnen theorie: met het Marcus-evangelie en 

de verzameling spreuken Q als de bronnen voor Matteüs en Lucas. Er is, 

zoals eerder opgemerkt, geen originele geschreven tekst van Q terugge-

vonden maar is de tekst gereconstrueerd uit de evangeliën van Lucas en 

Matteüs. Zonder overdrijving kunnen we zeggen: 

 

De spreukenverzameling Q bevat de kern van het onderricht van Jezus.  

 

Daarnaast geeft de tekst van Q inzicht in de geschiedenis van deze in vele 

opzichten zeer interessante gemeente. Wij geven nu ruime aandacht aan 

Q en aan de geschiedenis van de gemeente die deze tekst heeft voortge-

bracht. 

De spreukenevangelie Q 

Wij hebben al vermeld, dat de eerste aanhangers van Jezus in Galilea 

woonden waar ook het spreukenevangelie Q ontstond. Dit evangelie is 

geen verslag in verhalende vorm over het optreden van Jezus zoals wij 

dat bij Marcus vinden. De kern van Q is een verzameling uitspraken die 

door zijn volgelingen aan Jezus worden toegeschreven. Deze groep pro-

beert de uitspraken van Jezus over het Rijk van God in praktijk te bren-

gen en gaat hierin erg ver. In de loop van de tijd voegt men aan de uit-

spraken gedragregels toe voor de leden van de groep. En zoals wij dat 

ook bij de andere evangelisten zien, laat men Jezus deze regels zelf ver-
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tolken. Hij is het die zegt hoe men zich moet gedragen, hoe men met el-

kaar moeten omgaan en hoe hun houding moet zijn bij het omgaan met 

anderen van buiten de groep. Het wordt echt interessant als men in een 

latere fase bij de prediking weerstand ontmoet en er zelfs problemen bin-

nen de eigen kring ontstaan. Dan worden de uitspraken van Jezus soms 

bedreigend voor degenen die de oorzaak van het onheil zijn maar ook vol 

aansporing en bemoediging voor hen die niet opgeven.  

De aanvullingen in de tekst die in de loop van de tijd plaats vonden, 

zijn als lagen om de oorspronkelijke tekst heen gevouwen, zonder deze 

aan te tasten, dan weer volgend op, dan weer voorafgaand aan een al be-

staande tekst. Het is de onderzoekers gelukt de verschillende lagen te 

isoleren die passen bij de verschillende stadia in de geschiedenis van de 

gemeente en zo de geschiedenis van de groep te ontrafelen. De oudste 

laag van Q vertoont nog geen enkele neiging om de woorden van Jezus te 

beschouwen met een christelijke agenda in het achterhoofd. Men heeft 

hier de grootste kans erg dicht bij Jezus te zijn. De tekst van het Q-

evangelie is verwerkt in de evangeliën van Matteüs en Lucas, maar in de 

Willibrordvertaling van 1978 wordt niet aangegeven waar deze bijdragen 

in de tekst te vinden zijn. Wel wordt, in de kantlijn, aangegeven waar 

teksten uit Lucas (Matteüs), die niet afkomstig zijn uit Marcus, ook in 

Matteüs (Lucas) gevonden kunnen worden. In vele gevallen heeft u dan 

een tekst uit Q te pakken. In het boek The Five Gospels wordt de verwij-

zing naar de bron wel in de kantlijn vermeld.
32

 In Mack vindt u een over-

zicht van de plaatsen in het Lucas-evangelie die afkomstig zijn uit Q, 

waarbij een indeling wordt gegeven die verwijst naar de verschillende 

stadia in de geschiedenis van de gemeente.
33

 Het boekje Het Verloren 

Evangelie geeft wel een volledige tekst maar geen inzicht in de oor-

spronkelijke opbouw van de tekst en de verschillende stadia in de ge-

schiedenis van de beweging.  

Wij moeten ook niet vergeten, dat de teksten uit Q zo nodig zijn be-

werkt door Lucas en Matteüs om te passen in het concept dat hen voor 

ogen stond. De overtuiging is, dat het evangelie van Lucas meer dan het 

                                                        
32 The Five Gospels, The search for the authentic words of Jesus. New translation and 

commentary by Robert W.Funk, Roy W.Hoover, and the Jesus Seminar, A Polebridge 

Press Book 1993.  

Dit boek bevat een nieuwe vertaling in het Engels (Amerikaans), gemaakt door leden 
van het genoemde seminar, van de vier canonieke evangeliën en het zgn. evangelie van 

Thomas. 
33 B.L.Mack, aanhangsel B blz. 317 en 318. 
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evangelie van Matteüs recht doet aan de originele tekst van Q. Doordat 

de teksten volgens de ideeën van de evangelist zijn opgenomen en ver-

werkt, krijgen wij bij Lucas en Matteüs slechts een beeld in een gefrag-

menteerde vorm en daardoor maar een beperkt en gebroken zicht op de 

interessante geschiedenis van deze gemeente en de ontwikkeling die zich 

daarin heeft voorgedaan. Door de meest treffende passages van Q uit het 

evangelie van Lucas te isoleren en in een samenhangende vorm weer te 

geven, hopen wij u nu al een duidelijker beeld van de geschiedenis van 

de gemeente te geven.  

 

In de oudste laag van Q vinden wij naast onderricht van Jezus, voor-

schriften voor de leden van de beweging. Het onderricht neemt de vorm 

aan van een les waarin het de leraar Jezus zelf is die tot zijn leerlingen 

spreekt en uitleg geeft. Alle aanhalingen zijn genomen uit het Lucas-

evangelie in de Willibrordvertaling. In Lc 6,20-23 vindt u de bekende 

zaligsprekingen. De vervloekingen in de volgende verzen zijn niet terug 

te voeren op Jezus. Zij duiden op de wederwaardigheden van de gemeen-

te zelf. Ik wijs hier met nadruk op, omdat de neiging bestaat alles wat 

met de Q-gemeente te maken heeft, direct op Jezus te herleiden. Wij cite-

ren:  

 

Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. Zalig die nu honger 

lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult la-

chen. Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, 

wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit de samenleving ban-

nen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, 

want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun 

voorvaderen de profeten (Lc 6,20-23). 

 

Daarna vindt u het grote gebod van de naastenliefde en de consequenties 

die dit meebrengt voor het gedrag ten opzicht van de anderen:  

 

Tot u die naar Mij luistert zeg ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan die u ha-

ten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen 

(Lc 6,27-28). 

Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, 

eist het niet terug (Lc 6,30). 

Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is (Lc 6,36).  
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Dat de leden van de gemeente erg ver gingen in de uitleg van Jezus' lief-

desgebod zien wij in de tekst:  

 

Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem ook de andere toe; en als ie-

mand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te 

nemen (Lc 6,29). 

 

En daarna, heel geestig en ook heel duidelijk:  

 

Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen 

acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broe-

der, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog 

niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult 

ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog 

van uw broeder zit (Lc 6,41-42). 

 

Het liegt er niet om! Deze Jezus-gemeente is heel serieus bezig. In hoe-

verre zij hiermee altijd op de juiste wijze de woorden van Jezus uitlegt, is 

nog maar de vraag. Het is twijfelachtig, dat Jezus letterlijk heeft aangera-

den behalve het bovenkleed ook het onderkleed af te staan. Zonder kleren 

was een longontsteking in koude nachten snel opgelopen. Maar het ver-

schijnsel is bekend: in nieuwe bewegingen is fanatisme en een over-

trokken aandacht voor de naleving van regels niet abnormaal. Lucas en 

ook Matteüs hebben zulke passages zonder commentaar overgenomen. 

Eenzelfde fanatieke toewijding van de ware aanhanger zien wij in de 

volgende verzen:  

 

Tot een ander sprak Hij: 'Volg mij.' Deze vroeg: 'Heer, laat mij eerst terug-

gaan om mijn vader te begraven.' Jezus zei tot hem: 'Laat de doden hun do-

den begraven, maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods' (Lc 9,59-60). 

Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kin-

deren, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn 

leerling niet zijn (Lc 14,26). 

 

In hoofdstuk 10 in de verzen 1-11 lezen wij bij Lucas het verhaal van de 

zending van de 72 leerlingen die door Jezus twee aan twee worden uitge-

zonden naar alle steden en plaatsen die hij van plan is zelf te bezoeken. In 

deze verzen heeft de Q-gemeente vastgelegd hoe leden zich dienen te 

gedragen bij de verkondiging van het Jezus-evangelie:  
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Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel; en groet niemand on-

derweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede 

aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem 

rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt 

wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het 

ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen 

wordt, eet wat u wordt voorgezet (Lc 10,4-8). 

 

Alles heel doelgericht én met in het achterhoofd de angst, dat niet ieder-

een de verleiding zal kunnen weerstaan er zelf beter van te worden.  

In hoofdstuk 11 lezen wij in de eerste verzen over de kracht van het ge-

bed. Naast het onze vader, wordt de nadruk gelegd op het volhardend 

vragen en op de zekerheid verhoord te worden:  

 

Hij sprak tot hen: 'Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, Uw naam worde gehei-

ligd, Uw Rijk kome. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood, en vergeef ons 

onze zonden, want ook wijzelf vergeven aan ieder die ons iets schuldig is, 

En leid ons niet in bekoring (Lc 11,2-4). 

Tot u zeg ik hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult 

vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; 

wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, wordt opengedaan (Lc 11, 9-10).  

 

In Lc 12,22-28 lezen wij de bekende verzen waarin Jezus zijn leerlingen 

voorhoudt op God te vertrouwen. Hij zal voor alles zorgen. We memore-

ren enige verzen: 

 

Daarom zeg Ik u: weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en ook 

niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Het leven is meer dan het 

voedsel en het lichaam meer dan de kleding (Lc 12,22-23). 

Als God nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven 

wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen 

(Lc 12,28). 

 

In de hoofdstukken 9, 10 en 12 vindt u een aantal bekende parabels van 

Jezus die in de Q-gemeente circuleerden. In deze parabels staat de ko-

ninkrijksgedachte van Jezus centraal. Wij komen deze parabels tegen als 

wij op zoek gaan naar de historische Jezus.  
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Het beeld dat Lucas schetst, is duidelijk. Een enthousiaste groep volge-

lingen probeert de ideeën van Jezus van Nazareth over het Rijk van God 

in praktijk te brengen. Zij investeren veel tijd en energie in het nadenken 

over wat dat voor hen betekent en wat er van hen verwacht mag worden. 

De eerste volgelingen van Jezus waren voornamelijk joden. Zij gaven 

richting aan de ontwikkeling. Zij begrepen wat Jezus bedoelde, want zij 

stonden in dezelfde traditie. De volgelingen van Jezus bleven deel uitma-

ken van de joodse gemeenschap waartoe zij behoorden en bezochten, 

zoals gebruikelijk was, op de sabbat de synagoge. Zij trokken blijkbaar 

van dorp naar dorp om mensen voor die Jezus warm te maken. Onder hen 

waren ook niet-joden. Maar langzamerhand kwamen er problemen. De 

missionering verliep niet altijd meer zoals gehoopt werd. In bepaalde 

dorpen en plaatsen was men niet meer welkom. Bovendien ontstonden er 

spanningen in gezinnen met verdeelde voorkeuren van gezinsleden. Toen 

steeds meer niet-joden deel gingen uitmaken van de beweging, kwamen 

er geleidelijk problemen met de joden van buiten de groep. De niet-

joodse leden maakten op voet van gelijkheid deel uit van de groep. Dit 

veroorzaakte strubbelingen omdat intieme omgang tussen joden en niet-

joden, zoals het gezamenlijk de maaltijd gebruiken, zeker volgens de 

stringente reinheidsregels van de farizeeën, verboden was. Joodse chris-

tenen liepen het risico dat zij niet meer in de synagoge welkom waren. 

Spanningen in gezinnen en de dreiging met verwijdering uit de synagoge 

stelden menigeen voor een moeilijke keuze: doorgaan of de beweging 

verlaten. Het voortbestaan van de gemeente kwam op het spel te staan. 

Was dan alle jarenlange investering ter wille van de koninkrijksgedachte 

voor niets geweest? En wat als men buiten de joodse gemeenschap werd 

geplaatst? Werd dan de joodse afkomst, de joodse traditie iets zonder 

waarde en betekenis in hun verdere leven? Dit was ondenkbaar!  

 

Het verlies zou inderdaad voor de joodse leden isolement betekenen, het 

uitgesloten worden van de gemeenschap waarin men was grootgebracht. 

Een ware tragedie. En toen begon zoals in de ontstaansgeschiedenis van 

ieder religie, de mythevorming. Het proces van de mythevorming zoals 

beschreven door Mack, begeleidde en ondersteunde het zoeken naar een 

eigen identiteit. Door een herwaardering van de plaats van Jezus in de 

joodse traditie, werd de band met die traditie niet verbroken maar kreeg 

het een nieuwe inhoud. Door mythevorming behield men wat als een 

kostbaar bezit werd beschouwd en legde men een basis voor het voortbe-

staan en een verdere ontwikkeling van de gemeente. De sporen van dit 
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proces vinden wij terug in de latere uitbreiding van het Q-evangelie. De 

oudste laag is in de loop van de bewogen geschiedenis van de groep aan-

gepast om te kunnen omgaan met de problemen. Deze aanpassing bete-

kende niet een verandering van de oude teksten maar een inbouwen daar-

van in een grotere context. De koninkrijksgedachte laat men niet los maar 

de definitieve vestiging van het Rijk van God, die men eerst in de nabije 

toekomst verwachtte, wordt verschoven naar de verre toekomst. De reali-

sering ziet men nu aan het einde der tijden als het laatste oordeel plaats 

vindt. Jezus wordt zo een apocalyptische figuur die aan het einde der 

tijden het gelijk van de beweging zal aantonen. De uitspraken van Jezus 

uit de vroegere periode van de beweging, worden daarna in deze zin aan-

gevuld. Naast wijsheidsleraar is Jezus nu ook een apocalyptische profeet 

geworden die weet en voorspelt wat er in de toekomst gaat gebeuren.  

 

De spreukenverzameling is daarom óók een uniek document omdat zij 

ons laat zien hoe mythevorming een fundamentele rol speelt in het zelf-

verstaan van een beweging. In één klap wordt de positie van Jezus opge-

waardeerd en de basis van de beweging steviger verankerd in de joodse 

traditie.  

 

In de aanvullingen treffen wij veroordelingen aan van degenen die ver-

antwoordelijk geacht worden voor de problemen van de gemeente. Het 

zijn vooral de farizeeën tegen wie de schrijver ageert, een verschijnsel 

dat wij ook waarnemen bij de andere evangelisten. Om de kudde bij el-

kaar te houden spreekt Jezus hen bemoedigend en soms zelfs dreigend 

toe in geval men de moed verliest en de gemeente dreigt te verlaten. Wij 

citeren de volgende passage in Lc 10,12-15, direct volgend op de ge-

dragsregels voor de missionering: 

 

Ik zeg u: Op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan 

voor die stad. Wee u, Chorazim, wee u Betsaïda! Tyrus en Sidon zouden 

reeds lang, neerzittend in zak en as, zich bekeerd hebben, indien bij hen de 

wonderen waren gebeurd, die bij u hebben plaats gevonden. Ja, het lot van 

Tyrus en Sidon zal bij het oordeel beter te dragen zijn dan dat van u. En gij, 

Kafarnaüm, zult ge soms tot de hemel toe verheven worden? Tot in de on-

derwereld zult ge neerzinken. 

 

Naast de bekende plaats Kafarnaüm nabij het gelijknamige meer, waren 

0ook Chorazim en Betsaïda in dezelfde omgeving gelegen. De auteur 
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vervloekt deze steden en dreigt met de apocalyptische bestraffing bij het 

laatste oordeel. Hij laat Jezus deze vervloeking uitspreken. Blijkbaar 

hebben gemeenteleden zeer onaangename ervaringen opgedaan met de 

bewoners van deze plaatsen.  

In Lucas, hoofdstuk 11, vindt u de bekende strafpredicatie tegen de 

schriftgeleerden en de farizeeën. Ik citeer enige passages: 

 

Maar wee u, farizeeën! Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en aller-

lei kruiden, maar bekommert u niet om de rechtvaardigheid en liefde tot 

God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. Wee u, fari-

zeeën! Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en de begroe-

tingen op de markt. Wee u! Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar men-

sen overheen wandelen zonder het te weten (Lc 11,42- 44).  

Wee u, wetgeleerden! Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf 

zijt ge niet binnengegaan, en hun die het wilden, hebt ge het belet 

(Lc 11,52). 

 

Vooral de laatste uitspraak, door de schrijver in de mond van Jezus ge-

legd, spreekt boekdelen. Zelf wilden de wetgeleerden geen leerlingen van 

Jezus worden en zij, die het wel wilden, werden tegengehouden door 

dreiging met verwijdering uit de synagoge en de joodse gemeenschap. 

Dat de tekst op deze wijze gelezen moet worden, volgt uit een soortgelij-

ke tekst in het zgn. evangelie van Thomas dat later besproken wordt. In 

die tekst worden de farizeeën vergeleken met een hond die, liggend in de 

voederbak van een os, zelf niet eet en de os belet te eten.  

In hoofdstuk 12 vindt u een tekst die eveneens wijst op de veranderde 

omstandigheden: 

 

Meent gij, dat ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg ik u, juist 

verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn; drie 

zullen er staan tegenover twee en twee tegenover drie; de vader tegenover de 

zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter en de 

dochter tegenover de moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondoch-

ter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder (Lc 12,51-53) (cursive-

ring Willibrordvertaling). 

 

Blijkbaar loopt de breuk langs de lijn die de generaties van elkaar 

scheidt. De jongere generatie is gegrepen door de nieuwe ideeën en komt 
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in aanvaring met de oudere generatie die terugschrikt voor veranderin-

gen. Geen onbekend verschijnsel.  

De aanhangers van de gemeente krijgen het moeilijk en de verleiding 

om eruit te stappen kan voor menigeen te groot zijn geworden. Opbeu-

rende woorden zijn nu op hun plaats en verkapte dreigementen aan het 

adres van hen die de beweging in de steek willen laten. Opbeurende maar 

tegelijk dreigende woorden leest u in: 

 

Wie naar u luistert, luistert naar Mij, en wie u verstoot, verstoot Mij. Wie 

Mij verstoot, verstoot Hem die Mij gezonden heeft (Lc 10,16).  

Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de 

zijne erkennen bij Gods engelen. Maar wie Mij tegenover de mensen verloo-

chend heeft, zal verloochend worden tegenover Gods engelen (Lc 12,8-9). 

 

Als je voor Jezus kiest, moet je keuze onvoorwaardelijk zijn. Je kunt niet 

halfslachtig te werk gaan:  

 

Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander 

liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God 

dienen en de mammon (Lc 16,13). 

 

Jezus waarschuwt de ongelovige joden wat hun lot zal zijn bij het laatste 

oordeel en stelt hier tegenover de roeping van de heidenen:  

 

Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft en gij dan 

buiten op de deur begint te kloppen en te roepen: Heer, doe open! zal Hij u 

antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: In 

uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken, en in onze straten 

hebt Gij onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet niet 

waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van onge-

rechtigheid. Daar zal geween zijn en tandengeknars, wanneer gij Abraham, 

Isaäk en Jakob en al de profeten zult zien in het Rijk Gods, terwijl ge zelf 

buitengeworpen zult zijn. Zij zullen komen van het oosten en het westen, uit 

het noorden en het zuiden, en aanzitten in het Koninkrijk Gods (cursivering 

Willibrordvertaling) (Lc 13,25-29). 

 

Een veelbewogen geschiedenis heeft deze Jezus-beweging gehad. Opzet-

telijk heb ik extra veel aandacht aan het wel en het wee van deze ge-

meente geschonken. Het is niet alleen de oudste gemeente van wie men 
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de geschiedenis zo goed heeft kunnen reconstrueren, het is ook de ge-

meente die zijn oorsprong en werkterrein heeft gehad in hetzelfde gebied 

waar Jezus slechts kort geleden zelf rondtrok. Wij kwamen al de plaats 

Kafarnaüm tegen, die, zoals bekend uit de evangeliën, de plaats wordt 

genoemd waar Jezus regelmatig terugkwam na zijn omzwervingen door 

Galilea. Vreemd is het, dat de Q-mensen niets vertellen over de aposte-

len. Geen van de bekende uit de lijst van twaalf, zelfs Petrus niet, wordt 

bij name genoemd, terwijl in de traditionele evangeliën de apostelen 

prominent in beeld komen! Waren zij niet geïnteresseerd in de personen 

die, volgens de andere evangelisten, dagelijks met Jezus optrokken? Wa-

ren zij niet op de hoogte van het bestaan van een college van twaalf apos-

telen? Of moet er een andere oorzaak gezocht worden? Nog opvallender 

is het dat dit evangelie niets vermeldt over de dood van Jezus en ook niet 

over zijn verrijzenis. Natuurlijk niet, kunt u zeggen. Het gaat toch alleen 

maar over een verzameling spreuken en dus is het ontbreken van per-

soonlijke gegevens niet relevant. Zeker, de kern van Q is wel is waar een 

verzameling van uitspraken van Jezus, zonder vermelding van speciale 

gebeurtenissen met uitzondering van de doop in de Jordaan. Maar in de 

fase toen de problemen kwamen, kreeg de tekst meer het karakter van 

geschiedschrijving, hoewel in de vorm van uitspraken. Men zou kunnen 

verwachten, dat op zulke momenten bijzondere gebeurtenissen uit het 

leven van Jezus aangehaald zouden worden om de gemeenteleden te be-

moedigen. Maar niets daarvan. Het lijkt alsof men nooit van de verrijze-

nis gehoord heeft of het belang er niet van inzag. Het kan ook zijn dat de 

Q-gemeente de verrijzenis niet nodig had om gemotiveerd te zijn. Waar-

om ook? Zij hadden Jezus zelf in hun midden gehad en waren dagelijks 

met hem omgegaan. Zij stonden nog steeds onder zijn bekoring. 

De Didache of Leer der twaalf Apostelen 

Dit document is uniek, omdat het informatie verschaft over het leven in 

de eerste eeuw van een kleine christelijke gemeenschap op het platte 

land, gegroeid rond een joodse kern, maar bovenal omdat het beschrijft 

hoe men moet handelen bij regelmatig contact met het gilde van de rond-

trekkende predikers zoals die van de Q-gemeente.
34

 Men moet deze apos-

                                                        

34De Didache of Leer der twaalf apostelen, opgenomen in het boek De Apostolische 

Vaders, 1941, p. 7-21, vertaling door de franciscaan Dr. D. Franses. Het is een klein 
boekje van iets meer dan tien pagina’s. 
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telen ontvangen en naar hen luisteren maar wel met een kritische instel-

ling: zijn ze oprecht of zijn het zgn. rugzakchristenen die alleen willen 

profiteren van gratis onderdak en een maaltijd.
35

 Hier worden wij gecon-

fronteerd met de problemen waarmee een gevestigde samenleving te ma-

ken krijgt in contact met maatschappijkritische groepen. Deze apostelen 

zullen zichzelf wel niet als zodanig beschouwen maar als de ware ver-

kondigers van het komende Rijk Gods. In contact met een gesettelde ge-

meenschap van christenen kan dit wel wat anders overkomen. Wij zullen 

hier en daar wat teksten voor zich laten spreken. 

De Didache bestaat uit twee delen die pas later samengevoegd zijn. Het 

eerste deel bevat 'De Leer der Twee Wegen', een bekend Bijbels motief 

waarin beschreven worden de weg van de rechtvaardigen en de weg der 

zondaars en goddelozen. De tekst doet hier sterk denken aan wat men kan 

lezen bij de schrijvers van het Oude Testament. Het geheel weerspiegelt 

de joodse oorsprong van deze christelijke gemeente. Het eerste gedeelte 

van 'De Leer der Twee Wegen' wijkt echter af van de rest en lijkt sterk op 

wat we bij Matteüs en Lucas vinden waar ze putten uit de Q-bron. Er is 

echter een duidelijke afwijking voor wat betreft de volgorde der spreuken 

die wij in Q vinden. Ook de formulering wijkt hier en daar af. Het lijkt 

erop dat hier een stukje tekst staat dat onafhankelijk is van wat Q geeft. 

Vergelijken we de strekking der spreuken in het eerste gedeelte met de 

rest van 'De Leer der Twee Wegen', dan kunnen we niet anders conclude-

ren dan dat hier de schriftelijke vastlegging te vinden is van wat de rond-

trekkende predikers leerden.
36

 Wij citeren uit Didache 1,2-5: 

 

De weg tot het leven nu is deze: vooreerst zult gij God beminnen. Die u ge-

maakt heeft, vervolgens uw naaste gelijk uzelf. 

 

Alles nu wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. 

  

Zegent hen die u vervloeken en bidt voor uw vijanden, … voor die u vervol-

gen. 

 

                                                                                                                                        

  
35 Ik kwam deze uitdrukking tegen in een boek van J.D.Crossan: The Birth of Christi-

anity. Discovering what happened in the years immediately after the execution of Jesus, 

Harper San Francisco, 1998. 
36 Ik heb de vrijheid genomen het nederlands hier en daar wat aan te passen. 



 

 74 

Immers wat is de verdienste, als gij hen bemint die u liefhebben? Doen dat 

soms ook de heidenen niet?  

 

Gij echter bemint hen die u haten en wil niemand tot vijand hebben. 

 

Als iemand u een klap geeft op uw rechterwang, keer hem dan ook de andere 

toe en gij zult volmaakt zijn; als iemand dwingt een mijl te gaan, ga er dan 

twee met hem; als iemand uw mantel wegneemt, geef hem dan ook uw on-

derkleed. 

 

Als iemand het uwe van u wegpakt, vorder het niet terug. 

 

Geef aan ieder die u vraagt en eis het niet terug, de Vader toch wil, dat aan 

allen wordt geschonken van zijn gaven. 

 

 

Het tweede gedeelte bevat informatie over kerkelijke liturgie en over het 

gedrag ten aanzien van rondtrekkende predikers. Het spanningsveld tus-

sen beide groepen christenen wordt in nuchtere bewoordingen weergege-

ven en regels worden gegeven hoe ermee om te gaan. De rondtrekkende 

predikers, charismatici en apostelen (gezondenen), leefden zoals Jezus de 

laatste jaren van zijn leven had doorgebracht, rondtrekkend zonder vaste 

woon- of verblijfplaats, zonder vast inkomen en zonder bezittingen. Hun 

uitspraken en levenshouding weerspiegelden de status van hun bestaan. 

Door hun rechtlijnigheid en compromisloze opstelling waren de eisen die 

zij aan de bewoners van de plaatselijke gemeenschap stelden, niet realis-

tisch te noemen en moeilijk in overeenstemming te brengen met een le-

ven in een gevestigde samenleving. Deze predikers kregen de gelegen-

heid hun missionering vrij uit te oefen op voorwaarde dat hun gedrag in 

overeenstemming was met wat zij pretendeerden te zijn. Ook tijdens de 

liturgische vieringen mochten zij afwijken van de gebruikelijke gebeden 

en vrij improviseren. Streng werd erop toegezien, dat hun gedrag in over-

eenstemming was met de door hen gekozen levenswijze. Ik geef enige 

citaten: 

 

Iedere apostel die tot U komt moet gij ontvangen als de Heer; maar hij zal 

niet meer dan één dag blijven; doch als het nodig is ook nog de volgende. 

Indien hij echter drie dagen blijft, is hij een valse profeet. 
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Bij zijn vertrek moet de apostel niets meenemen dan brood, totdat hij terug-

komt; maar als hij geld vraagt is hij een valse profeet. 

 

Geen enkele profeet, die in de geest spreekt, moogt ge op de proef stellen of 

beoordelen. 

 

Niet ieder die in de geest spreekt, is een profeet, doch slechts wanneer hij de 

levenswijze van de Heer volgt. Uit hun optreden zal men de valse en de ware 

profeet leren kennen. 

 

Iedere profeet nu, die de waarheid leert, is toch een valse profeet, als hijzelf 

niet doet wat hij leert. 

 

Een ieder echter, die komt in de naam van de Heer, moet gij ontvangen. 

Maar dan zult gij hem van alle kanten op de proef stellen. 

 

Indien een profeet zich bij u wil vestigen en hij kent een vak, dan mag hij 

werken en daarvan eten. Maar als hij geen vak kent, dan zult gij naar uw in-

zicht zorgen, dat hij niet als een luie christen onder u leeft.  

 

Wat de liturgie betreft wordt ieder gelovige opgedragen driemaal per dag 

het Onze Vader te bidden. De eucharistische maaltijd is een sociale ge-

beurtenis van de gemeenschap waarin gezamenlijk wordt gegeten en ge-

dronken met gebeden vooraf en na de maaltijd. Hierin wordt Jezus her-

dacht en voor de kerk gebeden. Vergeleken met het misoffer in de katho-

lieke eredienst mis ik het sacramentele karakter ervan met de consecratie 

van brood en wijn. 

 

Het is interessant te merken, dat al in de jonge kerk het gedrag van de 

rondtrekkende predikers aanleiding geeft tot strubbelingen. Waar Jezus 

van Nazareth veel aanhangers vond en wij overal kunnen lezen, dat er 

voor hem en zijn metgezellen gezorgd werd, zien wij dat deze later met 

de nodige reserve bekeken worden. Misschien ontbrak bij hen de soepel-

heid om op de juiste wijze met de ideeën van Jezus om te gaan. Als ik 

bedenk dat uit de geschiedenis van menige orde en congregatie van mon-

niken, broeders en zusters blijkt, dat vooral de eerste gezellen zeer fana-

tiek waren in de letterlijke navolging van hun stichter in alles wat zij 

hadden voorgedaan, dan moet het gedrag van deze apostelen me eigenlijk 

niet verbazen. Of om het wat anders uit te drukken: zij zijn zo overtuigd 
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van hun eigen gelijk, dat het bij anderen wel eens vervelend kan overko-

men. Opvallend is dat zulke predikers meestal gespeend zijn van enig 

gevoel voor relativiteit en dat humor hen vreemd is. Ieder die in contact 

komt met dergelijke fanatici, zij gewaarschuwd! 
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HOOFDSTUK 6 

 

DE CANONIEKE EVANGELIËN 

Inleiding 

In de liturgie van de zondag in de katholieke eredienst is het gebruikelijk 

elk jaar één van de synoptici: Marcus, Matteüs of Lucas in het middel-

punt van de vieringen te plaatsen. Zodoende is er in de loop der jaren een 

uitgebreide literatuur ontstaan over deze drie evangeliën
37

. Ook wordt 

regelmatig gelezen uit het evangelie van Johannes. Meer dan andere 

vormen van onderricht hebben de zondagse vieringen, waarin deze tek-

sten centraal staan, het beeld bepaald dat de christen van het geloof heeft. 

Wij zijn nu vooral geïnteresseerd in de inhoud voor zover die ons infor-

matie kan geven over de geschiedenis van het christendom in de eerste 

tijden. Wij zullen daarom in dit hoofdstuk met de blik van een historicus 

naar deze teksten kijken. Bij het onderzoek naar de historische Jezus zul-

len deze teksten uitvoeriger aan bod komen. In dit hoofdstuk gaat onze 

aandacht speciaal uit naar de veranderingen die in de loop der jaren in de 

lokale gemeenten hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op de 

inhoud van de teksten. Vooral zijn wij geïnteresseerd in de verhouding 

tussen de gemeenten en de joodse gemeenschap uit de directe omgeving. 

Is deze onder spanning komen te staan, waarom en zo ja, in welke mate. 

Welke gevolgen had dit voor de houding van de gemeente en de evange-

list ten opzichte van de farizeeën en schriftgeleerden. Men moet daarbij 

steeds in gedachten houden, dat de farizeeën en schriftgeleerden de ver-

tegenwoordigers van het joodse volk waren als het gaat over wereldbe-

schouwing en religieuze beleving. Ook is het interessant te weten hoe de 

ontwikkeling binnen de gemeente het beeld dat men van Jezus had, heeft 

veranderd.  

 

De teksten hebben hun definitieve vorm gekregen tussen de jaren 70 en 

100 na Chr.. Geschreven in het Grieks, de gebruikelijke voertaal in de 

Hellenistische wereld, zijn ze gemaakt voor gemeenschappen die op een 

of andere manier hun ontstaan en verdere ontwikkeling verbonden met de 

persoon van Jezus. Het evangelie van Marcus is de eerste schriftelijke 

                                                        
37 B.L.Mack, blz. 153 e.v. 
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vastlegging geweest in de vorm van een levensbeschrijving
38

. Het heeft 

de toon gezet voor Matteüs en Lucas die veel van Marcus hebben over-

genomen. Dit kan de indruk geven, dat er onderling maar weinig verschil 

tussen hen bestaat. Marcus schreef zijn evangelie niet lang na de val van 

Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70. De vermoede-

lijke plaats waar dit gebeurde is Zuid-Syrië. Matteüs heeft waarschijnlijk 

geschreven in Noord Palestina omstreeks het jaar 85 en Lucas pas tegen 

het einde van de eerste eeuw ergens in Klein-Azië/Griekenland. Beide 

evangelisten hebben bovendien gebruik gemaakt van het spreukenevan-

gelie Q. Het evangelie van Johannes wordt gedateerd omstreeks de 

eeuwwisseling, dus omstreeks het jaar 100 en de waarschijnlijke plaats 

van ontstaan is Noord-Syrië.  

De synoptici 

Iemand die regelmatig leest in de boeken van deze evangelisten, zal op 

den duur gemakkelijk in een bepaalde sleur terecht komen en geen aan-

dacht meer schenken aan dingen die hem bij de eerste lezingen waren 

opgevallen. Deze dingen wil ik nu graag memoreren omdat het risico 

bestaat ze te vergeten. Daarnaast zijn er nog enige algemene opmerkin-

gen te maken die van belang kunnen zijn voor het onderzoek naar de eer-

ste jaren van het christendom. 

 

Het evangelie van Marcus is ontstaan in een tamelijk vroege periode van het 

christendom en komt voort uit een traditie die nog dicht bij de oorsprong 

ligt. Ook Matteüs en Lucas zitten, via Marcus en Q, dicht bij Jezus van Na-

zareth. Het is zinvol dit goed te onthouden. Uit de uitgebreide literatuur die 

ik heb geraadpleegd, heb ik de indruk gekregen, dat, naarmate er meer tijd 

verstreken is en de traditie waaruit men put verder afstaat van het begin, er 

ontwikkelingen zijn aan te wijzen die hebben geleid tot geheel andere inter-

pretaties van Jezus, die volkomen vreemd zullen overkomen bij zijn eerste 

volgelingen.  

 

Jezus komt in de teksten naar voren als een bijzonder mens. Hier en daar, op 

het einde van de tekst, wordt hij zelfs met enige aarzeling de langverwachte 

Messias genoemd maar dan een Messias die zal sterven aan het kruis. En in 

het Oude Testament wordt dit Messiasbeeld niet ondersteund. 

                                                        
38 B.L.Mack, blz. 158-179. 



 

 79 

 

In de teksten treden de apostelen, twaalf in getal, prominent in beeld naar vo-

ren. Onder leiding van Petrus zullen zij de kerk gestalte geven, is de opvat-

ting die wij vooral bij Lucas, in beide delen van zijn evangelie, waarnemen. 

Hier zien wij de apostolische traditie in de kiem aanwezig. De kerkvaders 

zullen aan dit gegeven bijzonder veel waarde hechten. De traditie van de 

twaalf apostelen wordt niet genoemd in het Q-evangelie en ook niet in de 

zgn. apocriefe evangeliën , waarover wij later zullen spreken. 

 

Er is nog iets dat de geloofwaardigheid van deze teksten in de ogen van de 

eerste kerkelijke leiders extra versterkt. In de jonge kerk, met zijn sterke 

joodse inbreng in de eerste fase, werd bijzonder veel aandacht gegeven aan 

de geschriften van het Oude Testament. Verklaringen zocht men voor wat 

met Jezus was gebeurd door de oude geschriften te onderzoeken. In navol-

ging van Marcus beschouwden de drie evangelisten bepaalde teksten uit de 

profeten en de psalmen als geschreven met het oog op Jezus. Hiermee werd 

het verband tussen nieuw en oud van wezenlijk belang.  

 

Pastoraal gezien is het duidelijk, dat de beschrijving van Jezus' leven een 

voorbeeldfunctie heeft voor de nieuwe volgelingen, die hier leren hoe men 

met elkaar moet omgaan. 

 

Nooit mogen wij de negatieve aspecten vergeten die vastzitten aan de we-

derwaardigheden van de gemeenten waarin deze teksten zijn ontstaan. Anti-

semitisme is niet vanzelf gekomen. 

 

De teksten komen naar voren als boeken voor onderricht. De teksten geven 

maar weinig prijs van hoe het leven van de eerste christenen eruitzag. Hier 

en daar zien wij iets dat te maken heeft met wat er speelt bij de vorming van 

een nieuwe organisatie, zoals b.v. competentiekwesties en het doopritueel. 

Het laatste avondmaal voor de dood van Jezus, wijst op een traditie van ge-

zamenlijke herdenkingsmaaltijden zoals gebruikelijk was in Hellenistische 

kringen. 

 

Wat ook opvalt zijn de verschillende persoonlijke karaktertrekjes van de 

evangelisten: Matteüs de wetgeleerde, de moralist die aan de uitspraken van 

Jezus altijd een speciale wending geeft en Lucas de dichter, de man met het 

gevoel voor de essentie van de jonge religie. Waar Lucas bij de acht zalighe-

den spreekt over armen, spreekt Matteüs over armen van geest. Waar Lucas 
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spreekt over mensen die verrekken van de honger, spreekt Matteüs over 

hongeren naar gerechtigheid. Waar Matteüs aan de teksten van Q zijn per-

soonlijk geurspoor meegeeft, probeert Lucas m.i. zo dicht mogelijk bij de 

originele betekenis te blijven. 

 

Daarnaast is er verschil in tijd en plaats van het ontstaan van de teksten. Lu-

cas schreef pas laat en heeft veel meer afstand genomen van de beginsituatie, 

terwijl Marcus nog op zoek is naar een eigen identiteit voor zijn gemeente. 

Het evangelie van Marcus 

Dit evangelie is het oudste verhalende verslag van het leven van Jezus en 

daarom een uitermate belangrijk document. Hoewel het erop lijkt, dat wij 

te doen hebben met een historisch document, moeten wij beseffen, dat 

wij hier met een vertelling te maken hebben. Deze religieuze vertelling 

bevat zeker een kern van waarheid maar is geen feitelijk verslag van ge-

beurtenissen en van wat Jezus precies verteld heeft. Wij zullen later zien 

hoe moeilijk het is uit de tekst een historisch beeld van Jezus af te leiden. 

Vergeten wij niet, dat een jaar of veertig verstreken zijn na de dood van 

Jezus. Wie van u kan na zo'n lange periode nog een goed en betrouwbaar 

verslag van iets geven? Maar dat neemt niet weg, dat bij liturgievieringen 

gelovigen zich door de evangelist aangesproken kunnen voelen.  

 

Er hangt een waas van geheimzinnigheid over de gehele tekst van Mar-

cus. Wie is die Jezus in werkelijkheid, wat is zijn opdracht, hoe gaat het 

met hem aflopen. Dit blijft voorlopig voor de lezer een vraag, hoewel de 

tekst steeds duidelijker laat merken, dat hier iets bijzonders plaats vindt. 

Vanaf het begin laat Marcus er geen twijfel over bestaan, dat Jezus in de 

ogen van Jahweh heel bijzonder is. Reeds in Mc 1,11 lezen wij, dat bij de 

doop in de Jordaan de hemel zich opent en de heilige Geest als een duif 

over Jezus neerdaalt en een stem uit de hemel de woorden spreekt: 'Gij 

zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen'. Jezus treedt op 

in de synagoge van Kafarnaüm en spreekt met groot gezag en voegt de 

daad bij het woord door wat hij zegt ook te bekrachtigen door zijn vele 

wonderdaden
39

. Men zou nu verwachten, dat Jezus' leerlingen beseffen 

                                                        
39 In het boek van Mack, blz. 70-73, wordt gesproken over een Jezus-gemeente die 
verantwoordelijk is voor het ontstaan van twee series wonderverhalen in de lijn van de 

wonderverhalen uit het Oude Testament. Zoals de joden op wonderbaarlijke wijze 

droogvoets door de Rode Zee trokken en in de woestijn werden gevoed met het manna, 
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hoe bijzonder hij is. Maar het tegendeel is waar. Voortdurend verwijt 

Jezus zijn leerlingen hun gebrek aan geloof. Het zijn alleen de boze gees-

ten die weten wie hij in werkelijkheid is maar een zwijgplicht hebben. De 

leden van de gemeente van Marcus weten echter wel wie Jezus is, hoewel 

zij hem niet persoonlijk gekend hebben. Zo geeft Marcus zijn gemeente 

een steuntje in de rug door hen te plaatsen boven de leerlingen van Jezus. 

Het gaf Marcus meteen de gelegenheid wat oud zeer op te ruimen door 

de apostelen negatief in beeld te brengen. Vergeten we niet, dat het voor 

de eerste volgelingen van Jezus onbegrijpelijk was dat de apostelen hem 

op het ultieme moment in de steek hadden gelaten en waren gevlucht. 

Ook het verhaal van de verloochening van Petrus kan in dit licht worden 

gezien. In het vervolg van zijn verhaal houdt Marcus de spanning vast en 

pas in hoofdstuk 8, na de tweede wonderbare spijziging, antwoordt Pe-

trus op de vraag van Jezus in vers 29: 'Maar gij, wie zegt gij dat ik ben?' 

met de beroemde belijdenis: 'Gij zijt de Christus'. In de ogen van Marcus 

is Jezus de Messias die bewust en vrijwillig zijn bestemming tegemoet 

gaat.  

 

Het is heel goed mogelijk, dat er onder de gemeenteleden van Marcus 

nog personen waren die Jezus persoonlijk gekend hadden of hadden ge-

sproken met mensen die hem in levende lijve hadden ontmoet. Terwijl 

voor de gemeenteleden van Lucas, Jezus al een persoon uit het verleden 

is geworden, was de gemeente van Marcus nog volop bezig uit te vinden 

wat de eigen identiteit inhield, wat haar positie moest zijn ten opzichte 

van de joodse geschiedenis en traditie. Toen Marcus zijn evangelie 

schreef, waren de tempel en de stad Jeruzalem nog pas kort geleden ver-

woest. Hij had daarom met een geheel andere situatie te maken dan de 

leden van de Q-gemeente. Voor hen was Jezus aanvankelijk alleen een 

wijsheidsleraar maar werd hij op de duur ook beschouwd als een apoca-

lyptische profeet die aan het einde der tijden het oordeel over de wereld 

zou aankondigen. Deze ommezwaai had te maken met de problemen 

waarvoor de gemeente gesteld werd én met het besef dat het einde der 

tijden nog niet aanstaande was. Vóór de val van Jeruzalem en de ver-

woesting van de tempel was, in de ogen van de joodse volgelingen van 

Jezus, de positie van het traditionele jodendom met zijn tempel onaan-

                                                                                                                                        
zo loopt Jezus over het water van het meer van Galilea en voedt vele duizenden met 

enkele broden en vissen. Deze en andere wonderverhalen zullen wij terugvinden in het 

evangelie van Marcus en ook bij de andere evangelisten. 
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tastbaar. Daarom bleven pogingen om de plaats van Jezus binnen de 

joodse traditie te verankeren beperkt tot het opwaarderen van hem zonder 

de unieke positie van de joodse religie aan te tasten. Wij zullen zien hoe 

Marcus en, na hem, Matteüs en Lucas hebben gereageerd op de verwoes-

ting van de tempel. 

 

Door de verwoesting van de tempel en de stad Jeruzalem was er een ein-

de gekomen aan de tempelstaat. Jahweh had zijn volk in de steek gelaten 

en gestraft voor het goddeloos gedrag, zo ervaarden de joden de catastro-

fe. Men moest redden wat er te redden viel uit de puinhopen van verloren 

gegaan erfgoed en gefrustreerde verwachtingen. Een toekomst los van 

Israël en Jeruzalem, de plaats waar Jahweh in de tempel zijn aanwezig-

heid op aarde tussen zijn volk had gekozen, leek ondenkbaar. De joden 

slaagden er echter in rond de diasporasynagogen, met de rabbijnen als de 

nieuwe leiders, een nieuwe visie te ontwikkelen op hun geschiedenis 

waarin voor de tempel geen centrale plaats meer was ingeruimd. De reli-

gieuze samenkomsten vonden voortaan plaats in de lokale synagogen en 

in kleiner kring werden de oude rituelen thuis gevierd. De wijze waarop 

men zich diende te gedragen werd opnieuw gedefinieerd.  

Hetzelfde gevoel van wanhoop en onbegrip was er niet alleen bij de jo-

den maar óók bij de Jezus-mensen. In de gemeente van Marcus is men tot 

een zeer gewaagde en vermetele interpretatie van de dramatische gebeur-

tenissen gekomen
40

. Joodse leden, onderlegd in de boeken van het Oude 

Testament, hebben daar gezocht naar teksten die een verklaring konden 

geven voor de dood van Jezus. Ze interpreteerden bepaalde teksten bij de 

profeten en in de psalmen als voorspellingen, geschreven met het oog op 

de vervulling in de persoon van Jezus. Ze zagen een verband tussen de 

verwoesting van Jeruzalem en de tempel én de dood van Jezus. God heeft 

afgerekend met het traditionele jodendom als straf voor het vermoorden 

van Jezus en het niet willen aanvaarden van hem als de Messias.  

Met dat idee voor ogen (her)schrijft Marcus in hoofdstuk 12 van zijn 

evangelie de beroemde parabel van de misdadige wijnbouwers die de 

erfgenaam van een wijngaard doden om zelf in het bezit ervan te komen. 

Een onopgesmukte versie van deze parabel zullen wij later aantreffen in 

het evangelie van Thomas. U vindt de parabel in Mc 12,1-9, en ook in 

Mt 21,33-39 en Luc 20,9-15, beide afhankelijk van Marcus. De tekst die 

u bij Marcus leest, is zeker niet op die manier door Jezus verteld. Marcus 

                                                        
40 B.L.Mack, blz. 158-167. 
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heeft een verhaal van Jezus gebruikt en aangepast, met de bedoeling om 

er een andere betekenis aan toe te kennen. Door enige kleine veranderin-

gen aan te brengen, wordt het een aanklacht tegen de joodse overheid 

wegens het afwijzen van Jezus als de Messias. Marcus begint zijn verhaal 

aldus in hoofdstuk 12, vers 1:  

 

Er was eens een man die een wijngaard aanlegde, er een omheining omheen 

zette, een wijnpers in uithakte en er een wachttoren in bouwde; daarna ver-

pachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. 

 

De cursivering in de Willibrordvertaling, verwijst naar Het lied van de 

wijngaard van de profeet Jesaja, zie de verzen 5,1-7. Marcus heeft zijn 

woordkeuze aan het begin van de parabel aangepast aan die tekst waarin 

sprake is van Jahweh die een wijngaard aanlegt en aan Israël toever-

trouwt om hem te bewerken. De wijngaard staat daar voor het verbond 

dat Jahweh met de joden heeft gesloten. In Jesaja leest u wat Israël van 

die opdracht heeft gemaakt. Marcus interpreteert de tekst in Jesaja met 

het oog op Jezus. De tekst in Marcus gaat als volgt verder in de verzen 

2 t/m 8: 

 

Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn 

aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hen in ontvangst te nemen. 

Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege han-

den terug. Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe. Maar zij sloegen 

hem op zijn hoofd en beledigden hem. Weer stuurde hij er een, maar hem 

doodden zij; en nog zo verscheidene anderen die zij mishandelden en dood-

den. Hij had nu niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als 

laatste naar hen toe, in de veronderstelling: Mijn zoon zullen ze wel ontzien. 

Maar de wijnbouwers zeiden onder elkaar: Dit is de erfgenaam; vooruit, la-

ten we hem vermoorden, dan zal de erfenis voor ons zijn. Zij grepen hem 

vast, doodden hem en wierpen hem buiten de wijngaard.  

 

De dienaren die mishandeld werden, zijn volgens Marcus de profeten die 

door Jahweh naar Israël gezonden werden terwijl met de erfgenaam van 

de wijngaard Jezus bedoeld wordt, die door de joden ter dood werd ge-

bracht. Wat de eigenaar van de wijngaard daarna zal doen leest u vervol-

gens in de conclusie:  
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Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbou-

wers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt ge deze 

schriftplaats niet gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is 

juist de hoeksteen geworden, Op last van de Heer is dat gebeurd en het is 

wonderbaar in onze ogen (cursivering Willibrordvertaling), Mc 12,9-11. 

 

Voor de gemeenteleden van Marcus wordt nu alles duidelijk: God heeft 

de joden gestraft voor de dood van Jezus door Jeruzalem tezamen met de 

tempel te verwoesten en de wijngaard (zijn verbond) aan anderen (de 

heidenen) te geven. Hiermee werd door Marcus, zonder het uitdrukkelijk 

op te merken, de nieuwe beweging opgewaardeerd tot het nieuwe Israël. 

In de versie van Matteüs en Lucas is de conclusie die volgt op de parabel 

in overeenstemming met die in Marcus. Dat de toehoorders, volgens 

Marcus, dit goed hebben begrepen, is duidelijk uit de reactie hierop van 

de priesters en de farizeeën die de parabel hebben opgevat als een aanval 

van Jezus op henzelf:  

 

Zij zonnen nu op een middel om zich van Hem meester te maken, maar zij 

waren bang voor het volk, want ze begrepen dat de gelijkenis die hij vertel-

de, op hen sloeg. Zo lieten ze Hem met rust en verwijderden zich, Mc 12,12. 

 

Dit verhaal van Marcus is een typisch voorbeeld van christelijke mythe-

vorming. Als wij de tekst in Marcus nog eens rustig doorlezen moet dit 

ons opvallen. Het is Jezus die volgens Marcus dit verhaal vertelt tijdens 

zijn leven in Galilea. Zeker, als Jezus het verhaal zo verteld heeft, zullen 

zijn toehoorders de zinspeling op het 'Lied van de wijngaard' van Jesaja 

wel begrepen hebben. Maar het verband met de controverse tussen hem 

en de farizeeën en de priesters moet hen ontgaan zijn. Jezus suggereert 

blijkbaar, dat de joden hem niet zullen accepteren als Messias en verwijt 

hen zijn aanstaande dood waarbij zij betrokken zullen zijn. Het lijkt mij 

uitermate onwaarschijnlijk, dat zijn toehoorders tot deze conclusie zou-

den zijn gekomen. Jezus was nog gezond en wel in hun midden, zijn te-

rechtstelling had nog niet plaats gevonden. Maar in het verhaal en in de 

conclusie van Mc 12,12 wordt dit wel zo gesuggereerd. Het is dus duide-

lijk: Jezus kan dit zeker niet op deze manier hebben verteld en die 

vreemde reacties hebben opgeroepen. Maar het is dan ook niet een ver-

haal van Jezus maar een verhaal van Marcus én de toehoorders zijn ook 

niet de toehoorders van Jezus maar de gemeenteleden van Marcus. Zij 

weten wel wat er met Jezus gebeurd is. Maar dat niet alleen. Het verhaal 
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wordt door Marcus zo gebracht, dat zij de stem van hun leermeester, Je-

zus, daarin beluisteren. Voor hen is de interpretatie van Marcus een reali-

teit geworden. Zo ontstaan mythen en worden mensen blijvend gestigma-

tiseerd. Laten wij Marcus hiervan geen verwijt maken. Iedere auteur uit 

die tijd beriep zich op een leermeester om zijn geschreven woord kracht 

bij te zetten: 'en Jezus zei: ….'!! Wat is het toch moeilijk met de ogen van 

vandaag de teksten van vroeger te lezen en te begrijpen! Deze omvor-

ming door Marcus van een onschuldig verhaaltje tot een christelijke my-

the, staat niet op zich zoals wij nog zullen ontdekken.  

Het zal u misschien verbazen dat wij in het verleden bij het aanhoren 

van deze parabel tijdens de liturgievieringen nooit op de gedachte zijn 

gekomen, dat hier iets niet klopte. De enige verklaring die mij invalt, 

moet wel de uitleg zijn die wij vanaf de kansel te horen kregen: Jezus 

wist alles wat er in de toekomst met hem zou gebeuren. Hij wist dus ook 

dat hij door zijn tegenstanders ter dood zou worden gebracht. Vanuit de-

ze kennis beschuldigde hij op voorhand zijn tegenstanders. In de tijd van 

het Rijke Roomse leven paste een dergelijke redenering in de geest van 

de tijd.  

 

Vanaf het moment waarop Marcus het Oude Testament ging interprete-

ren als geschreven met het oog op de komende Messias, Jezus, vanaf dat 

ogenblik werd het Oude Testament steeds meer de bijbel met de twee 

gezichten. Enerzijds kon men erin de geschiedenis lezen van Israël, het 

uitverkoren volk van Jahweh, maar anderzijds is de eigenlijke betekenis, 

en dat is ook thans nog de mening in de christelijke kerken, onderhuids te 

vinden als men tenminste de teksten op de juiste wijze weet te interprete-

ren. Latere ontwikkelingen in die richting leidden tot de volledige an-

nexatie van het Oude Testament als een deel van de christelijke bijbel.  

De evangeliën van Matteüs en Lucas 

Matteüs beschouwt Jezus als de Messias en een afstammeling van koning 

David. En omdat David afkomstig is uit Bethlehem, laat hij Jezus ook 

daar geboren worden. Ook vergelijkt hij Jezus met de joodse wetgever 

Mozes. En zoals Mozes uit Egypte wegtrok naar het beloofde land, zo 

laat Matteüs ook Jezus vanuit Egypte naar Israël komen. Om dit mogelijk 

te maken, moest Jezus echter eerst de grens over én wel in omgekeerde 

richting. Niet voor één gat gevangen, liet Matteüs de heilige familie naar 

Egypte vluchten uit angst voor Herodes. Hierdoor kon de uitspraak uit de 
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Heilige Schrift: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen' in Hosea 11,1 nu 

op Jezus worden toegepast (cursivering Willibrordvertaling). De toonzet-

ting van dit evangelie is heel anders dan bij Marcus. Jezus treed volgens 

Matteüs op als een wijze joodse wetsgeleerde, die onderricht geeft in 

overeenstemming met de traditie van de Thora. 'Ik ben niet gekomen om 

de joodse wet af te schaffen maar om deze te vervolmaken', lezen wij in 

Mt 5,17. Jezus is in de ogen van Matteüs een eminent wetsgeleerde die 

zijn joodse collega's verre de baas is.  

Meer dan bij Marcus en Lucas weerspiegelt dit evangelie de grote pro-

blemen die men gehad heeft met de joodse samenleving waarvan men 

eerder deel had uitgemaakt. De woorden die de evangelist in de mond 

neemt in de bekende strafrede in hoofdstuk 23 liegen er niet om. De fari-

zeeën worden voor ons afgeschilderd als de grote tegenstanders van Je-

zus, als degenen die hem naar het leven staan. Zij worden geportretteerd 

als huichelaars die alleen het eigen belang op het oog hebben. Heel 

hoofdstuk 23 ademt de geest van een volledig uit de hand gelopen relatie 

met de joodse gemeenschap uit de omgeving. Zoals elders bij de leden 

van de Q-gemeente, zullen ook hier de joodse volgelingen van Jezus uit 

de joodse gemeenschap gestoten zijn en in een isolement terecht zijn ge-

komen. Maar het is nóg kwalijker, dat Matteüs de schuld van de dood 

van Jezus bij het joodse volk legt en het volk een vervloeking over zich-

zelf laat uitspreken in Mt 27,25 : 'Heel het volk riep terug: Zijn bloed 

kome over ons en onze kinderen!'.  

Karakteristiek in het evangelie is het bijeenbrengen van een groot aan-

tal teksten in de vorm van enkele grote redevoeringen, waaronder de be-

roemde bergrede in hoofdstuk 5, die als samenvattingen van Jezus' leer 

zijn te beschouwen. Dit evangelie is door de eeuwen heen daarom steeds 

door de kerken als het belangrijkste evangelie beschouwd, een voorloper 

van de latere catechismus kunnen wij zeggen. Het evangelie ademt de 

geest van de joodse wetgeleerde die Matteüs ongetwijfeld is geweest. Het 

eindigt met de opdracht van Jezus aan zijn apostelen om alles wat hij hun 

geleerd heeft door te geven en ieder te dopen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. Hier spreekt Jezus zoals een christen zou 

doen bij het uitspreken van de doopwoorden als onderdeel van het doop-

ritueel.  

 

Er is heel wat tijd verlopen tussen de compositie van de tekst van Marcus 

en die van Lucas. Lucas schreef zijn evangelie in twee delen, waarvan 

deel 2 bekend is onder de naam Handelingen van de Apostelen. Omdat 
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Lucas pas zo laat schreef, was hij goed bekend met zowel de joodse kant 

van het christendom als met de Hellenistische variant in Klein-Azië, waar 

Paulus actief was. Hij kende de brieven van Paulus die hem inspireerden 

voor zijn beschrijving van de explosieve start van het christendom in 

Jeruzalem. Hij kende ook de teksten van Marcus en Q. Natuurlijk heeft 

Lucas rijkelijk geput uit deze bronnen. Op veel punten is er maar weinig 

verschil met de andere synoptici, Matteüs en Marcus. Hij begint zijn 

evangelie op de wijze, zoals Matteüs, met een beschrijving van wat er 

gebeurde rond de geboorte van Jezus. Ook bij hem is de geboorte omge-

ven met goddelijke luister.  

Hij noemt zichzelf in de introductie van zijn evangelie iemand die alles 

nauwkeurig heeft onderzocht om daarna een ordelijk verslag te schrijven. 

Hij doet zich dus voor als een historicus maar dat is hij duidelijk niet. Hij 

hecht daarentegen niet veel waarde aan de 'letterlijke' historiciteit van 

gebeurtenissen. Hij is een creatief schrijver, een fantastisch verteller met 

dichterlijke kwaliteiten. Bij hem is wat letterlijk gebeurt van onderge-

schikt belang vergeleken met een dieperliggende waarheid. Zijn ge-

boorteverhaal van Jezus is hier een voorbeeld van.  

Van zijn geniale schrijftalent heeft hij ook een overduidelijk bewijs ge-

geven in zijn onnavolgbare beschrijving van wat er plaats vond op de dag 

van de verrijzenis toen twee leerlingen van Jezus op weg waren naar 

Emmaus. Na hun ontmoeting met de verrezen Heer keerden zij direct 

naar Jeruzalem terug en brachten verslag uit aan de verzamelde aposte-

len. Terwijl zij nog bijeen waren, verscheen Jezus en sprak en at met hen. 

Daarna nam hij hen mee naar buiten, naar de plaats Betanië, gelegen na-

bij Jeruzalem, waar hij ten hemel werd opgenomen. In zijn tweede boek, 

de Handelingen, volgt Lucas echter de liturgische kalender van de joden 

en worden de gebeurtenissen na pasen over de tijd verdeeld: na veertig 

dagen de Hemelvaart en tenslotte op de vijftigste dag, samenvallend met 

het joodse pinksterfeest, het christelijke pinksterfeest. Blijkbaar ziet de 

schrijver hierin geen strijdigheid met zijn eerdere beschrijving van het 

gebeuren. De twijfelachtige historiciteit van het Lucas-verhaal van de 

Hemelvaar valt nog meer op als wij bij Matteüs lezen dat Galilea de 

plaats is waar Jezus ten hemel werd opgenomen.  

Bij het lezen van zijn evangelie en de Handelingen krijg ik niet de in-

druk, dat Lucas speciaal opkomt voor de lokale gemeente waartoe hij 

behoort. Zijn visie is breed, overschrijdt de kleinschaligheid van de eigen 

kleine gemeente. Voor hem is het christendom op weg de wereld te ver-

overen. Aan het begin van de Handelingen, hfdst 1 vers 8, formuleert hij 
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de zendingsopdracht die Jezus de apostelen geeft in bewoordingen die 

getuigen van zijn duidelijke verwachting voor een glorierijke toekomst 

van de kerk:  

 

Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om 

mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uit-

einde der aarde.  

 

Wat er op het pinksterfeest daarna gebeurde, beschrijft Lucas op zijn 

karakteristieke wijze vol fantasie: met tongen van vuur en met een talen-

wonder zonder weerga. Hij moet bij het schrijven zeker gedacht hebben 

aan wat in het Oude Testament vermeld staat over de toren van Babel en 

over de spraakverwarring die daar ontstond. Hoe Jahweh de hoogmoed 

van de mens afstrafte en de volkeren verstrooide door te zorgen dat de 

mensen elkaar niet meer konden verstaan. Maar op het pinksterfeest 

wordt de eenheid weer in zekere zin hersteld. Iedereen, uit welk land 

rond de Middellandse Zee ook afkomstig, kon de apostelen verstaan en 

begrijpen toen zij hun verhaal vertelden over de blijde boodschap. 

Maar hier bleef het niet bij. Wij hebben reeds opgemerkt, dat Lucas de 

kerk een vliegende start laat maken, herkenbaar en met een duidelijke 

gezagsstructuur, met leiders en assistenten. Het is een kerk met een soci-

aal gezicht en zonder enige agressie naar anderen toe. Veelzeggend vind 

ik het ook, dat in zijn evangelie de mooiste parabels staan die nergens 

anders vermeld worden maar die, o zo juist, uitbeelden wat het wezen 

van de nieuwe religie is. Ik wijs hierbij op de bekende parabels van de 

barmhartige Samaritaan, de verloren zoon, de onrechtvaardige rentmees-

ter, de rijke man en Lazarus, de farizeeër en de tollenaar, en de corrupte 

rechter. Het lijkt vreemd, dat deze zo goed in het gehoor liggende verha-

len alleen maar voorkomen in een evangelie dat pas zo laat in de eerste 

eeuw tot stand is gekomen. Misschien moet de verklaring hiervoor juist 

gezocht worden in het feit, dat deze parabels niet eenvoudig gebruikt 

kunnen worden als materiaal om het eigen gelijk van een gemeente aan te 

tonen. Lucas had blijkbaar geen enkele behoefte het voortbestaan van de 

eigen kleine groep te ondersteunen door verhalen van Jezus om te vor-

men tot tendentieuze vertellingen, zoals Marcus heeft gedaan in de para-

bel van de misdadige wijnbouwers, met de bedoeling om zich af te zetten 

en te profileren tegen de joodse omgeving in. Voor hem zijn dit verhalen 

die karakteristiek zijn voor de geest van de nieuwe religie en, naar wij 

later zullen zien, ook karakteristiek voor de mens Jezus. Het is heel goed 
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mogelijk dat het literaire en artistieke genie van Lucas voor enige van 

deze voortreffelijke verhalen zelf verantwoordelijk is.  

 

Vooruitlopend op het onderzoek naar de historische Jezus, is het zinvol 

op te merken dat bij Lucas duidelijk de minste neiging bestaat oude tek-

sten uit de kernen van Q en Marcus een christelijke lading te geven. Juist 

bij hem is de kans groot een onpartijdige weergave te vinden van oor-

spronkelijke teksten.  

Het evangelie van Johannes 

Het evangelie van Johannes wordt in wetenschappelijke kringen geda-

teerd omstreeks de eeuwwisseling. Het geeft een geheel ander beeld van 

Jezus van Nazareth dan de synoptici. De gemeenschap die dit evangelie 

heeft voortgebracht, heeft duidelijk een geheel eigen ontwikkeling door-

gemaakt. In het evangelie van Johannes
41

 is Jezus het woord van God dat 

uit de hemel is neergedaald. In alle soevereiniteit toont hij zich tijdens 

zijn aardse leven een meester in alle situaties. Hij staat boven alles. Alles 

geschiedt met zijn medeweten en zijn toestemming. Hij is meer goddelijk 

dan menselijk! Zijn kruisdood moet niet zozeer gezien worden als een 

teken van verzoening maar meer nog als een verheerlijking van hem in 

de ogen van God. Zijn optreden staat, in afwijking van wat men leest bij 

de andere evangelisten, dicht bij wat men in de kerk over de verrezen 

Heer zegt. In het evangelie van Johannes gaat Jezus bij voortduring fel te 

keer, veel meer dan bij de andere evangelisten, tegen de farizeeën en te-

gen de joden in het algemeen. Op mijzelf maakt de wijze waarop dit ge-

beurt een wat kunstmatige indruk. Het blijkt duidelijk uit de tekst, dat de 

opvattingen van Johannes absoluut ingaan tegen wat een jood kan gelo-

ven. Neem b.v. Johannes 6, 53:  

 

Jezus sprak daarop tot hen: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij het vlees 

van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet 

in u'. 

 

Het idee alleen al van het drinken van bloed moet voor een jood een 

gruwelijke gedachte zijn geweest. In Leviticus wordt dit ten strengste 

verboden. De verklaring, dat het niet gaat om de letterlijke betekenis van 

                                                        
41 B.L.Mack, blz. 182 e.v. 
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de tekst maar om een metafoor, neemt niet weg dat de gebruikte woord-

keuze voor een jood uitermate kwetsend moest zijn. Dat zo'n opmerking 

tot een breuk moest leiden, ligt voor de hand. Een definitieve breuk, ver-

oorzaakt door een dergelijk essentieel verschilpunt, maakt aan alle con-

tacten een abrupt einde. Maar waarom dan die voortdurende scheldpartij-

en van Johannes? Wat bezielde de auteur om maar op hetzelfde aambeeld 

te blijven hameren en steeds opnieuw de confrontatie te zoeken?  

 

Het evangelie is opgebouwd rond vijf wonderverhalen, die hetzelfde ka-

rakter vertonen als de wonderverhalen bij Marcus, aangevuld met het 

wijnwonder tijdens de bruiloft te Kana en de opwekking van Lazarus. 

Deze zeven wonderen worden tekenen genoemd omdat zij op een specia-

le manier naar Jezus verwijzen. Met deze wonderen als uitgangspunt 

spreekt Jezus over zichzelf en wel meestal in de ik-vorm: 'Ik ben ...'. Hij 

noemt zich: 'het licht van de wereld', 'het levend water' en 'het brood des 

levens'. Op deze uitspraken reageerden de joden vol onbegrip, wat ook 

geen wonder is als men de teksten leest! In de discussie die daarop volgt, 

staan de begrippen getuigenis en oordeel centraal. De joden die zich niet 

laten overtuigen staan bloot aan het uiteindelijke oordeel. Het geheel 

moet wel een kunstmatige indruk maken. Want wat te zeggen als Jezus 

zichzelf als een getuige uitroept bij zijn eigen uitspraken. Alleen zij die al 

geloven, zullen hiermee geen problemen hebben.  

De Johanneïsche gemeente schijnt wel op de hoogte te zijn geweest van 

de tekst van Marcus, gelet op de opbouw van het lijdensverhaal rond de 

kruisiging van Jezus, én van de gedachten in de Paulinische gemeenten. 

Voor het onderzoek naar de historische Jezus is dit evangelie van weinig 

belang. 

 

Hoewel dit evangelie niet direct dezelfde waardering heeft gekregen als 

bij de synoptici het geval was, heeft het een belangrijke rol gespeeld bij 

de theologische ontwikkeling die in de eerste eeuwen heeft plaats gevon-

den. 
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HOOFDSTUK 7 

 

DE ONTWIKKELINGEN IN KLEIN-AZIË 

Inleiding 

Eerst moeten wij een korte inleiding geven in het politieke, sociale en 

culturele leven in Klein-Azië in de tijd dat het christendom zich ontwik-

kelde, anders is het moeilijk enig begrip te krijgen van wat er zich daar 

heeft afgespeeld in de jaren volgend op de dood van Jezus.  

Klein-Azië was in de eerste eeuwen een smeltkroes van verschillende 

culturen en juist dit gebied is de bakermat geworden van de nieuwe reli-

gie in de vorm die uiteindelijk bepalend is geweest voor het tegenwoordi-

ge christendom. Wij verwijzen weer naar het standaardwerk van Mack 

met daarin een indringende beschrijving van de botsende culturen in de 

Grieks-Romeinse tijd
42

. Ondanks de diepgaande informatie die in het 

boek te vinden is, geeft het geen inzicht in het leven zoals dat zich af-

speelde in een grote stad in de klassieke oudheid. Vergeten wij niet, dat 

de grote steden de plaatsen waren waar de vorming van de nieuwe religie 

gestalte kreeg. In de omvangrijke joodse diaspora's, in steden zoals Anti-

ochië in Klein-Azië, Alexandrië in Afrika en Rome in Italië waren de 

joodse intellectuelen te vinden die, met hun kennis van de heilige boeken 

uit hun geschiedenis, deze wisten te interpreteren met het oog op Jezus 

van Nazareth. Door een gelukkig toeval kreeg ik een boek in handen van 

de socioloog Rodney Stark
43

 die, met de bedoeling een sociologische 

visie te geven op het ontstaan van het christendom, op zoek gegaan was 

naar de informatie waaraan ik ook zelf behoefte had. Zijn boek was voor 

mij een eye-opener. In een apart intermezzo wordt aan zijn werk de nodi-

ge aandacht besteed.  

 

Door de Romeinse overheersing verloren de volken hun zelfstandigheid 

en was daarmee hun politieke vrijheid verdwenen. Zij leerden de meedo-

genloze onderdrukking kennen en de snelheid waarmee de Romeinen 

zonder aarzeling optraden om mogelijk verzet de kop in te drukken. Be-

kend waren de wrede executies die de bezetter gebruikte wegens de af-

                                                        
42 Burton L.Mack, blz. 25-47. 
43 Rodney Stark, De eerste eeuwen. Een sociologische visie op het ontstaan van het 

christendom, Ten Have Baarn 1998. 
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schrikwekkende werking die ervan uitging. De eigen cultuur van de on-

derdrukte bevolking moest het afleggen tegen de Griekse cultuur, het 

Hellenisme, dat in de periode voorafgaand aan de Romeinse overheer-

sing, in geheel Klein-Azië de bestaande cultuur geleidelijk had overvleu-

geld. Het Grieks was de voertaal van de elite geworden en bovendien de 

handelstaal in het Romeinse rijk. De bekoringen die uitgingen van het 

Hellenisme met zijn schoonheid in kunstuitingen, met zijn verfijnde le-

venswijze en zijn ideeënwereld vol uitdagingen voor het intellect, waren 

voor vele primitieve samenlevingen te veel. Vaak betekende dit het ver-

lies van de eigen cultuur met desastreuze gevolgen voor de eigen identi-

teit. 

Als de band met het verleden, met wat typisch voor een gemeenschap 

is, onder spanning komt te staan, ontstaat er onrust en onzekerheid. Men 

probeert een nieuw houvast te vinden, hetzij door opnieuw op zoek te 

gaan naar én het benadrukken van wat verloren dreigt te gaan, hetzij 

door op zoek te gaan naar nieuwe zingeving. Men kwam open te staan 

voor sociale experimenten, voor pogingen om binnen een kleine groep 

van gelijkgezinden een basis te vinden voor een zinvol bestaan.  

Er boden zich verschillende mogelijkheden aan. In Klein-Azië waren er 

grote gemeenschappen van joden die het joodse erfgoed in ere hielden en 

zich sterk verbonden bleven voelen met het thuisland en vooral met de 

tempel in Jeruzalem. De diaspora-joden voelden zich thuis in hun nieuwe 

leefomgeving. Hoewel zij de joodse wet in ere hielden, hadden zij niet de 

starre wetsopvattingen zoals in Jeruzalem en waren ze meer geneigd 

goede relaties te onderhouden met anderen. Zij stonden zodoende meer 

open voor veranderingen. De joodse religie was aantrekkelijk voor velen 

vanwege de nadruk op de praktijk van sociale gerechtigheid. Een pro-

bleem was wel de etnische geslotenheid van het jodendom met zijn be-

snijdenis en de verplichte naleving van de joodse wet met zijn vele voor-

schriften die voor een niet-semiet moeilijk accepteerbaar waren. Niette-

min sloten velen zich bij het jodendom aan als sympathisanten die niet 

het volledig jood-zijn praktiseerden.  

Ook de nieuwe ideeën van het Koninkrijk van God die binnensijpelden 

via leerlingen van Jezus onder de joden, bleken aantrekkelijk. Tijdens de 

viering van de grote feestdagen in Jeruzalem waren joden uit de diaspora 

in contact gekomen met de nieuwe beweging en onder de indruk ervan 

geraakt. Dit bracht hen ertoe hierover te spreken met hun familie en met 

kennissen van buiten het jodendom. Er zullen in die gesprekken zeker 

aanrakingspunten zijn geweest waar jood en niet-jood elkaar konden vin-
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den. Het idee van een gemeenschap waarin gepoogd werd te leven vol-

gens het idee van sociale gelijkheid voor allen, zonder onderscheid tussen 

rang, stand, religie en sekse, was een uitdaging en sprak aan. Dit leidde 

tot sociale experimenten waar een ontmoeting en versmelting plaatsvond 

van het joodse en het Hellenistische gedachtegoed en waaruit uiteindelijk 

de contouren van het huidige christendom in zijn prille vorm ontstond. 

Zonder de brieven van Paulus zouden wij in het ongewisse gebleven zijn 

over wat er zich daar in Klein-Azië in de eerste decennia na de dood van 

Jezus heeft afgespeeld, en zouden wij slechts met verbazing kunnen spe-

culeren hoe dit alles gebeurd kon zijn en hoe in een korte tijd, binnen een 

periode van een kleine vijfentwintig jaar, de mens Jezus werd getrans-

formeerd in de godmens Jezus Christus. Het blijft trouwens voor een 

westerling, levend in deze tijd, toch bijna een onmogelijke opgave iets te 

begrijpen van de explosie van ideeën die opborrelden in de gemeenten 

van de Christus, zoals zij door Mack genoemd worden.  

De gemeenten van de Christus in Klein-Azië 

In Palestina en in streken in de directe omgeving met grote joodse bevol-

kingsgroepen, liepen de ontwikkelingen in de prechristelijke kernen pa-

rallel. Het uitgangspunt was steeds dezelfde: gepoogd werd op een of 

andere manier het gedachtegoed van Jezus over het Rijk van God om te 

zetten in een manier van leven waarin geprobeerd werd deze gedachten 

gestalte te geven. Wij spreken in dit verband over de Jezus-gemeenten. In 

deze gemeenten bleef steeds de nadruk liggen op het navolgen van Jezus, 

die als leermeester van de gemeenten werd beschouwd.  

 

In de gemeenten van de Christus richtte zich de belangstelling niet op het 

leven van Jezus maar op zijn dood en bestemming, zoals Mack dat for-

muleert
44

. Niet het onderricht van Jezus stond centraal, maar het idee van 

zijn martelaarschap en verheffing door God als beloning voor zijn vol-

harding en inzet voor de goede zaak. Intensief blijkt er door de eerste 

gemeenteleden gezocht te zijn in de boeken van het Oude Testament naar 

verklaringen voor zijn lijden en sterven en naar de betekenis ervan voor 

de gemeenteleden. Hiermee werd een basis gelegd voor een verering die 

geleidelijk de vorm aannam van een cultus, de Christus cultus in de for-

                                                        
44 B.L.Mack, blz. 81 t/m 102. In deze pagina's geeft de schrijver zijn visie op wat ge-

beurde in de gemeenten in Klein-Azië. Uitgangspunt waren de brieven van Paulus. 
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mulering van Mack, waarmee Paulus kennismaakte. Toen Paulus, na 

aanvankelijk een fervent tegenstander te zijn geweest, zich uiteindelijk 

gewonnen moest geven aan de grote aantrekkingskracht die van de nieu-

we ideeën uitging, werd hij de grote animator ervan en kan terecht als de 

opponent van dit jonge christendom beschouwd worden. Wat binnen een 

periode van een kleine vijf en twintig jaar zich heeft afgepeeld in de 

kring van de volgelingen van Jezus in Klein-Azië is zó bizar en onbegrij-

pelijk voor een mens van onze tijd, dat ik me verplicht voel de logica van 

het gebeuren, voor zover ik die heb begrepen, zo goed mogelijk voor de 

lezer duidelijk te maken. Ik heb niet de illusie daarin geheel te kunnen 

slagen want op bepaalde momenten duizelt het me.  

 

Laat ik beginnen een aantal factoren weer te geven die in hun onderlinge 

samenhang een bizar mengsel van de meest extreme soort opleveren. Zij 

spelen een onmiskenbare rol in de ontwikkeling van de nieuwe religie: 

 

Zowel in de joodse cultuur als in de Griekse cultuur leefde de verering voor 

mensen die streden voor de goede zaak en die, ondanks tegenslag en vervol-

ging, standvastig gebleven waren. De Griekse mythe van de edele dood en 

de joodse mythe van de vervolgde wijze, komen regelmatig voor in de 

Griekse literatuur en in de joodse wijsheidsverhalen. Jezus paste precies in 

deze typering. 

 

Het Hellenisme in Klein-Azië was een voedingsbodem voor alle mogelijke 

experimenten, met religies alom in de meest exorbitante verschijningsvor-

men.  

 

Godsdienstige stromingen ter plaatse wedijverden met elkaar en het opko-

mende christendom kon zich daarom ook niet onbetuigd laten. Met opzet 

gebruik ik het woord wedijveren, omdat het ondenkbaar zou zijn, dat in een 

dergelijke omgeving een nieuwe religie minder zou willen zijn dan, óf an-

ders gezegd onder zou willen doen voor de reeds bestaande religies.  

 

Vanaf het moment dat de nieuwe beweging de kant uitging van een cultus-

beweging, verliep de verdere ontwikkeling razend snel. Tijdens deze ont-

wikkeling werd de mens Jezus getransformeerd in de godmens Jezus Chris-

tus. Dit paste binnen de manier waarop samenlevingen ter plaatse met het 

bovennatuurlijke omgingen. Wij moeten hier niet te zwaar aan tillen. Wer-

den ook niet keizers en andere nationale beroemdheden als goddelijke per-
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sonen vereerd, zelfs al tijdens hun leven? Het is maar wat je bedoelt met 

dergelijke eretitels. Zeker, later, in de verdere ontwikkeling van het christen-

dom zijn de uitspraken van de kerk steeds duidelijker geworden. Laat daar-

over geen misverstand bestaan. Maar ik betwijfel of reeds in de eerste eeuw 

de interpretatie van de Christusfiguur de latere ontwikkelingen dekte. In ie-

der geval was de basis gelegd voor wat later zou gebeuren.  

 

Het was gebruikelijk dat genootschappen bestaande uit leden die een ge-

meenschappelijk belang deelden, samenkwamen in het huis van één van hen 

en daar vergaderden, zaken deden en hun sociale contacten onderhielden. Er 

waren in de Hellenistische tijd vele van dergelijke broederschappen van ver-

schillende aard. Tijdens de bijeenkomst was er gebruikelijk een gemeen-

schappelijke maaltijd. Het was de gewoonte, dat het broederschap de naam 

van een beschermgod aannam. De beschermgod werd tijdens de bijeenkomst 

aangeroepen en vereerd met een plengoffer. Het lijkt aannemelijk, dat de 

christelijke gemeenten een soortgelijk gedrag vertoonden. De beschermheer 

was voor hen de Christus in wiens naam zij samenkwamen en aan wie zij op 

bepaalde momenten tijdens de samenkomst eer bewezen en hem bij name 

noemden.  

 

De brieven van Paulus vormen voor ons de enige bron van informatie. De 

belangrijkste passages zijn de volgende: 

De brief aan de Romeinen, de verzen 3,21-26: 

 

Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, 

waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die 

zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder 

enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van 

de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door zijn genade ge-

rechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Jezus Christus is. Hem heeft 

God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde 

zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in zijn verdraagzaamheid de zon-

den van het verleden laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen 

nu, in deze tijd, opdat zou blijken dat Hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig 

maakt ieder die leeft uit het geloof. 

 

De tekst in de eerste brief aan de Korintiërs 15,3-5 komt over als een 

geloofsbelijdenis, waarin de keuze van de woorden wijst op een reeds 

vastgelegde, bestaande formulering waarin de essentie heel duidelijk 
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wordt omschreven met uitdrukkelijke vermelding van de Schrift als basis 

voor de uitspraken. Opvallend is ook de opmerking van Paulus, dat hij-

zelf niet verantwoordelijk is voor deze tekst die hem als een overlevering 

is meegedeeld: 

 

In de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering 

heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, vol-

gens de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij is opgestaan op de derde 

dag, volgens de Schriften, en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan 

de Twaalf. 

 

De brief aan de Filippenzen, de verzen 2,6-11, met de cursivering over-

genomen uit de Willibrordvertaling. Deze brief is een hymne, een lofprij-

zing in poëtische vorm, duidelijk afkomstig uit een latere fase en verwijst 

naar een beginnende christelijke cultus: 

 

Hij die bestond in goddelijke majesteit 

heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: 

Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. 

Hij is aan de mensen gelijk geworden. 

En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd, 

Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis. 

Daarom heeft God hem hoog verheven 

en hem de naam verleend die boven alle namen is, 

opdat bij het noemen van zijn naam 

zich iedere knie zou buigen in de hemel 

op aarde en onder de aarde, 

en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader 

Jezus Christus is de Heer. 

 

De rituele maaltijd in 1 Korintiërs 11,23-25: 

 

Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn 

beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd over-

geleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zeide: 'Dit is mijn 

lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis'. Zo ook na de maaltijd de be-

ker, met de woorden: 'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet 

dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis'. 

 



 

 97 

Deze teksten geven ons een idee van wat leefde binnen de beweging. De 

tekst uit de Romeinenbrief is duidelijk de vroegste formulering in de 

ontwikkeling binnen de beweging maar de originele tekst is door Paulus 

aangepast. Geleerden zijn erin geslaagd de voor ons belangrijke kern van 

deze vroege leeruitspraak te reconstrueren
45

 met het volgende resultaat: 

 

In voorbije tijden zag God de zonden van de niet-joden door de vingers. 

Maar nu heeft God Jezus' dood beschouwd als een middel tot verzoening 

vanwege zijn geloof. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te tonen, en om 

degene te rechtvaardigen wiens geloof afstamt van Jezus' eigen geloof. 

(geloof heeft hier de betekenis van trouw: Mack) 

 

Deze tekst beschrijft impliciet het probleem dat in het begin zich aan-

diende en dat noodzakelijk opgelost moest worden om de beweging van 

joden en niet-joden een kans op een gezamenlijke toekomst te geven. En 

tegelijk bevat de tekst de oplossing zoals de beweging die zag.  

 

Wat was namelijk het probleem. Aanvankelijk, beperkten de contacten 

tussen joden en niet-joden zich louter tot het uitwisselen van ideeën en 

was er niets aan de hand maar het moment kwam waarop men verder 

ging dan gebruikelijk was. Men begon de contacten te intensiveren en 

men kwam regelmatig bij elkaar thuis waarbij naar Hellenistisch gebruik 

een gezamenlijke maaltijd het samenzijn afsloot. Er ontstond een bepaal-

de consensus. Men begon conclusies te trekken en men kwam tot ge-

meenschappelijke overtuigingen. Er ontstond een beweging rond een 

bepaald idee, een bepaalde visie. Maar kon dat wel? Was men niet te ver 

gegaan? Volgens Paulus blijkbaar wel. Maar ook de joden binnen de 

groep moeten zich bewust zijn geworden van de problemen die een be-

dreiging vormden voor een continuering van het samen optrekken met 

niet-joden. De joodse wet vormde een barrière, een scheidingslijn tussen 

joden en niet-joden, waardoor niet-joden technisch geplaatst werden in 

de categorie 'zondaars' en daardoor uitgesloten van intiem sociaal contact 

met joden. Hoe was het dan mogelijk hen uit deze categorie te verwijde-

ren zonder de verplichting zich tot het jodendom te bekeren en de joodse 

wet in alle opzichten te onderhouden? Om hun gedrag te legitimeren 

                                                        
45 B.L.Mack, blz. 90. Mack memoreert aan een gedetailleerde studie van Sam Williams 

uit 1975. 
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kwamen de joodse leden van de groep met de volgende zeer gedurfde 

bewering:  

 

God zelf heeft in de trouw van Jezus aan de goede zaak een grond gezien 

voor de rechtvaardiging van ieder die deelt in de trouw van Jezus.  

 

De gedachte die achter deze uitspraak ligt, is de volgende. Voor de eerste 

joodse volgelingen is Jezus uniek en hem proberen na te volgen wordt 

bepalend voor hun verder leven. Maar niet alleen zijzelf maar ieder die in 

Jezus zijn voorbeeld ziet en hem in zijn leven wil navolgen, zal daarom, 

is hun overtuiging, door Jahweh als een rechtvaardige beschouwd wor-

den en niet meer als zondaar.  

Voor theologische bespiegelingen en leerstellige uitspraken is het juiste 

tijdstip blijkbaar nog niet aangebroken. Het zou trouwens naïef zijn te 

verwachten, dat van het ene op het andere moment al een kant en klare 

theologie van de verlossing klaar ligt. Zoals eerder opgemerkt: alles moet 

zijn tijd hebben. Zo gebeuren dingen nu eenmaal. Het is en blijft groten-

deels mensenwerk, waarbij de leidende hand van God op de achtergrond 

aanwezig is. Op zo'n moment besef je pas goed hoe groot de inbreng van 

de mens zelf is bij het ontstaan van nieuwe religies, het christendom niet 

uitgezonderd. 

 

Realiseert u zich goed: de eerste voorzichtige stapjes op de weg naar het 

ontstaan van een nieuwe religie gebeuren nog in een fase waarin geen 

plaats is voor diepzinnige beschouwingen en waarin mythevorming nog 

geen rol speelt. De formulering van Paulus in de Romeinenbrief is een 

nadere bezinning op wat op het eerste gezicht een te simpele en primitie-

ve benadering lijkt.  

 

Het was inderdaad een gedurfde en, ik zou bijna durven zeggen, brutale 

stap van een kleine groep enthousiastelingen maar wel een met grote ge-

volgen. Het opende de weg voor een ontwikkeling zonder weerga. Nu het 

probleem van de legitimiteit was opgelost, kon men op zoek gaan naar 

een eigen identiteit voor de beweging. Beide partners, joden en niet-

joden, brachten hun eigen ideeën mee, de niet-joden wat gedurfder dan 

de joden. Deze hadden een ingebouwde rem, gelegen in hun historisch 

godsbegrip. Het was ondenkbaar voor hen de mens Jezus te betrekken in 

een mythevorming die hem tot het niveau van hun God zou kunnen ver-

heffen. In de ontwikkeling binnen de beweging was daarom in de eerste 
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fase van de nieuwe religie geen ruimte voor een nader inschatten van de 

mens Jezus en richtte de aandacht zich volledig op de hemelse figuur van 

de verrezen Heer, de Christus, de gezalfde, door God verheven tot een 

positie die alle autoriteit te boven ging.  

 

Paulus was aanvankelijk een verwoed tegenstander van de nieuwe bewe-

ging. Geboren in de plaats Tarsus in de provincie Calicië in Klein-Azië, 

had hij een klassieke opleiding gehad met kennis van de Griekse litera-

tuur en de wetten van de retorica. Daarnaast kende hij de taal van de 

joodse bijbel: het Hebreeuws. Hij noemt zich een jood uit de stam van 

Benjamin en bovendien iemand van de strenge richting van de farizeeën. 

Wij ontmoeten hem voor het eerst met de naam Saulus in de Handelingen 

als hij tegenwoordig is bij de steniging van Stefanus. Paulus was op de 

hoogte van de vele verschillende stromingen binnen het jodendom zoals 

er waren: farizeeën, messianisten, zeloten en Essenen om er enkele te 

noemen. Maar wat hij hier in Klein Azië waarnam, was een beweging 

van joden en niet-joden op een basis van gelijkheid die voor hem niet 

acceptabel was, en die hij als strijdig met de joodse wet ervaarde. Deze 

afwijzende houding tegenover de nieuwe beweging richtte zich op de 

beweging zoals die gestalte kreeg in de diaspora en niet die in Jeruza-

lem. Maar tegelijk moeten de ideeën van de beweging hem toch vanaf het 

begin hebben aangetrokken. Zijn later gedrag dat uit zijn brieven naar 

voren komt, onderschrijft dit. Van tegenstander werd hij uiteindelijk een 

vurige aanhanger. Een plotselinge bekering zoals Lucas beschrijft in de 

Handelingen, met een lichtflits en een stem op weg naar Damascus, is 

wat te goedkoop als een rationeel argument. Het moeten de revolutionai-

re gedachten in de nieuwe beweging zijn geweest die Paulus, tegen zijn 

wil in wel is waar, hebben aangetrokken en geïntrigeerd.  

Als wij de brieven van Paulus lezen, zien wij zijn worsteling om het 

heil dat van oudsher aan de joden scheen voorbehouden, ook bereikbaar 

te maken voor de rest van de mensheid, zonder hen te willen belasten met 

de verplichtingen van de joodse wet. Zijn worsteling met teksten en vi-

sies uit het joodse verleden hebben tot grote visioenen geleid met Jezus 

Christus als middelpunt, de centrale figuur voor de redding van de mens-

heid. De brieven van Paulus zijn de zichtbare resultaten van de overstel-

pende ideeënrijkdom van deze apostel. Maar in deze brieven wordt niet 

gesproken over de mens Jezus van Nazareth, over zijn leven in Galilea, 

over zijn centrale thema van het Rijk Gods. Voor een beeld van Jezus 

van Nazareth blijven wij aangewezen op de evangelieteksten.  
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HOOFDSTUK 8 

 

VERBORGEN BEELDEN VAN JEZUS 

De Nag-Hammadi-bibliotheek en het Thomas-evangelie 

De boeken van het Nieuwe Testament, zoals wij die kennen, vormen 

maar een topje van de ijsberg. Slechts een klein gedeelte van wat in de 

eerste eeuwen is geschreven, is ook bewaard gebleven. Aanhalingen die 

wij vinden bij christelijke schrijvers uit die periode, waren lange tijd de 

enige aanwijzing dat er oorspronkelijk veel meer evangeliën bestonden 

dan het ons bekende viertal. Dit roept natuurlijk vragen op. Waren die 

verdwenen teksten zo oninteressant, dat ze op den duur in vergetelheid 

geraakt zijn? Of pasten de teksten op de een of andere manier niet meer 

binnen de richting die de ontwikkeling van het christendom na verloop 

van tijd had genomen? Het laatste blijkt het geval te zijn, zoals wij nog 

zullen ervaren. Door een gelukkig toeval werd in 1945 in Egypte nabij 

Nag-Hamaddi, verborgen in de grond, een kruik ontdekt. Deze kruik be-

vatte een veertigtal geschriften die dezelfde geest ademen. Men noemt 

deze geschriften gnostisch. Het Griekse woord gnosis betekent kennis, of 

misschien beter vertaald inzicht. De toevallige vondst bij Nag-Hamaddi 

is te danken aan monniken uit een nabij gelegen klooster die, toen zij 

bemerkten, dat ze geschriften in hun bezit hadden die niet strookten met 

de rechtzinnige leer, deze uit angst voor ontdekking niet meer binnens-

huis durfden bewaren en daarom buiten het klooster hadden begraven. 

 

Onder de gevonden teksten vond men een Koptisch handschrift, dat oor-

spronkelijk te boek gesteld was in het Grieks. Het is bekend als het evan-

gelie van Thomas. Een volledige tekst van Thomas is te vinden in het 

boek van A.F.J.Klijn
46

 en in het boek The Five Gospels
47

. Naast het 

evangelie van Thomas bevatte de Nag-Hammadi-bibliotheek ook nog 

vele andere fragmenten van boeken waarvan het bestaan tot dusver onbe-

kend was. Slavenburg
48

 gaat nader op de vondsten in en heeft verschil-

lende teksten toegelicht. Deze werken ademen dezelfde geest. De ont-

wikkeling in de gemeenten, die deze geschriften hebben voortgebracht, 

                                                        
46 A.F.J.Klijn, blz. 62-81. 
47 The Five Gospels, blz. 471 e.v. 
48 Jacob Slavenburg, Valsheid in Geschrifte, blz. 49-99. 
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heeft een geheel ander karakter gehad dan in de bij ons bekende gemeen-

ten die wij hebben leren kennen door de canonieke evangeliën, de Han-

delingen en Paulus. Bij de bestudering van de teksten bleek, dat zij bij de 

kerkvaders wel bekend waren, gelet op de verschillende citaten die door 

hen zijn overgenomen. Volgens onderzoekers tonen deze teksten aan dat 

de eerste christentijd heel anders is geweest dan de kerk ons voorhoudt 

en dat er sprake is geweest van een pluriform christendom.  

 

De geleerden dateren de oudste kern van de tekst van Thomas in de jaren 

vijftig waarmee het belang van de tekst voor het begrijpen van de eerste 

fase van het christendom duidelijk is. Evenals Q is ook het evangelie van 

Thomas een spreukenverzameling, bestaande uit 114 spreuken of logia, 

waarin niets vermeld wordt over het leven, het sterven en de verrijzenis 

van Jezus. Hoewel het evangelie van Thomas niet behoort tot de cano-

nieke geschriften van het Nieuwe Testament, het is wat men gewoonlijk 

noemt een apocrief evangelie, wordt het in wetenschappelijke kringen 

van groot belang geacht. Van de 114 uitspraken heeft ongeveer de helft 

parallellen met de nieuwtestamentische evangeliën
49

. Terwijl een flink 

aantal uitspraken of gedeelten ervan maar weinig verschillen van wat wij 

bij de synoptici vinden, zijn andere teksten volkomen onbegrijpelijk voor 

een niet-ingewijde in de gnostische materie. De gemeente van Thomas 

heeft blijkbaar uit dezelfde traditie geput als de andere Jezus-gemeenten 

maar is op de duur een eigen weg ingeslagen. Het blijkt moeilijk te zijn 

de oudste laag in de tekst te ontdekken. In afwijking van wat de geleer-

den hebben geconstateerd bij de Q-verzameling, hebben de latere wijzi-

gingen in de tekst van Thomas de originele tekst aangetast. Toch geeft de 

tekst voldoende van de kern prijs om uitspraken van andere schrijvers te 

ondersteunen als een onafhankelijke bron. Ongeveer 20% van de spreu-

ken uit Thomas komt ook in de oudste laag van Q voor
50

. Ook in het 

evangelie van Marcus komen uitspraken voor die men bij Thomas vindt. 

Zo kunnen deze teksten als een onafhankelijke bron gebruikt worden als 

wij naar extra argumenten zoeken om een bepaalde mening te ondersteu-

nen.  

Er zijn verschillende boeken over de gnosis geschreven. Professor 

Quispel is in Nederland de bekende autoriteit op dit gebied. Ik geef toe, 

dat mijn antenne niet is afgestemd voor het ontvangen van dergelijke 

                                                        
49 Jacob Slavenburg, Valsheid in geschrifte, blz. 57. 
50 B.L.Mack, blz. 66-70. 
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signalen. In de katholieke opvoeding heeft altijd de leer centraal gestaan, 

waarin het dogmatisch karakter op Thomistische grondslag sterk naar 

voren komt. Maar gegeven het feit, dat in de eerste eeuwen zeer vele 

christengemeenten een overeenkomstig gedrag vertonen als de Thomas-

gemeenten, is het onvermijdelijk de sprong in het diepe te wagen en te 

proberen de kern van de gnosis te doorgronden, in ieder geval zoals die 

bij Thomas te vinden is. 

 

Bij de gnostische christenen is er niet de minste neiging Jezus te zien als 

Messias of als God of als het geïncarneerde Woord, zoals Johannes dat 

ons leert. Het gaat er bij de gnosis om zich door Jezus te laten leiden in 

het zoeken van de weg naar de verlossing vanuit het sterfelijke en ver-

gankelijke naar het onsterfelijke en onvergankelijke. De mens is afkom-

stig uit het Licht dat bij hem nog als een vonk aanwezig is. Deze vonk 

moet tot leven gebracht worden om de weg terug te kunnen bewandelen, 

door zichzelf te leren kennen en op die manier de verbondenheid te erva-

ren met alles wat is: mens, kosmos en zelfs God, bij Thomas het Al ge-

noemd
51

. De mens moet zichzelf leren kennen in een zoektocht van bin-

nenuit. Hij moet ervaren en ontdekken de dualiteit in zijn leven: goed 

tegenover kwaad, sterfelijkheid tegenover onvergankelijkheid, materie 

tegenover geest, conventioneel gedrag tegenover wat wij in werkelijkheid 

denken en voelen, het machogedrag van het manlijke tegenover het 

vrouwelijke zoeken naar de ander.  

De overeenkomst die wij aantreffen in een groot aantal logia met wat in 

de canonieke evangeliën wordt vermeld, toont aan dat ook de leden van 

de Thomasgemeente probeerden te leven volgens voorschriften die Jezus 

had gegeven. Men had blijkbaar een programma dat overeenkomsten 

vertoont met dat van andere christelijke groeperingen. Maar de aandacht 

is niet gericht op leerstellige beschouwingen. Ook in de Thomas-

gemeenten heeft men eigen rituelen en een sociaal samenzijn van de ge-

meenteleden.  

In het zo juist aangehaalde boek van Jacob Slavenburg neem de schrij-

ver de leek bij de hand om het vreemde taalgebruik te leren verstaan. Ik 

wil enige spreuken aanhalen die iets duidelijk kunnen maken waar het 

omgaat, waarbij de tekst van Thomas steeds wordt genomen uit de verta-

ling die wij vinden in het boek van Klijn. 

 

                                                        
51 Jacob Slavenburg, Valsheid in geschrifte, blz. 50. 
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Jezus zei: Als men tot jullie zegt: Waar komen jullie vandaan? zeg hun: Wij 

zijn uit het licht gekomen, daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan, hele-

maal alleen, en het openbaarde zich in hun beeld. Als ze tegen jullie zeggen: 

Wie zijn jullie? zeg: We zijn zonen en we zijn de uitverkorenen van de le-

vende Vader. Als ze u vragen: Wat is het teken van jullie Vader dat in jullie 

is? zeg hun: Het is een beweging en een rust (logion 50). 

 

Jezus zei: Wie het Al kent behalve zichzelf, mist het Al (logion 67). 

 

Jezus zei: Laat wie zoekt daarmee niet ophouden totdat hij vindt en wanneer 

hij vindt, zal hij ontzet zijn. Wanneer hij ontzet is, zal hij zich verbazen en 

hij zal heersen over het Al (logion 2). 

 

De leerlingen zeiden tegen Jezus: Zeg ons hoe ons eind zal zijn. Jezus zei: 

Heb je dan het begin ontdekt, zodat je vraagt naar het einde? Want waar het 

begin is daar zal het einde zijn. Zalig hij die zal staan aan het begin en hij zal 

het einde kennen en hij zal de dood niet smaken (logion 18). 

 

Zelfkennis krijgen, betekent afstand doen van alle verworven hebbelijk-

heden die een belemmering vormen voor een goed inzicht. Leren omgaan 

met de dualiteit in het leven waarmee de mens voortdurend wordt gecon-

fronteerd. 

 

Dit zijn enige uitspraken van de Thomas-mensen die in de kern heel zin-

nig lijken, maar waarvan ik de draagwijdte voor een mensenleven niet 

altijd kan inzien. Het is in ieder geval een religieuze receptuur, die ruimte 

geeft aan de persoonlijke beleving maar die in de ogen van kerkelijke 

gezagsdragers van onze tijd waarschijnlijk te vrijblijvend is. 

 

Naast de gnostische geschriften zijn er nog vele andere teksten vervaar-

digd, sommige met de namen van bekende apostelen als auteurs. Gedeel-

telijk zijn deze teksten behouden gebleven en van de meeste zijn slechts 

hier en daar de sporen terug te vinden in enkele overgebleven fragmenten 

of aanhalingen bij de kerkvaders. Onder deze teksten bevinden zich ook 

de resten van een drietal evangeliën die waarschijnlijk in gebruik waren 

bij joodse christenen, zoals de gemeente van Jacobus in Jeruzalem. Van 

groot belang voor de volksdevotie door de eeuwen heen is de invloed 

geweest van de geromantiseerde verhalen rond de geboorte en de kinds-
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heid van Jezus. Zij leerden ons de namen kennen van de ouders van Ma-

ria. 

Intermezzo: de levende bijbel 

De Willibrord-vertaling van het Oude en Nieuwe Testament is de opvol-

ger van de bekende Petrus Canisius-bijbel
52

. Blijkbaar was er een duide-

lijke behoefte ontstaan om van de Griekse grondtekst een nieuwe verta-

ling te produceren. Dit betekent bronnen bestuderen en keuzes maken, 

want wij beschikken niet over een enkele Griekse oertekst. De bijbel is 

namelijk een levend boek, ontstaan in een zich ontwikkelende gemeen-

schap. Het wordingsproces is niet gestopt toen de eerste versies tot stand 

kwamen. Bij het realiseren van nieuwe versies werden aanpassingen ge-

daan binnen een theologisch kader dat paste bij de ontwikkeling van de 

lokale gemeente waarvoor deze tekst bestemd was. De verschillende the-

ologische visies van de schrijvers weerspiegelen zich in de karakteristie-

ken van de verschillende handschriften die ontstonden. Naarmate de 

ontwikkeling in het jonge christendom voortging, werden de teksten 

steeds weer opnieuw aangepast. In de eerste tijden gebeurde dit bij het 

afschrijven, kopiëren, van teksten door particulieren voor eigen gebruik 

of voor gebruik in de lokale gemeente. Bij dit afschrijven werden veran-

deringen in de tekst aangebracht door: tekst te wijzigen, tekst weg te la-

ten, tekst door te strepen of toe te voegen, naargelang de kopiist het nodig 

vond de tekst in overeenstemming te brengen met de zijns inziens juiste 

theologische standpunten. Dit wekt misschien uw verbazing, deze vrij-

heid die men zich veroorloofde gewijde teksten te veranderen. Maar ver-

gist u zich niet. Dit gewijde karakter werd pas in een later stadium aan de 

bijbelteksten toegekend. Dit is zo enige eeuwen doorgegaan maar wat er 

precies in die tijd is gebeurd, valt niet precies te achterhalen omdat de 

vroegste volledige bijbelhandschriften waarover wij thans beschikken pas 

uit de vierde eeuw afkomstig zijn. De twee belangrijkste handschriften 

zijn: de codex Vaticanus, bewaard in het Vaticaan, en de codex Sinaïti-

cus, bewaard in het Brits museum. Vergelijken wij de teksten uit beide 

handschriften met elkaar, dan kunnen wij ervaren wat het resultaat is van 

eeuwen ongebreideld aanpassen. Alleen al in het gedeelte waarin de 

                                                        
52 In november 2004 is een nieuwe bijbelvertaling tot stand gekomen in nauwe samen-
werking tussen de verschillende geloofsgemeenschappen, waarbij ook vanuit literaire 

hoek een belangrijke bijdrage is geleverd. Dit heeft geresulteerd in een aantal verschil-

lende versies.  
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evangelieteksten staan opgetekend, zijn er meer dan drieduizend verschil-

len aan te wijzen, afgezien van duidelijke overschrijffouten
53

. Sommige 

verschillen zijn onbelangrijk, maar andere zijn opvallend van aard. Ook 

vergelijking met andere overgebleven teksten en fragmenten tonen grote 

onderlinge verschillen aan. Ik geef enkele voorbeelden. Bij Marcus ont-

breekt aan het slot van zijn evangelie in de meeste oude handschriften het 

verschijningsverhaal van de verrezen Heer aan zijn leerlingen in Galilea. 

Marcus spreekt in hoofdstuk 16 alleen over het lege graf. Dit werd in de 

kerk nooit als een probleem ervaren omdat men het evangelie van Matte-

us als het oudste evangelie beschouwde en Marcus als een verkort uit-

treksel daaruit. Het werd pas een probleem toen onderzoek het tegendeel 

bewees. In de latere teksten is daarom een verschijningsverhaal toege-

voegd in Mc 16,9-20 in overeenstemming met Mt 28,16 e.v. en deze toe-

voeging is ook weer overgenomen in de Willibrord-vertaling. Andere 

aanpassingen hebben te maken met gezag en autoriteit in de kerk. Om de 

positie van Petrus als de centrale figuur voor de kerk aan te tonen beroept 

men zich o.a. op Joh 21, waarin aan Petrus de opdracht gegeven wordt 

leiding aan de kerk te geven. Tekstkritisch onderzoek heeft aangetoond, 

dat geheel hoofdstuk 21 later is toegevoegd, zie o.a. Slavenburg
54

. Bij het 

doorlezen van de tekst valt het trouwens meteen op, dat de laatste zin van 

hoofdstuk 20, de verzen 30 en 31, het evangelie op een natuurlijke ma-

nier afsluit, zodat de latere toevoeging alleen maar bevreemding kan 

wekken. Overtuig u zelf en lees Joh. 20,30-31.  

                                                        
53 Jacob Slavenburg, Valsheid in geschrifte, blz. 20 e.v. 
54 Jacob Slavenburg, Valsheid in geschrifte, blz. 19. 
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HOOFDSTUK 9 

 

HOE HET VERDER GING 

Terugblik 

Wij beginnen met een korte samenvatting van wat gebeurd is in de eerste 

eeuw van het christendom. Daarna geven wij schetsmatig aan wat er in 

de eeuwen erna gebeurde, eindigend met de omarming van de nieuwe 

religie door de wereldse bestuurders van het keizerrijk. 

 

Wetenschappers hebben door intensieve bestudering van historische 

bronnen kunnen aantonen, dat er na de dood van Jezus verschillende 

ontwikkelingen zijn aan te wijzen die voortborduurden op de ideeën van 

Jezus. De ontwikkelingen vertoonden opmerkelijke verschillen in de di-

verse gemeenten en de sporen ervan zijn terug te vinden in de canonieke 

evangelieteksten, in de Handelingen en de brieven van Paulus maar ook 

in de apocriefe geschriften. Wij maakten kennis met de Jezus-gemeenten 

en met de gemeenten van de Christus in Klein-Azië. Het onderzoek leer-

de ons hoe de evangelisten vrijelijk omgingen met de hen ter beschikking 

staande gegevens om deze te gebruiken ten dienste van hun eigen ge-

meenschap. Door de geschiedenis van de Q-gemeente leerden wij de my-

thevorming kennen die wezenlijk voor elke religie is. Wij hebben gezien 

hoe geleidelijk de positie van Jezus in de Jezus-bewegingen is opgewaar-

deerd en aan hem bijzondere eigenschappen werden toegekend zoals die 

van apocalyptische profeet bij de Q-gemeente, van Messias bij Marcus en 

van incarnatie van het Woord van God bij Johannes, om nog maar niet te 

spreken over de fantastische ontwikkeling in de gemeenten van de Chris-

tus die uiteindelijk, maar pas later, het beeld opleverde van de godmens 

Jezus Christus.  

Aan het einde van de eerste eeuw bood de christelijke kerk een pluri-

form beeld. Er was geen bliksemstart geweest met een herkenbaar ge-

zicht, onder leiding van de apostelen. Het christendom heeft een ontwik-

kelingsproces moeten doormaken waarbij de uitkomst niet van te voren 

vaststond. Eigenlijk niet zo vreemd als wij ons goed realiseren, dat Jezus 

vóór zijn heengaan geen duidelijke aanwijzingen had gegeven over wat 

later moest gebeuren. De leuze 'Het Rijk Gods' was de enige wegwijzer 

die zijn volgelingen als baken voor de toekomst was gegeven. En dan 

moeten wij niet vergeten hoe moeilijk het is te begrijpen wat Jezus hier-
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mee precies bedoelde. Bovendien, gelet op de verschillende omstandig-

heden waaronder de volgelingen van Jezus met deze opdracht aan de slag 

gingen, was het een groot avontuur wat de toekomst zou brengen.  

 

Bij de bestudering hebben wij de Jezus-gemeenten tegenover de gemeen-

ten van de Christus geplaatst, terwijl wij ons goed bewust waren van het 

feit, dat ook binnen de Jezus-gemeenten de onderlinge verschillen groot 

waren. Vergelijken wij de Jezus-gemeenten met de gemeenten van de 

Christus, dan is een groter verschil in uitgangssituatie moeilijk denkbaar. 

Enerzijds de joodse gemeenschap waarin de Jezus-gemeenten tot bloei 

kwamen en waaruit zij zich geleidelijk in een pijnlijk proces van afscheid 

nemen, hebben losgemaakt. In deze gemeenten is de ontwikkeling min-

der stormachtig geweest dan in de omgeving van Paulus maar niet min-

der duidelijk. Met zijn beroemde interpretatie van de parabel van de mis-

dadige wijnbouwers maakt Marcus duidelijk, dat de volgelingen van Je-

zus de plaats hebben overgenomen die eerst door Jahweh aan de joden 

was voorbehouden. De verwoesting van Jeruzalem en de tempel is de 

straf voor het doden van Jezus. De interpretatie van Marcus gaat verder. 

Alles wat in het verleden heeft plaats gevonden en is gezegd en in de 

vroegere bijbelboeken is neergeschreven, is gebeurd met het oog op wat 

later Jezus zou overkomen. Ik vraag me af of Marcus dezelfde overtui-

ging zou hebben gehad als de verhouding met de joodse samenleving 

beter was geweest. Maar het is een feit, dat, na de verwoesting van de 

tempel, gedurende het bezinningsproces van de joodse religieuze leiders 

op de toekomst van hun religie, de controverse tussen beide gemeen-

schappen verder is verhard. Christen zijn én tegelijk volwaardig lid van 

de joodse gemeenschap werd niet meer geaccepteerd. De breuk was to-

taal geworden. Tijdens een bijeenkomst van farizeeën na de verwoesting 

van de tempel, gehouden in Jamnia gelegen in de nabijheid van Jaffa, 

werd de formele excommunicatie uitgesproken van christenen tezamen 

met een vervloeking van de ketters én deze vervloeking diende aan het 

begin van elke dienst in de synagoge herhaald te worden
55

. Dit nuanceert 

enigszins de opvatting dat het antisemitisme volledig op rekening van de 

christenen te schrijven is. 

 

Heel anders ging het eraan toe in de smeltkroes van de ontwortelde loka-

le culturen in Klein-Azië met zijn nieuwe en overheersende cultuur van 

                                                        
55 Hans Küng, De katholieke kerk, blz. 35. 
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het Hellenisme: een voedingsbodem voor allerlei mogelijke experimen-

ten. Religies alom in de meest exorbitante verschijningsvormen. Voor-

waar een voedingsbodem voor iets aparts. De aanwezigheid van grote 

joodse gemeenschappen in de diaspora van Klein-Azië was de uitvalbasis 

voor de opmars van een nieuwe religie. Met Paulus als de grote animator 

werd een begin gemaakt met een ontwikkeling die ging wedijveren met 

de godsdienstige stromingen ter plaatse. De razend snelle ontwikkeling in 

de gemeenten van de Christus, tijdens welke de mens Jezus tenslotte, na 

eerst de volledige aandacht gericht te hebben op de verrezen Heer, zal 

worden getransformeerd in de godmens Jezus Christus, past binnen de 

manier waarop de samenlevingen ter plaatse met het bovennatuurlijke 

omgingen.  

 

Maar beoordelen wij objectief wat er in Klein-Azië gebeurd is, dan moe-

ten wij constateren, dat er een wezenlijk element ontbrak. Er was een 

eerste aanzet tot religievorming, maar er was geen Jezus-verhaal. Wie 

was toch die Jezus? Bij Paulus kon men niet terecht voor enige informa-

tie. Maar mensen hebben nu eenmaal behoefte aan een benadering die 

past in hun belevings- en ervaringswereld. In een religie zoekt men een 

mens die een voorbeeld is door zijn manier van leven, een mens die men 

kan navolgen. Men zoekt iemand tegen wie men kan opkijken en die men 

kan bewonderen, een mens van vlees en bloed. Mensen hebben verhalen 

nodig, iemand die inspireert tot navolging. Ideeën zijn mooi maar zijn 

uiteindelijk nooit voldoende voor een volksbeweging en blijvend succes. 

Het was Marcus die als eerste een verhalend verslag schreef van het le-

ven van Jezus. Dit evangelie, de eerste van een uitgebreide collectie van 

verhalen, blijkt van onschatbare waarde te zijn geweest voor de succes-

story van de nieuwe religie. De academische bespiegelingen van Paulus 

vonden hierin een tegenhanger. De leer van verlossing en verzoening, de 

leer van de betekenis van de Christus, later uitlopend op de leer van de 

Drieëenheid, blijven voor simpele gelovigen maar moeilijk te bevatten. 

De triniteitleer, in zijn filosofische formulering, vereist een meer verstan-

delijke benadering en draagt, eerlijk gezegd, onder gelovigen maar wei-

nig bij aan een beter begrip van de kern van het geloof. Spreekt Paulus 

zich uit over de positie van Jezus, de Christus, door wie heil en redding 

voor alle mensen beschikbaar is gekomen, met zelfs uitzicht op een leven 

ook na de dood, de evangelisten houden hun gemeenteleden een Navol-

ging van Jezus voor, om Thomas à Kempis vrij te citeren. Vergeten wij 

Lucas niet die begrepen heeft wat het belang was van een Leven van Je-
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zus als bindend element voor de nieuwe religie. Door het schrijven van 

zijn tweedelig boek, bestaande uit een evangelie en de Handelingen, 

maakt hij duidelijk, dat het werk van Paulus de voortzetting geweest is 

van een basis door Jezus gelegd. In de eerste hoofdstukken van de Han-

delingen laat hij beide episodes naadloos in elkaar overlopen. In de prak-

tijk van de geloofsbeleving staat nog altijd het evangelie centraal. 

Theologische ontwikkelingen 

Gaf het beeld van het christendom in de eerste periode een lappendeken 

te zien van zelfstandige gemeenten met eigen karakteristieken, in de 

tweede periode vinden belangrijke processen plaats die gericht zijn op 

het streven naar eenheid. Hierbij gaat onder meer de aandacht uit naar 

een uniform christelijke leer, naar de vaststelling van een richtlijn, canon, 

die aangeeft welke de heilige boeken zijn, en naar een kerkelijke struc-

tuur met duidelijke lijnen van gezag en bevoegdheden. Mijn interesse 

gaat voornamelijk uit naar de theologische fundering van de nieuwe reli-

gie die in de tweede fase van de ontwikkeling plaats vond. Hierbij denk 

ik speciaal aan de geloofsbelijdenis die elke zondag in de vieringen wordt 

uitgesproken door het zingen of lezen van de tekst van het Credo.  

 

Aanvankelijk, in de eerste eeuw, was de aandacht in de gemeenten van 

de Christus gericht op de verrezen Heer, de Christus, en daarom moeten 

wij alles wat in die eerste tijd gezegd en beleden werd, in relatie zien met 

deze hemelse figuur. In de theologische verdieping tijdens de tweede fase 

van de ontwikkeling van het christendom werd de aandacht gericht op 

Jezus van Nazareth. De historische Jezus, zoals hij had geleefd, werd niet 

meer gekend. Hij was iemand uit het verleden geworden. Het theologisch 

debat vond toen een nieuwe uitdaging. De mens Jezus werd betrokken bij 

de theologie rond de Christus-figuur en wel zódanig, dat het bij zijn tijd-

genoten slechts onbegrip zou hebben kunnen oproepen. Zeker, de verhef-

fing van de verrezen Heer, de Christus, in de eerste periode van het chris-

tendom past volledig binnen de tijdgeest. De verheffing van de martelaar 

die voor de goede zaak is gestorven en een voorbeeld van deugd is ge-

weest, past in het Hellenistische patroon van de heldenverering. Ook in 

de joodse geschiedschrijving was het beeld van de man, die voor de goe-

de zaak heeft gevochten en geleden en postuum wordt beloond, niet on-

bekend. Dat de verheffing van de Christus is uitgelopen op een goddelij-

ke waardigheid kan een modern christen niet echt meer aanspreken. Het 
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zegt hem maar weinig, het is voor hem louter een dogma waarvan de 

formulering binnen zijn belevingswereld geen gevoelige snaar kan raken. 

Denkend aan het verleden kan hij er wel begrip voor opbrengen, gezien 

in het licht van de tijd waarin dergelijke uitspraken werden gedaan. De 

kerk heeft blijkbaar binnen het religieuze besef van die tijd een formu-

lering gevonden om uitdrukking te geven aan de unieke positie die de 

Christus inneemt bij zowel God als in het geloof. In onze tegenwoordige 

beleving zouden wij ons wat gereserveerder hebben uitgedrukt. Het 

wordt ons echter wel heel moeilijk gemaakt als men ook de mens Jezus 

van Nazareth laat delen in de vergoddelijking van de Christus. Hoe is het 

zover gekomen, vraag ik me af? De feiten spreken echter voor zich. Deze 

transformatie waarin de historische Jezus, na zijn dood, werd omgevormd 

tot een nieuwe historische figuur, als het ware met terugwerkende kracht, 

met zowel goddelijke als menselijke eigenschappen, is niet zonder strijd 

tot stand gekomen. De theologische visies rolden over elkaar heen. Het is 

vooral deze theologische strijd geweest die eeuwenlang de gemoederen 

heeft bezig gehouden en tot grote scheuringen heeft geleid. Uit de kerk-

geschiedenis van de eerste eeuwen blijkt duidelijk hoe groot de tegenstel-

lingen in theologische overtuigingen tussen verschillende groeperingen 

zijn geweest. Dit brengt me tot de verzuchting: waar was tijdens deze 

lange strijd sprake van goddelijke inspiratie en waar niet? Wat heeft de 

keuze bepaald voor de weg die het christendom uiteindelijk gegaan is? Is 

deze keuze een geïnspireerde geweest of waren het de persoonlijke voor-

keuren en ambities van theologen die beslissend zijn geweest? Het klinkt 

wat cynisch maar op zo'n moment realiseer ik me hoe vaak mensen door 

hun gedram en betweterigheid ellende over anderen kunnen afroepen!  

 

Voordat de dogmatische formuleringen uit de pen van de theologen wa-

ren gevloeid en vastgelegd tijdens concilies, was er felle strijd geweest 

die nog in de nasleep van de opwaardering van deze Jezus, lange tijd zou 

doorgaan en vele ketterijen te zien zou geven die nog heden de christen-

heid op belangrijke punten verdeeld houden. Het eerste oecumenische 

concilie in Nicea in 325 werd in de daarop volgende eeuwen gevolgd 

door nog vele andere, waaronder die van Constantinopel in 381, die van 

Efeze in 431 en die van Chalcedon in 451. In de formuleringen van de in 

de concilies genomen besluiten zien wij de neerslag van wat er in die tijd 

is gebeurd. Zij geven zo, onderhuids, zicht op de strijd rond de nieuwe 

theologische standpunten. In het Credo van de zondagviering belijden wij 

steeds opnieuw, zingend of biddend, ons geloof in formuleringen, vastge-
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legd tijdens deze concilies. De uitspraken van de concilies lijken op het 

eerste gezicht duidelijk maar het valt niet te ontkennen, dat de gebruikte 

begrippen en formuleringen uit een tijd stammen die maar weinig ge-

meen heeft met de onze. De kerkelijke leiding heeft door de eeuwen heen 

echter steeds opnieuw deze geloofuitspraken herhaald. Het zij zo! 

 

Maar ik blijf worstelen met de vraag hoe het zover is kunnen komen. 

Proberen wij iets te begrijpen van wat zich heeft afgespeeld in het Helle-

nistische Klein-Azië, in die broedoven van de meest bizarre verschijnse-

len op religieus gebied. Daar, in een samensmelting met zowel de ideeën-

rijkdom van de grote Griekse denkers en filosofen en het joodse gedach-

tegoed, werd het fundament gelegd voor de christelijke religie zoals wij 

die nu kennen. Het zijn de kerkvaders en de jonge goed opgeleide theo-

logen met kennis van de Griekse filosofie en literatuur, de joodse ge-

schriften en de geschiedenis van het jonge christendom, die het heft in 

handen hebben genomen. Zij waren op de hoogte van het hoge intellectu-

ele gehalte van het filosofische gedachtegoed en de ideeënrijkdom van 

Plato. Ook de joden hadden al eerder de ideeën en begrippen van Plato 

gebruikt bij de interpretatie van hun eigen geschriften. Bekend is het 

werk van de joodse filosoof Philo uit Alexandrië in Egypte, geboren in 

30 v.Chr. en overleden in 45 n.Chr. Het begrip logos uit de filosofie van 

Plato werd door Philo gebruikt in zijn filosofische beschouwingen rond 

het joodse gedachtegoed. Dit begrip is van fundamenteel belang geweest 

in de ontwikkeling van de theologie van de nieuwe religie. Naast het be-

grip logos speelden ook begrippen uit de joodse wijsheidsliteratuur een 

grote rol, waarbij niet vergeten mag worden dat in de joodse wijsheidsli-

teratuur, activiteiten en eigenschappen van God werden omschreven als 

waren het op zich staande personen die hoewel direct verbonden met God 

toch als los van hem benoembaar waren. Wij spreken zo over de Geest 

van God, over de Wijsheid van God, gepersonifieerde beelden voor god-

delijk handelen, voor goddelijke eigenschappen. Bewust gebruiken wij 

hoofdletters om zulke woorden weer te geven. Wij spreken over het 

Woord van God, het scheppende Woord dat van hem uitgaat. In wezen 

gaat het gewoon over God en proberen wij ons onvermogen om hem in 

beelden te vangen te compenseren door menselijke beelden te gebruiken 

voor wat wij waarnemen als de resultaten van zijn handelen. Aan het 

evangelie van Johannes zien wij, dat het filosofische gedachtegoed van 

de Grieken zich meester heeft gemaakt van de bespiegelingen rond de 
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figuur van de Christus. Dit evangelie heeft een belangrijke rol gespeeld 

in de ontwikkeling van de theologie rond Jezus van Nazareth. 

Het christendom als bindmiddel voor het Romeinse Rijk 

Tijdens het proces waarin geleidelijk het christendom naar volwassen-

heid toegroeide, is er heftige strijd geleverd met als inzet de orthodoxie 

zoals die gezien werd door de verschillende groeperingen. Het was de 

tijd van de grote namen: Valentinus
56

, Tertullianus, Irenaeus en Origenes, 

om er enigen te noemen. Valentinus, de grote vertegenwoordiger van de 

gnostische stroming aan de ene kant en Tertullianus en Irenaeus, de ket-

terbestrijders, zo worden naar gewoonte de overwinnaars genoemd, aan 

de andere kant. De strijd ging niet alleen om de juiste inschatting van de 

figuur van Jezus en van de plaats van het joodse erfgoed binnen de nieu-

we religie maar ook om een verantwoorde keuze van de heilige boeken. 

De nagestreefde eenheid van leer en schrift werd pas na een lange strijd 

bereikt waarbij goedwillende voorvechters van de ene partij werden ver-

ketterd door even goedwillende opponenten. De richtingenstrijd was fel 

en werd uitgevochten op een manier die niet zou misstaan in het politieke 

arena in onze dagen. Het ging er bij de bestrijding van tegenstanders vaak 

meedogenloos aan toe. Er werd op de man gespeeld. Zelfs de persoonlij-

ke integriteit van de tegenstander in diskrediet brengen, was geoorloofd. 

Ketters bleken, heel toevallig, vaak ook vrouwenverleiders te zijn die er 

niet voor terugdeinsden vrome christenen op het verkeerde pad te bren-

gen. De belangrijkste ketterbestrijder was Irenaeus (circa 180 n.Chr.), 

bisschop van Lyon. Hij was een felle tegenstander van het gnosticisme. 

In zijn oog was het min of meer vrijblijvend gedrag dat hij constateerde 

bij religieuze bijeenkomsten in bepaalde gemeenten, absoluut niet te tole-

reren. Hij had ook grote bezwaren tegen het op de voorgrond treden van 

vrouwen in de vieringen. In het gevecht was de overwinning weggelegd 

voor degenen met de sterkste argumenten en de beste organisatie achter 

zich. In dit gevecht was de inbreng van Irenaeus uitermate belangrijk. Hij 

beriep zich op de apostolische traditie die hij zichtbaar aanwezig vond in 

                                                        
56 Ik kon een glimlach niet onderdrukken toen ik bij Jacob Slavenburg, Valsheid in 

geschrifte, op blz. 51 las, dat het er even naar uit heeft gezien, dat Valentinus, de gnosti-

cus, bisschop van Rome zou worden! Maar, helaas, zijn mededinger voor het bisschops-
ambt dat in het jaar 140 was vrijgekomen, had de betere papieren omdat hij als belijder, 

iemand die de martelingen om het geloof had overleefd, een groot aanzien bezat. Hij 

werd als 'Pius de belijder' de nieuwe bisschop van Rome. 
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de vier canonieke evangeliën, vooral in het tweeledige boek van Lucas. 

Bovendien was in de canonieke evangeliën de meest verbreide en cohe-

rente visie op de persoon Jezus Christus te vinden. Zij werden be-

schouwd als een historisch juiste beschrijving van het leven van Jezus. 

Bovendien verbonden de canonieke teksten de geschriften van het OT 

met de nieuwe religie doordat de evangelisten die teksten lazen en inter-

preteerden als verwijzingen naar wat met Jezus gebeurd was. Als een 

persoon die een krachtige kerkelijke structuur nastreefde, had Irenaeus de 

steun van degenen die op dezelfde lijn zaten.  

Pas in de vierde eeuw is een duidelijke mijlpaal bereikt. In het jaar 313 

werd door keizer Constantijn vrijheid van godsdienst uitgeroepen en 

mocht het christelijk geloof openlijk beleden worden. Toen de geloofs-

vrijheid was verkregen, werden de interne spanningen binnen de jonge 

religie pas goed zichtbaar. De heftige polemieken en tegenstellingen, 

waarover wij zojuist hebben geschreven in de vorige paragraaf, werden 

door Constantijn als een bedreiging gezien voor het voortbestaan van de 

jonge religie. Hij wilde éénheid en rust binnen zijn rijk en duldde geen 

interne ruzies. In het jaar 325 riep hij in Nicea het eerste oecumenische 

concilie van het christendom bijeen. Zijn invloed bij het verloop van het 

concilie en de besluiten die genomen werden, was groot. Aan theolo-

gische verschillen werd op deze manier door de keizer, voorlopig, een 

eind gemaakt. De éénheid in de kerk was nu gegarandeerd maar wel ten 

koste van het verlies van de zelfstandigheid. Het keizerrijk heeft het 

christendom omarmt in een innige omhelzing die de bewegingsvrijheid 

van de jonge kerk voor langere tijd heeft belemmerd, aldus Hans Küng
57

 

en hij spreekt over de katholieke rijkskerk, waarin feitelijk de keizer het 

voor het zeggen had, met zelfs een wezenlijke invloed op de inhoud van 

de beslissingen van de concilies. Maar na deze, min of meer, afgedwon-

gen eenheid door politiek ingrijpen van de keizer, hebben sindsdien nog 

allerlei ketterijen de kop opgestoken en hebben geleid tot afsplitsingen 

van christelijke kerken.  

 

In die tijd heeft het christendom als instituut geleidelijk de karaktertrek-

ken van de Romeinse samenleving overgenomen. Inderdaad, ook nu nog 

herkennen wij in de huidige organisatie van de katholieke kerk de ge-

zagstructuur van het Romeinse Rijk, met aan de top de paus en getrapt 

daaronder het regeringsapparaat, de curie, en de bisschoppen als hoofden 

                                                        
57 Hans Küng, De katholieke kerk, blz. 56. 
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van de lokale gemeenschappen van gelovigen. Zoals de gezagsverhou-

dingen in het Romeinse Rijk absoluut van aard waren, is het tot nu toe 

ook nog zo in de katholieke kerk. 

 

In het jaar 367 werd vervolgens door bisschop Athanasius van Alexan-

drië een lijst gegeven van boeken die als geïnspireerd beschouwd moes-

ten worden. Bij de samenstelling van de lijst werd uiteindelijk, door een 

bewuste keuze uit de vele beschikbare teksten, duidelijkheid geschapen 

omwille van de eenheid binnen de kerkelijke gemeenschap. Vanaf dat 

moment lag de canon, de leidraad voor de nieuwe religie, vast.  

 

De kerk die in de tijd van Constantijn het Romeinse rijk ging veroveren, 

was een kerk met een leer die wonderwel paste binnen de Hellenistische 

cultuur en met een structuur afgeleid van het rijk van de keizerlijke toe-

zichthouder. Het was een godsdienst met een sterk sociaal gezicht, met 

de zedelijke waarden en normen van de joodse ethiek maar dan zonder de 

verplichtingen van de joodse wet. In het gevecht om de orthodoxie is, het 

is triest dit te moeten constateren, de oudste joodse Jezusgemeente, de 

gemeente der Ebonieten zoals deze in de kerkgeschiedenis wordt ge-

noemd, als een ketterse gemeente buiten de officiële kerk geplaatst. Het 

jood-zijn en ook als volgeling van Jezus als jood willen blijven leven, 

bleek niet in overeenstemming met de nieuwe ideeën te zijn. De kerkge-

schiedenis
58

 leert ons hoe uit de chaos van diversiteit een eenheid ge-

groeid is. Niet zonder strijd en pijn en zelfs niet zonder vervolging van 

afwijkende overtuigingen. Voor de verworven eenheid moest ook een 

hoge prijs betaald worden. Van de pluriformiteit, of misschien beter ge-

zegd de vrije spiritualiteit in het christendom van de eerste periode, is na 

enkele eeuwen niets meer overgebleven. Wat éérder een verschil in inter-

pretatie was, die als een verrijking kon worden beschouwd, werd afwij-

kend gedrag van wat als rechtzinnig in de leer werd beschouwd. Het 

christendom en vooral het katholicisme heeft zichzelf een strak theolo-

gische keurslijf aangemeten. Het opgeven van de pluriformiteit ontaardde 

in starheid van opvattingen en het niet accepteren van afwijkende menin-

gen. Pluriformiteit werd ingeruild voor ketterij. Met de gevolgen van 

deze veranderde zienswijze moeten wij nog steeds leven.  

                                                        
58

 Voor informatie over de strijd om de orthodoxie verwijs ik u naar de reeds vermelde 

boeken van Jacob Slavenburg, Gerd Lüdemann, Elaine Pagels en Burton L. Mack. 
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Intermezzo: de oerknal van het christendom? 

Is het juist de opkomst en de groei van het christendom te omschrijven 

met uitdrukkingen als de oerknal van het christendom of een explosieve 

groei? De opkomst van het christendom is zeker een successtory ge-

weest. Dat valt niet te ontkennen als wij zien dat na drie eeuwen het 

christendom het bindende element is geworden binnen het Romeinse 

keizerrijk. Maar tegelijk moeten wij ons ook goed realiseren, dat drie 

honderd jaar een behoorlijk lange tijd is. Bedenk eens wat er in een peri-

ode van drie eeuwen kan gebeuren. Wat is er niet gebeurd en tot stand 

gebracht in de periode vanaf het jaar zeventien honderd tot de tijd waarin 

wij nu leven. Er is in die periode, zoals wij weten, meer gebeurd dan ie-

mand uit het jaar zeventien honderd ooit voor mogelijk zou hebben kun-

nen houden. Laten wij dus voorzichtig zijn zaken te rooskleurig in te 

schatten. Is ook de geschiedenis van de islam en van andere grote gods-

diensten niet opvallend? Trek dus niet te snel conclusies die niet te ver-

antwoorden zijn. Proberen wij eerst wat feiten boven tafel te krijgen. 

Over het aantal christenen in de eerste eeuwen in het Romeinse rijk zijn 

maar weinig betrouwbare gegevens te vinden. Min of meer betrouwbaar 

worden de cijfers pas als de tijd van Constantijn is aangebroken. Deze 

keizer moet wel veel vertrouwen gehad hebben in de mogelijkheden van 

het christendom om de toekomst van zijn rijk te verbinden met het wel en 

wee van een nieuwe religie die zich nog moest bewijzen. Het is niet vol-

doende te wijzen op het hoge morele gehalte van het christendom. De 

keizer kan deze beslissing alleen genomen hebben als op dat moment het 

aantal christenen reeds een substantieel deel van de bevolking van het 

keizerrijk uitmaakte. De socioloog Stark geeft een schatting van onge-

veer tien procent, d.w.z. ongeveer zes miljoen christenen op een geschat-

te totaal van zestig miljoen. Vanuit deze gefundeerde aanname
59

 extrapo-

leert hij terug naar het verleden door de aanname van een vaste, jaarlijkse 

groeipercentage. Door toepassing van statistische methoden probeert hij 

zicht te krijgen op de wervingskracht van de nieuwe religie in de eerste 

eeuwen. Hij komt, uitgaande van een schatting van 1000 christenen in het 

jaar veertig, na berekening uit op een groeipercentage van circa 3,42% 

per jaar: d.w.z in elk jaar neemt het aantal christenen toe met 3,42%. Dit 

lijkt op het eerste gezicht geen overdreven hoge waarde. Zo komt hij uit-

gaande van een aantal van duizend christenen in het jaar 40 tot een schat-

ting van circa 1400 christenen in het jaar 50, van 7500 in het jaar 100, 
                                                        
59 Rodney Stark, blz. 17 e.v. 
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van 40.000 in het jaar 150, van 218.000 in het jaar 200, van 1.170.000 in 

het jaar 250 en van 6.300.000 in het jaar 300. Het laatste aantal is onge-

veer 10% van de totale bevolking. Het lijkt alsof de groei in de derde 

eeuw plotseling explosief is gestegen: van 218.000 in het jaar 200 tot 

6.300.000 in het jaar 300. In absolute aantallen is dit inderdaad een ex-

plosieve stijging maar gerekend in groeipercentage hebben wij nog steeds 

de factor van 3,42% per jaar. Ik heb dit rekensommetje met opzet over-

genomen uit Stark om de verwondering, die de meeste mensen krijgen 

als ze de explosieve toename zien, wat in te dammen. In werkelijkheid 

moeten we met evenveel verbazing kijken naar een toename van 1400 in 

het jaar 50 tot 40.000 in het jaar 150. Het kleine aantal in het jaar 50 be-

tekende een bagatel vergeleken met de totale bevolking van het keizerrijk 

maar toch zien wij een honderd jaar later al een respectabel aantal: een 

dorp met christenen is nu al een hele stad geworden. Bij beoordeling van 

cijfers past altijd een nuchtere blik en een koel verstand.  

Het is duidelijk, dat wij de bekering van mensen tot het christendom in 

relatie moeten zien met de het tijdstip en de omstandigheden van het 

moment. Toen Constantijn het christendom ging bevorderen was het voor 

ieder duidelijk, dat het loonde om ook van de partij te zijn, terwijl de 

eerste aanhangers van de nieuwe religie de stap waagden met een onze-

kere toekomst voor zich. Het is zinvol een aantal factoren op te sommen 

die van belang zijn geweest bij de verbreiding van de nieuwe leer. 

 

Het valt niet te ontkennen, dat er wonderlijke dingen zijn gebeurd na de 

dood van Jezus van Nazareth. Ineens deed het verhaal de ronde, dat hij 

aan de dood ontrukt was en weer leefde en aan sommigen was versche-

nen. En bij Lucas lezen wij hoe de geest van God overvloedig uitstroom-

de over de eerste volgelingen van de jonge beweging. Dit hoopvolle be-

gin betekende echter nog niet een succesvolle toekomst maar slechts een 

goede start. In het begin was de christelijke beweging een stroming bin-

nen de joodse religie en was er geen enkele barrière voor joodse mensen 

om lid van de nieuwe beweging te worden. Maar het werd een probleem 

toen ook mensen van buiten het jodendom geïnteresseerd raakten. Op dat 

moment werd de etnische barrière een onneembaar obstakel voor de 

meesten. Wij durven te stellen, dat in Jeruzalem het christendom nooit 

meer geweest is dan een interne joodse beweging zoals er zovele in Israël 

waren. Zonder de aanwezigheid van de grote aantallen joden buiten Pa-

lestina was er van een christendom waarschijnlijk nooit sprake geweest. 

Wat binnen Palestina onmogelijk was, bleek wel mogelijk te zijn in jood-
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se centra erbuiten. Door hun jarenlang verblijf buiten Palestina waren de 

joden ingeburgerd in hun nieuwe thuisland en onderhielden zij goede 

persoonlijke en zakelijke contacten met mensen met andere culturele en 

religieuze achtergronden en waren velen geneigd afstand te nemen van 

de strikte naleving van de joodse wetten. Zij stonden meer open voor 

veranderingen dan hun geloofsgenoten in Palestina. Tijdens de grote 

feestdagen in Jeruzalem waren sommigen van hen daar in contact geko-

men met de nieuwe beweging en onder de indruk ervan geraakt. Dit 

bracht hen ertoe hierover te spreken met hun familie en met kennissen 

van buiten het jodendom. Er zullen in die gesprekken zeker aanrakings-

punten zijn geweest waar jood en niet-jood elkaar konden vinden. Stark 

noemt de intermenselijke relaties, hij spreekt over netwerken, als de 

plaats waar de nieuwe leden werden geworven en waar ook de niet-joden 

geïnteresseerd raakten. Niet alleen werden zo buitenstaanders in de be-

weging betrokken maar nog belangrijker is het, dat via de niet-joodse 

leden nieuwe ideeën werden aangedragen die aan de ontwikkeling binnen 

de beweging ten goede kwamen. De joodse schat aan waarden en normen 

ontmoette daar de ideeënrijkdom van de Hellenistische filosofie en cul-

tuur. Wat dit betekende kunnen we waarnemen in de leer die zich gelei-

delijk heeft ontwikkeld en die volledig afweek van wat buiten de diaspo-

ra gebeurde. Wij durven wederom te stellen, dat zonder de bevruchting 

door de buitenwereld ook binnen de joodse diaspora het christendom niet 

echt van de grond gekomen zou zijn. Het zou ook daar een interne joodse 

beweging zijn gebleven zoals wij die feitelijk in Jeruzalem hebben ont-

moet.  

Het lijkt, achteraf gezien, zo simpel in enkele zinnen aan te geven wat 

er in Klein-Azië is gebeurd. Maar het waarom én het hoe van het succes 

te begrijpen, is niet eenvoudig. Laten wij niet vergeten, dat tijdens en na 

Jezus' optreden in Palestina de omstandigheden in Klein-Azië niet we-

zenlijk waren veranderd. Het respect dat vele niet-joden toonden voor de 

rijkdom van het morele erfgoed van de joden, had nog steeds geen brug 

kunnen slaan die een wederzijdse toenadering mogelijk maakte. Waar de 

niet-joden onder de indruk kwamen, bleven de joden gereserveerd in hun 

eigen bolwerken. De brug liet slechts verkeer van één kant door. Het jo-

dendom kende vele sympathisanten, maar slechts weinigen die de stap 

maakten om volledig jood te worden. Degenen die de beslissende stap 

niet maakten, ontmoeten wij in de Heilige Schrift onder de naam 'god-

vrezenden'. Hoe is het mogelijk, dat door de ideeën die de joden uit Jeru-

zalem meebrachten over Jezus en het Rijk Gods, plotseling een situatie 
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ontstond die de brug voor beide kanten openstelde zodat men elkaar hal-

verwege kon ontmoeten in een sfeer van wederzijdse beïnvloeding. Het is 

naïef een beroep te doen op een zendingsopdracht vanuit de gemeente 

van Jeruzalem. Een zendingsopdracht werd pas geformuleerd op het 

moment dat het joodse bolwerk verlaten was en niet-joden in de bewe-

ging waren opgenomen. De formuleringen over zendingsopdrachten die 

wij in de evangeliën lezen, stammen pas uit een periode van meer dan 

veertig jaar na de dood van Jezus. Toen de diaspora-joden met de ideeën 

van Jezus werden geconfronteerd, bestond er nog geen christendom maar 

waren er alleen enkele groepjes joden die met de ideeën van Jezus aan de 

slag gingen. Er moet iets in de ideeën van Jezus zijn geweest, dat enigen 

onder hen ertoe bracht de enge etnische grenzen van het jodendom te 

overschrijden en vrijmoedig met niet-joodse kennissen deze gedachten te 

delen en langzamerhand verder te gaan dan oppervlakkige contacten. Het 

is allemaal te vaag om precies te weten wat er zich in het begin heeft af-

gespeeld. In hoofdstuk 7 heb ik vanuit verschillende passages uit brieven 

van Paulus een mogelijke opening gegeven voor een eerste toenadering 

tussen beide groeperingen. Misschien hebben ook nog andere factoren 

een rol gespeeld. Sommigen wijzen op de abnormale levensomstandig-

heden in de grote steden in die dagen. Vaak waren de omstandigheden zó 

extreem, was de toestand zó onzeker, dat barrières tussen mensen weg-

vielen in de strijd om het bestaan en men afwijkend gedrag als min of 

meer normaal ging zien. Mensen die de tweede wereldoorlog hebben 

meegemaakt, kunnen dit beamen. In ieder geval, toen Paulus met de 

nieuwe beweging kennis maakte, was er al een vorm van christendom 

zoals wij hebben kunnen opmaken uit zijn eerste brief aan de inwoners 

van Korinte.  

 

In de eerste eeuwen hebben er enkele dramatische gebeurtenissen plaats 

gevonden binnen het Romeinse Rijk die de morele kracht van het chris-

tendom hebben aangetoond en zeer zeker van grote invloed zijn geweest 

voor de relatieve toename van het aantal christenen. Ik gebruik hier met 

opzet de toevoeging relatief' om aan te geven dat de toename gezien moet 

worden in relatie met de afname van het totale aantal inwoners in het 

Romeinse Rijk. Wat was namelijk het geval. In de tweede en derde eeuw 

hebben in het Romeinse Rijk, in de jaren 165 en 251, verschrikkelijke 

epidemieën huisgehouden waarbij waarschijnlijk beide keren ongeveer 
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een vierde tot een derde deel van de bevolking het leven liet
60

. De be-

schrijvingen tonen situaties die doen denken aan de aanblik van slagvel-

den in onze wereldoorlogen. Vooral de toestand in de steden is met geen 

pen te beschrijven. Uit angst voor besmetting werden zieken door hun 

familieleden in de steek gelaten en stierven door het ontbreken van de 

meest elementaire verzorging van eten en drinken. Vaak werden zieken 

en doden door familieleden zonder meer op straat gedumpt. Wie kon, 

vluchtte de stad uit om op het platte land het einde van de plaag af te 

wachten. Het waren christenen die vanuit hun hoge morele opvattingen 

probeerden zieken zo goed mogelijk te verzorgen en waar mogelijk ook 

hun naaste buren te helpen. De indruk die deze zorg van naastenliefde 

gemaakt heeft, brengt zelfs felle tegenstanders van het christendom tot 

positieve uitingen die maar met moeite uit hun pen komen. Vele christe-

nen overleefden de plaag waar anderen het leven lieten. Het christendom 

heeft op deze momenten zijn visitekaartje afgegeven en hoe!  

Stark wijdt een apart hoofdstuk aan de rol van vrouwen in de groei van 

het christendom
61

. In de oudheid was het gebruikelijk de waarde van een 

mensenleven vanuit mannenogen in te schatten. Het was gebruikelijk, en 

toegestaan, na de geboorte te beslissen over leven of dood van de borre-

ling. Het is een geconstateerd gebruik, dat meisjes te vondeling werden 

gelegd of op andere wijze werden gedumpt. Vergeef mij deze grove ma-

nier van uitdrukken maar als je leest wat er in die tijden allemaal gebeur-

de, rijzen je de haren te berge. Een mensenleven was niet veel waard. Het 

was gebruikelijk, dat vrouwen door hun echtgenoten gedwongen werden 

abortus te plegen. Vanwege de primitieve medische kennis en onbekend-

heid met de elementaire regels van hygiene vielen hierbij vele slachtof-

fers. De gevolgen spreken voor zich. Er ontstond een groot mannenover-

schot en een ernstig tekort aan huwbare vrouwen. 

De genoemde praktijken pasten absoluut niet binnen de christelijke 

ethiek. In huwelijken waarin de vrouw christen was, had zij een positieve 

invloed op de bescherming van het ongeboren zowel als het jonggeboren 

leven. Dat de status van de vrouw in het christendom daardoor een grote 

aantrekkingskracht op vrouwen van buiten het christendom had, is duide-

lijk. Door het grote aantal meisjes in christelijke gezinnen kwamen vele 

huwelijken tot stand waarin de man aanvankelijk geen christen was.  

 

                                                        
60 Stark, blz. 83 e.v. 
61 Stark, blz. 105 e.v. 
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HOOFDSTUK 10 

 

DE GESCHIEDENIS VAN HET JEZUS-ONDERZOEK 

De eerste fase in het Jezus-onderzoek: een kort overzicht 

Wij hebben in het vorige hoofdstuk een beeld geschetst van de geschie-

denis van de eerste generaties volgelingen van Jezus. Het beeld dat men 

zich geleidelijk gevormd heeft van Jezus gelijkt niet veel meer op de his-

torische mens die geleefd heeft in Palestina. In de komende hoofdstukken 

zal ik proberen voor mijzelf en voor de lezer een tipje van de sluier op te 

lichten om daarachter iets van de echte Jezus terug te vinden. 

 

Traditioneel is het historisch onderzoek naar Jezus eerst het werk ge-

weest van de reformatie en later van de protestants-christelijke theologen, 

zo lezen wij in het overzichtsboek van C.J.Den Heyer
62

. In de reformatie 

stond de bijbel als het woord van God centraal in de theologie. In het 

veranderende denkklimaat kreeg men in de kringen van de kritische intel-

lectuelen oog voor het historisch karakter ervan en begon men de teksten 

als zodanig te bestuderen. De historische mens Jezus werd nu gezocht, 

ontdaan van alle dogma's uit de vorige eeuwen. Hiermee is het startschot 

gegeven voor wat men het Jezus-onderzoek noemt. Katholieken hebben 

zich in het algemeen verre gehouden van dit onderzoek, ook thans nog. 

Enerzijds is er in de theologiebeoefening binnen de katholieke kerk sinds 

de Verlichting niets wezenlijks veranderd. Men heeft dus gewoonweg 

geen behoefte aan een dergelijk onderzoek en ziet er het nut niet van in. 

Anderzijds is de controlerende en soms bestraffende hand van Rome 

steeds voelbaar geweest op plaatsen van theologisch onderzoek. Dat on-

derzoek vindt gewoonlijk plaats aan instituten die onder gezag van de 

kerkelijke hiërarchie staan, hoewel thans door secularisatie plaatselijk 

meer vrijheid bestaat voor de beoefenaar van de wetenschap. 

 

Bij de start van het kritisch historisch onderzoek had men de beschikking 

over de vier bekende evangelieteksten. Deze teksten zijn geschreven na 

de dood van Jezus en bevatten de prediking van het jonge christendom. 

De vragen waarvoor de kritische lezer zich geplaatst vond, waren de vol-

                                                        
62 C.J.Den Heyer, Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus, 

Meinema Zoetermeer 1996. 
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gende: klopt de beschrijving van Jezus met de werkelijkheid, zag Jezus 

zich echt als de Messias, verwachtte hij nog tijdens zijn leven door mid-

del van een goddelijke interventie de vestiging van het Rijk Gods op aar-

de en beschouwde hij zijn leven als mislukt toen hij aan het kruis hing en 

wist dat hij ging sterven. De laatste vraag is heel legitiem als men de tek-

sten niet meer met de ogen van het geloof leest. Men kan zelfs zover 

gaan te betwijfelen of wat in het christelijk geloof over Jezus wordt ge-

zegd, wel overeenkomt met wat Jezus zelf dacht en nastreefde. Komt 

daarmee het christelijk geloof niet op losse schroeven te staan, is dan de 

vraag die men zich kan stellen.  

De eerste onderzoekers werden met deze problemen geconfronteerd en 

gaven met hun persoonlijke visie het startschot voor een langdurig zoek-

proces in de eerste ronde van het Jezus-onderzoek. Naast kennis van de 

teksten brachten de eerste onderzoekers als extra hun intellectuele bagage 

mee die in relatie stond met het beroep dat zij uitoefenden. Zij waren niet 

echt opgeleid voor de taak die zij ondernamen. Zij konden ook niet profi-

teren van de resultaten van een breed gedragen onderzoek naar alle mo-

gelijke relevante factoren die kunnen bijdragen aan een beter begrip van 

de tijd en de plaats waarin Jezus leefde en optrad. Wij kunnen ons dan 

ook geen illusies maken over de eerste resultaten. Het zal wel duidelijk 

zijn, dat de eerste pogingen voor velen die leefden in een traditionele 

christelijke denkwereld een schok moesten betekenen en daarom veel 

weerstand opriepen. Belangrijker was echter, dat een begin werd gemaakt 

en dat vragen naar boven kwamen die verder onderzoek stimuleerden en 

zo richting gaven aan het werk van anderen. 

Serieuze exegeten beseften heel goed, dat het zonder een gedegen 

voorbereiding een illusie was enig resultaat te verwachten. Daarom richt-

te hun aandacht zich eerst op het probleem welke tekst als de oudste be-

schouwd kon worden. Nog steeds uitgaande van het idee, dat de schrij-

vers van de evangeliën probeerden een historisch juist beeld van Jezus te 

schetsen, was hun verwachting dat het oudste evangelie, ook historisch 

gezien, het meest betrouwbare moest zijn. De onderlinge vergelijking 

werd uiteindelijk beslist in het voordeel van het evangelie van Marcus. 

Zij kwamen tot de conclusie, dat Matteüs en Lucas afgeleide evangeliën 

waren en dat zij hun tekst schreven met het werk van Marcus naast zich, 

bovendien gebruik makend van een andere schriftelijke bron die wij al 

ontmoet hebben en die Q genoemd wordt. Het evangelie van Johannes 

was volgens de opvatting van de deskundigen pas geschreven rond de 

eeuwwisseling na het ontstaan van de andere evangeliën.  
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Als dit is vastgesteld, zijn wij aangekomen in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Tot dan was de aandacht in het onderzoek vooral ge-

richt geweest op de bestudering van de teksten in relatie met hun be-

trouwbaarheid als historische bron. Nu het evangelie van Marcus als de 

winnaar uit de strijd was gekomen, werd de aandacht op Jezus zelf ge-

richt. In de tweede helft van de negentiende eeuw had men een optimis-

tisch wereldbeeld en dit weerspiegelde zich ook in de houding van theo-

logen en andere onderzoekers. Vol verwachting ging men op zoek naar 

de historische Jezus. Niet alleen exegeten maar ook anderen voelden zich 

geroepen een bijdrage te leveren aan het onderzoek en zij produceerden 

talloze werken. Een heel scala aan Jezus-figuren passeerde de revue. Ie-

dere schrijver creëerde zijn eigen Jezus, waarin hij zijn eigen ideeën ge-

realiseerd zag. Het onderzoek liep uit op een fiasco.  

De veelzijdige Albert Schweitzer (1875-1965), musicus, medicus en 

theoloog, was het die op de oorzaak van het mislukken wees. Onderzoe-

kers realiseren zich onvoldoende, zei hij, dat men de wereld en de perso-

nen uit de eerste eeuw niet kan beoordelen vanuit de kennis van vandaag. 

Men begrijpt gewoon niet wie Jezus was. Hij was een jood die leefde 

volgens de traditie van zijn volk en met het godsvertrouwen en de we-

reldbeschouwing eigen aan zijn tijd. Men ziet hem echter als een tijdge-

noot die men kan opzadelen met de idealen van iemand uit de verlichte 

eeuw. Jezus is een vreemde voor de mens van de Verlichting, besloot 

Schweitzer. In zijn visie was Jezus een apocalypticus die leefde in de 

verwachting van een spoedige komst van het Rijk Gods. Het woord apo-

calypticus betekent dat de persoon in kwestie gelooft, dat door een direct 

ingrijpen van God een einde wordt gemaakt aan de bestaande aardse toe-

stand van onderdrukking en onrecht en dat een nieuwe tijd aanbreekt met 

een nieuwe betere wereld. Dit thema is een regelmatig terugkerend kern-

punt in het Jezus-onderzoek. De apocalyptische verwachting van het ko-

mende Rijk Gods is inderdaad duidelijk aanwezig in het jonge christen-

dom van de eerste eeuw, zoals blijkt uit de bijbelteksten, zie b.v. Marcus 

hfdst. 13 en de brieven van Paulus. 

 

In de twintigste eeuw verandert optimisme in pessimisme door de twee 

wereldoorlogen waarmee men wordt geconfronteerd. Zonder anderen te 

kort te willen doen, wil ik de aandacht vestigen op de Duitse protestantse 

theoloog Rudolf Bultmann (1884-1976), die een geweldige invloed heeft 

gehad op de ontwikkeling van de theologie in de twintigste eeuw. Hij 

bestudeerde de ontstaansgeschiedenis van de evangeliën en toonde aan 
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door middel van formgeschichtlich onderzoek, dat de evangeliën zijn 

opgebouwd uit losse gedeelten, perikopen, die door eindredacteuren tot 

een doorlopend verhaal over Jezus zijn verwerkt. Bovendien, beargumen-

teerde hij, stammen de meeste verhalen niet uit de tijd van Jezus maar 

zijn ze later gemaakt in de periode na zijn dood. Zulke verhalen zijn ge-

maakt om antwoord te geven op opkomende geloofsvragen en om zich te 

verdedigen tegen joodse tegenstanders die christenen afwijkend gedrag 

verweten. Door de persoon van Jezus als hoofdfiguur in dergelijke verha-

len te gebruiken, kregen uitspraken extra overtuigingskracht. Bultmann 

maakte daarmee een eind aan alle illusies, die men nog mocht hebben om 

een min of meer correcte, historische biografie van Jezus te kunnen re-

construeren. Er is geen biografie van Jezus mogelijk. Betekent dit het 

einde van het Jezus-onderzoek? Bultmann weersprak dit door zelf, wat 

hij noemt, een profiel van Jezus te scheppen. Hij ging uit van het mens-

zijn van Jezus en beschouwde alle uitspraken die te maken hebben met 

de messianiteit van Jezus als niet historisch en hij betrok hierbij ook de 

lijdensvoorspellingen bij de synoptici. Jezus heeft zijn lijden en kruis niet 

voorzien. Jezus heeft zichzelf, aldus Bultmann, onmogelijk als Messias 

kunnen zien, omdat hij een andere opvatting van zijn taak had. Jezus is 

de profeet en verkondiger van het komende Rijk van God. Hij wil de 

mensen oproepen zich te bekeren in afwachting van de spoedige komst 

van dit rijk. De historische Jezus is een volledig andere dan de Christus 

van de verkondiging. Evangeliën zijn geen historische studies, maar ver-

halen gecomponeerd na de verrijzenis van Jezus. Voor Bultmann was de 

historische Jezus niet van betekenis voor het christelijk geloof, want dáár 

gaat het om de verlossende kracht van de gekruisigde Christus. 

Zijn visie heeft veel tegenstand ontmoet. De simpele gelovigen zullen 

zich wel dood geschrokken zijn, als zij tenminste in staat waren de essen-

tie van zijn betoog te begrijpen. Maar ook vele theologen, zeker die van 

katholieke huize, weigerden onderscheid te maken tussen de historische 

Jezus en de Jezus van het geloof. Jezus beschouwde zichzelf als de Mes-

sias, was hun argumentatie, en als de zoon van God. Er was geen discon-

tinuïteit maar continuïteit tussen de periode vóór en die ná de dood van 

hem. Een ander bezwaar was dat de Jezus-figuur, geschetst door Bult-

mann, buiten het christelijk geloof werd geplaatst. Op deze manier kwam 

de Christus van het geloof, om het oneerbiedig uit te drukken, min of 

meer in de lucht te hangen. Dit moest natuurlijk ook reacties oproepen én 

juist om verder historisch onderzoek vragen.  



 

 125 

Elk beeld van Jezus roept de facto een reactie op en vraagt om een an-

dere benadering, is de conclusie die wij wel kunnen trekken na lezing van 

het historisch overzicht bij Den Heyer.  

De tweede fase in het Jezus-onderzoek: een kort overzicht  

Oorspronkelijk is het Jezus-onderzoek voornamelijk een zaak van theo-

logen uit het Duitse taalgebied geweest. Het zwaartepunt komt in de 

twintigste eeuw in de Verenigde Staten van Amerika te liggen met na-

druk op het laatste kwart van de eeuw. Het was duidelijk geworden, dat 

de doelstelling in het onderzoek verlegd moest worden van het samen-

stellen van een biografie naar het construeren van een schetsmatig beeld 

van Jezus dat een zekere mate van betrouwbaarheid heeft.  

Het optimisme om, ondanks de slechte ervaringen uit het recente verle-

den, daarin toch te slagen vindt zijn oorsprong in een viertal factoren. Als 

eerste factor noemen wij de nieuwe bronnen die voor het onderzoek be-

schikbaar zijn gekomen, zoals de vondst van het evangelie van Thomas 

in de Nag-Hammadi-bibliotheek in Egypte en de vondst van de Dode Zee 

rollen. Daarnaast wijzen wij op het gebruik van nieuwe methoden van 

onderzoek die afkomstig zijn uit andere wetenschapsgebieden en met 

succes ook hier kunnen worden toegepast. Bovendien is er de grote voor-

uitgang in de twintigste eeuw rond het onderzoek naar het ontstaan van 

het christendom. Vermeld moet ook nog worden de veranderde omstan-

digheden waaronder het onderzoek thans in het algemeen plaats vindt. 

Vanuit seculiere of geseculariseerde universiteiten wordt bij het onder-

zoek de nadruk gelegd op de relatie tussen teksten en hun oorspronkelijke 

historische omgeving. Dat de resultaten van deze onderzoekingen het 

beeld van Jezus en zijn betekenis verder kunnen verduidelijken, lijkt voor 

de hand te liggen. 

 

Het Jezus-onderzoek heeft thans een multidisciplinair karakter gekregen. 

Wij weten thans meer over de sociale, politieke en economische situatie 

rond Palestina aan het begin van onze jaartelling. Sociologie, (culturele) 

antropologie, godsdienstwetenschappen en natuurwetenschappen onder-

steunen het onderzoek. Onderzoeksmethoden uit deze wetenschappen 

worden thans in het Jezus-onderzoek toegepast. Belangrijke bijdragen 

worden ook geleverd door historisch en archeologisch onderzoek. Het is 

het samenbrengen van deze diverse kwaliteiten die het onderzoek verder 

helpen.  
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In het boek 'Jezus: gezocht en onderzocht', geeft de Amerikaan Marcus 

Borg
63

 een overzicht van de beelden van Jezus in de Noord-Amerikaanse 

theologische wetenschap met nadruk op de publicaties na 1980. De kern-

vragen in het onderzoek zijn de volgende: Jezus en de eschatologie, dwz. 

verwachtte Jezus het aanstaande einde van de wereld of niet, én de relatie 

van Jezus tot zijn sociale wereld. Speciale aandacht geeft Borg aan de 

bespreking van een boek van J.D.Crossan vanwege de geavanceerde en 

vernieuwende methoden van onderzoek
64

. In de visie van Crossan en 

eveneens in die van Borg zelf
65

 en die van anderen was de sociaal-

politieke betrokkenheid van Jezus cruciaal en zelfs het middelpunt van 

zijn activiteit en levensdoel. De betekenis van het gebruikte woord poli-

tieke moet u verstaan in de zin, dat de maatschappijkritiek van Jezus poli-

tieke implicaties had. Wat hij zei riep weerstanden op bij degenen die het 

voor het zeggen hadden, men voelde zich bedreigd. Het is dus niet een 

kwestie van wat wij gewoonlijk onder politiek bedrijven verstaan. Het is 

interessant te lezen, dat naast overeenstemming in essentiële zaken, de 

onderzoekers ieder voor zich een geheel ander beeld van Jezus geven. 

 

Speciale aandacht verdient het groot opgezette project van het z.g. Jesus-

Seminar. Het betreft een omvangrijke groep voornamelijk Amerikaanse 

geleerden met verschillende achtergrond, die een gemeenschappelijk 

onderzoek heeft gedaan naar de uitspraken en daden van Jezus. Het is een 

breed gedragen onderzoek over een totale periode van meer dan tien jaar. 

De onderzochte teksten zijn de vier bekende evangeliën aangevuld met 

de tekst van het evangelie van Thomas. Het project is gestart met het 

vervaardigen van een volledig nieuwe vertaling vanuit het Grieks in het 

hedendaagse Engels (Amerikaans). Hieraan is gewerkt door een grote 

groep deskundigen. Deze vertaling werd het uitgangspunt voor uitvoerige 

bestudering en bespreking in de groep. In de eerste fase van het onder-

zoek werden de teksten bestudeerd en beoordeeld met betrekking tot de 

uitspraken die op Jezus terug te leiden waren. Door middel van stemming 

werd een oordeel uitgesproken over de waarschijnlijkheid, dat een be-

paalde uitspraak ook inderdaad van Jezus afkomstig was. De gradatie van 

                                                        
63 Marcus Borg, Jezus: gezocht en onderzocht, de Renaissance van het Jezus-onderzoek, 

Uitgeverij Meinema Zoetermeer 1998. 
64John Dominic Crossan, Jezus: Een revolutionaire biografie, Prometheus Amsterdam 
1994. 
65 Marcus Borg, Als met nieuwe ogen. De historische Jezus en waar het op aan komt in 

het geloof van vandaag, Uitgeverij Meinema Zoetermeer 1995. 
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waarschijnlijkheid werd bij de stemming in beeld gebracht door gebruik 

te maken van gekleurde kralen met een kleurcode, lopend van rood via 

roze naar grijs en zwart in een afnemende mate van waarschijnlijkheid. 

In de tekst van The Five Gospels zien wij de conclusies van het Jesus 

Seminar zichtbaar gemaakt in gekleurde tekstgedeelten. De resultaten 

van het onderzoek zijn gepubliceerd en voorzien van een zeer uitvoerig 

commentaar dat inzicht geeft in de meningsvorming. De toelichtingen 

doen vermoeden, dat de kerkelijke achtergrond van sommige leden
66

 

soms een grotere rol heeft gespeeld bij de keuze van de kleurcode dan 

men zou mogen verwachten bij een keuze louter gebaseerd op de histori-

sche feiten (het bloed kruipt waar het niet gaan kan?). Het totaal van de 

gekleurde teksten kan van nut zijn bij het schetsen van een realistisch 

beeld van Jezus, waarvan ikzelf dankbaar gebruik heb gemaakt. Aan het 

einde van het boek The Five Gospels is ook een kort resumé gegeven van 

alle uitspraken in een volgorde van een dalende waarschijnlijkheid op 

een schaal van honderd, tezamen met de plaats in de tekst van de betref-

fende evangelist. 

In de tweede fase van het onderzoek
67

 is op een soortgelijke wijze een 

studie verricht naar de betrouwbaarheid van de verhalen over de activitei-

ten van Jezus. De gevonden resultaten kunnen eveneens bijdragen aan 

een betere beeldvorming van hem. 

Het kan bevreemding wekken, dat op een dergelijke wijze wordt omge-

gaan met teksten die een centrale plaats innemen in een religie. Maar 

wanneer men wetenschappelijke methoden hanteert in een historisch on-

derzoek, moet men ook uitspraken doen die passend zijn in een dergelijk 

onderzoek. Commentaren als: dat kun je niet doen en dat is absurd, zijn 

volkomen misplaatst. Het is duidelijk, dat uitspraken anders hadden kun-

nen zijn bij een andere samenstelling van de onderzoeksgroep en bij een 

andere stand van de wetenschap. Maar deze uitspraken kunnen ons een 

beter inzicht geven in wie Jezus was, wat hij dacht en wat hij deed.  

 

In het Nederlandse taalgebied zijn diverse werken verschenen met een 

samenvattend karakter. Van belang is het boek van H.M.Kuitert
68

 dat een 

                                                        
66 The Five Gospels. Het boek bevat een lijst van 76 deelnemers aan het Jesus Seminar 

met hun achtergrond. 
67 Robert W. Funk and The Jesus Seminar, The acts of Jesus. The search for the authen-
tic deeds of Jesus, Harper San Francisco 1998. 
68 H.M.Kuitert, Jezus: nalatenschap van het christendom, Uitgeverij Ten Have Baarn 2de 

druk 1998. 
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verduidelijking geeft van de verandering van het beeld van Jezus door de 

eeuwen heen. Een balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus vindt u in 

het reeds geciteerde werk van C.J. Den Heyer. Hoewel er van de kant van 

de katholieke theologen weinig is verschenen op het gebied van het on-

derzoek naar de historische Jezus, wil ik toch wijzen op het werk van 

Wiel Logister
69

 en het boek van Edward Schillebeeckx
70

.  

Het is interessant te weten, dat sinds de middeleeuwen de normatieve 

joodse reactie ten aanzien van Jezus is geweest: hij is een leraar die on-

derwees in een profetische moraal, een uniek soort rabbijn, een spirituele 

figuur van grote invloed voor de wereld, zo lezen wij op blz. 85 van het 

boek van Arthur Hertzberg en Aron Hirt-Mannheimer
71

. Door een andere 

opstelling van de kerken tegenwoordig, is ook de belangstelling onder de 

joden voor de figuur van Jezus toegenomen. Hoewel niet van recente 

datum, wil ik memoreren het boek van Prof. Dr. David Flusser
72

.  

 

Het is te verwachten, dat het Jezus-onderzoek ook in de komende jaren 

voortgang zal vinden en dat nieuwe informatie van invloed kan zijn op de 

beeldvorming.  

 

In de komende hoofdstukken wil ik proberen een beeld te schetsen van 

Jezus van Nazareth dat aansluit bij mijn ervaringen opgedaan tijdens de 

periode van studie in de afgelopen jaren. 

 

                                                        
69 Wiel Logister, Een mensenleven door God getekend. Inleiding in de christologie, 

Uitgeverij Altiora Averbode en J.H.Kok Kampen 1987. 
70 Edward Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een Levende, Uitgeverij H.Nelissen 

Baarn 1974. 
71 Arthur Hertzberg and Aron Hirt-Manheimer, Joden. Identiteit en karakter van een 
volk, Ambo Amsterdam en Icarus Antwerpen 1998. 
72 David Flusser, Jezus de levensgeschiedenis van een religieus genie, De Haan Bussum 

2de druk 1969 
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HOOFDSTUK 11 

 

WAAROM OP ZOEK GAAN NAAR DE HISTORISCHE JEZUS  

Persoonlijke verantwoording 

Men kan zich afvragen waarom door mij een eigen onderzoek naar de 

historische Jezus wordt verricht, als reeds door zo velen hieraan een bij-

drage is geleverd. Dit is zeker een legitieme vraag. Er zijn hiervoor twee 

argumenten:  

 

De grote diversiteit aan beelden van de historische Jezus heeft mij altijd be-

vreemd. Hoe is het toch mogelijk zulke van elkaar afwijkende resultaten en 

visies te vinden. De oorzaak moet volgens mij wel samenhangen met de 

complexiteit van het onderzoek waardoor teveel ruimte ontstaat voor de per-

soonlijke inbreng en een subjectieve benadering van de onderzoeker. Ik wil 

dit zelf ervaren en leren, binnen de complexiteit van de materie, mijn eigen 

persoonlijke voorkeur onder controle te houden. 

 

Bij het Jezus-onderzoek hebben de katholieke bijbelgeleerden slechts spora-

disch wat van zich laten horen. Het kerkelijk leergezag heeft altijd een te kri-

tische benadering van geschriften van het Nieuwe Testament onmogelijk 

gemaakt door repressieve maatregelen te nemen tegen bijbelgeleerden die 

het waagden zich te vrij op te stellen ten opzichte van de richtlijnen van de 

kerkelijke leiding. Als katholiek vind ik dit een kwalijke zaak. Wil men toch 

op de hoogte zijn van de invloed van de moderne wetenschappen op de ken-

nis van de bijbel dan moet men noodgedwongen te rade gaan bij literatuur 

van niet-katholieke huize. De opstelling van de kerk weerspiegelt zich ook in 

de verkondiging waarin men tevergeefs zoekt naar een genuanceerde bena-

dering van de evangelieteksten. Dit was mede voor mij aanleiding zelf een 

onderzoek te starten.  

 

Bij het onderzoek zal ik dankbaar gebruik maken van wat het Jesus Se-

minar aan relevante gegevens heeft verzameld. 
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Het Jezus-onderzoek: een bijdrage aan een beter begrip van de Heilige 

Schrift 

In de tijd, toen men nog heilig geloofde, dat de teksten van de evangelis-

ten als het woord van God moesten worden beschouwd, bestond er geen 

enkele behoefte om naar verschillen tussen bijbelteksten een kritisch on-

derzoek in te stellen. Men zag wel verschillen tussen de evangeliën on-

derling maar in de ogen van de kerk was er geen sprake van tegenstrij-

digheden maar slechts van een verschil in benadering. De verschillende 

beelden vulden elkaar juist aan zodat het totaalbeeld van Jezus als een 

verrijking werd gezien van het beeld dat iedere evangelist apart schetste. 

Vanaf het moment, dat men echter begint in te zien dat de inspiratie van 

de Heilige Geest bij het schrijven niet al te letterlijk opgevat moet wor-

den en dat de teksten ook niet de bedoeling hebben een letterlijke biogra-

fie van Jezus te geven, staat men er voor open de evangeliën met andere 

ogen te gaan lezen en de teksten aan een kritisch onderzoek te onderwer-

pen.  

 

Een gelovige die de bijbel leest om in geloof Gods woord tot zich te laten 

komen, probeert te begrijpen wat de tekst voor hem kan betekenen. Hij 

voelt zich bij het bijbellezen aangesproken door wat de tekst wil over-

brengen
73

. Er zijn echter, jammer genoeg, te veel uitspraken bij de evan-

gelisten te vinden die, letterlijk genomen, bijdragen aan een vertekend 

beeld van Jezus en van de geestelijke leiders van het joodse volk. Teksten 

lezen zonder enige reserve kan tot misverstaan leiden. Men moet steeds 

beseffen, dat de bijbel bestaat uit historische teksten die wij met onze 

ogen van vandaag, bijna twee duizend jaar later, met de nodige voorzich-

tigheid moeten bekijken. Zonder historisch besef is het lezen en goed 

begrijpen van teksten een riskante aangelegenheid. Het gemis aan histo-

risch besef heeft in het verleden vaak geleid tot het misbruiken van de 

bijbel om er het eigen gelijk mee aan te tonen. De geschiedenis heeft 

aangetoond, dat velen de bijbel als een doos van Pandorra hebben benut, 

in de (eerlijke) overtuiging dat de tekst hen in het gelijk stelde.  

Het is duidelijk, dat zoeken naar een beeld van de historische Jezus be-

palend is voor de wijze waarop naar de evangelieteksten wordt gekeken. 

Bij dit onderzoek gaat het om het bestuderen van bijbelteksten be-

                                                        
73  Wim Weren, Vensters op Jezus. Methoden in de uitleg van de evangeliën, Meinema 

Zoetermeer 1998. 
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schouwd als een historische bron. De wetenschapper gaat heel anders te 

werk dan de vrome gelovige en onderwerpt de betreffende tekst aan een 

kritische beschouwing en vraagt zich af waarom de evangelist dit heeft 

opgeschreven en waarom juist in de vorm die nu voorligt. Zo lezend, 

heeft hij een andere instelling. Hij weet bij voorbeeld uit ervaring, dat 

vooral de evangelisten Matteüs en Johannes een vertekend beeld van 

Jezus kunnen geven. Jezus komt bij hen vaak over als iemand die mensen 

bij hun leven al veroordeelt en uitsluit. De evangelisten sluiten zich door 

dit gedrag naadloos aan bij het gebruik in de klassieke oudheid om eigen 

woorden meer gezag te geven door zich hierbij te beroepen op bekende 

personen én deze personen tot spreker of schrijver te maken van wat men 

zelf zegt of schrijft. Of minder flatteus geformuleerd: evangelisten zien er 

niet tegen op, als het hun uitkomt, Jezus voor hun karretje te spannen. 

Het is duidelijk, dat, als Jezus iets ten nadele van mensen opmerkt, dit 

terdege moet worden onderzocht en gecontroleerd op juistheid. Hiervoor 

moeten teksten uit diverse bronnen met elkaar vergeleken worden. Onaf-

hankelijke uitspraken in verschillende bronnen ondersteunen elkaar. Uit-

spraken zonder ondersteuning elders, eisen een extra kritische benade-

ring. Dit betekent, dat een onderzoek, bedoeld om een beter beeld van 

Jezus te krijgen, bijdraagt aan een beter begrijpen van de evangeliën. 

Deze winst is een afgeleide van het historisch onderzoek naar de mens 

Jezus én daarom een extra argument dit onderzoek heel serieus te nemen.  

Laat de echte Jezus opstaan 

Ik zie de wenkbrauwen al omhoog gaan. Maar u kent toch nog allemaal 

dat Tv-spelletje van vroeger dat jarenlang een bestseller is geweest. Drie 

personen verschijnen in beeld die allen beweren de enige echte te zijn. 

Met gerichte vragen moet de waarheid achterhaald worden. Wat heeft dat 

met de figuur van Jezus te maken, zult u zeggen. Er is maar één Jezus. 

Maar dat is een misverstand want er zijn er echt drie én die drie pretende-

ren allemaal de echte te zijn. En zij zijn ook allemaal echt, maar dan ie-

der op zijn eigen manier. De Jezus van Nazareth is niet dezelfde als de 

Jezus die wij ontmoeten in de evangeliën en die verschilt ook weer we-

zenlijk van de verrezen Heer, de Jezus van de theologie die wordt bezon-

gen in het Credo en die centraal staat in de zondagse liturgievieringen. 

Waar ligt nu het probleem en hoe is het in de wereld gekomen? Het pro-

bleem is, dat gelovigen geleerd hebben geen onderscheid te maken tussen 

de drie verschijningsvormen van Jezus én dat de kerk het niet nodig of 
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nuttig heeft gevonden dat onderscheid aan de gelovigen duidelijk te ma-

ken. Het probleem vindt zijn oorsprong in de plaats en de tijd waarin ons 

geloof vorm heeft gekregen, de evangelieverhalen ontstonden en de eer-

ste theologische uitspraken werden geformuleerd. Het is de tijd waarin de 

mens nog zo dicht bij de natuur stond, de tijd waarin verdichtsel en 

waarheid nog in elkaar overvloeiden, de tijd van mythen en wonderen, de 

tijd waarin het geloof in het goddelijke nog vanzelfsprekend was en de 

tijd waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen waar en letterlijk 

waar. Men moet erbij geweest zijn om het te kunnen begrijpen. Wij wij-

zen nogmaals op het indrukwekkende boek van Burton L.Mack
74

 die 

probeert zijn lezers een introductie te geven in die periode van het Helle-

nisme in Klein-Azië maar je merkt, dat hij ook zelf zich steeds blijft ver-

bazen over wat er in die tijd gebeurd is en hoe het christendom zijn eerste 

ontwikkeling doormaakte. In dat ontwikkelingsproces is de mens Jezus 

van Nazareth geleidelijk getransformeerd in de Jezus van de theologie, de 

Jezus van het geloof, God en mens tegelijk. Hoe de ontwikkeling precies 

kan hebben plaats gevonden is niet met zekerheid te zeggen. Over het 

resultaat van die ontwikkeling kan geen misverstand zijn, want die is 

vastgelegd in de schriftelijke weergave van onze geloofsleer, hoewel in 

beelden en begrippen ontleend aan de Griekse cultuur en in formulerin-

gen waarvan de betekenis voor de moderne mens niet vanzelfsprekend is. 

Vergelijken wij deze ontwikkeling met hoe in de joodse religie over Jah-

weh wordt gesproken, dan staan wij voor een raadsel. Want wij mogen 

nooit vergeten en ons steeds goed blijven realiseren, dat het christendom 

gestart is als een afsplitsing van het jodendom. Dit vergeten zou catastro-

faal zijn. Het christendom is doortrokken van de joodse religie en het 

beeld van God is joods in al zijn beschrijvingen. Dit kan ook niet anders 

omdat de eerste christenen joden waren die vanuit het Oude Testament 

hun visie op God meebrachten. Zij hebben hun stempel op ons geloof 

gedrukt en dat ontkennen zou strijdig met de werkelijkheid zijn. Het ge-

loof in de ene ondeelbare God is joods en dus ook christelijk.  

 

Wat kunnen wij met zekerheid zeggen over Jezus van Nazareth, zowel in 

de zin van: zo was hij zeker wel, als in de betekenis van: zo was hij zeker 

niet. Het is belangrijk, dat de lezer weet van welke zekerheden ik uitga. 

Het is niet een kwestie van een persoonlijke keuze maar het gaat om een 

beredeneerde overtuiging, verkregen na intensieve bestudering van de 

                                                        
74 B.L.Mack, blz. 25 e.v. 
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bronnen die ons ter beschikking staan. Uitspraken over Jezus van Naza-

reth zijn geen theologisch gegronde uitspraken maar berusten op histo-

risch onderzoek van historisch controleerbare gegevens. Wat in een late-

re fase tijdens de ontwikkeling van de christelijke leer toegevoegd is aan 

het beeld van Jezus in de kerkelijke traditie, onttrekt zich aan historisch 

onderzoek en drukt het geloof uit van een zich ontwikkelende kerkelijke 

gemeenschap. Bij een historisch onderzoek moet men wel noodgedwon-

gen uitgaan van wat het onderzoek aan relevante resultaten oplevert.  

Met een korte beschrijving in enkele beelden wil ik benadrukken, dat 

Jezus van Nazareth een mens van vlees en bloed was, een mens met een 

duidelijke visie, met grote gaven en zich bewust van een missie. 

 

Wij weten, dat de godsdienst van Jezus de joodse godsdienst was en dat de 

godsdienst over Jezus het christendom is. Het lijkt het intrappen van een 

open deur, maar het is goed niet te vergeten dat Jezus niet de eerste christen 

is geweest. Jezus was een jood die leefde in de joodse traditie, in overeen-

stemming met de joodse wet. Het is ondenkbaar, dat hij, handelend tegen de 

joodse wet in, enig succes zou hebben geboekt onder zijn landgenoten én 

uiteindelijk toch als de grondlegger van een nieuwe religie zou kunnen wor-

den beschouwd. Jezus zette zich niet af tegen de joodse godsdienst. Als hij 

problemen had, dan ging het om de wijze van toepassing van regels.  

Jezus was een mens en geen God. Hij zocht de dood niet, al was hij zich be-

wust van het risico dat hij liep. Jezus zag zichzelf niet als de Messias. Voor 

geen van deze punten is in de teksten enige aanwijzing te vinden, daargela-

ten de duidelijk aanwijsbare latere toevoegingen door de evangelisten met 

het oog op de verankering van hun gemeenten in de joodse traditie; dit ge-

beurde in de fase van de mythevorming.  

Jezus was een rondtrekkende leraar die voornamelijk werkzaam was in Gali-

lea. Centraal in zijn leer stond het Rijk van God of anders gezegd de Heer-

schappij van God. Deze gedachte vormt de grondslag van de verschillende 

Jezus-gemeenten. Jezus heeft geen kerk gesticht maar kan wel beschouwd 

worden als de grondlegger van een beweging die later leidde tot het ontstaan 

van de verschillende Jezus-gemeenten. Argumenten van het tegendeel hier-

van zijn in de teksten van de bronnen niet te vinden.  

Jezus predikte de liefde en bracht deze ook in praktijk. Hij plaatste de liefde 

tot Jahweh en de evenmens naast elkaar.  

Jezus was een mens van zijn tijd en deelde alle gebruikelijke opvattingen ei-

gen aan de primitieve samenlevingen uit die periode. Wij moeten ervan uit-

gaan, dat zijn geloof in demonen, boze geesten en duivels aansloot bij dat 
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van zijn omgeving. Jezus had een speciale gave zieken te kunnen genezen. 

Hij verzette zich niet tegen het Romeinse gezag. Zijn optreden is wel politiek 

in de zin, dat zijn woorden door het establishment werden gezien als een uit-

daging gericht tegen de gevestigde orde.  

 

De Jezus van de verkondiging leren wij kennen in de evangelieteksten. 

Maar elke evangelist geeft een ander beeld van Jezus, heeft een eigen 

theologische visie. Dit hangt samen met het feit, dat de evangeliën geen 

levensbeschrijving van Jezus geven. Zij zijn niet als zodanig bedoeld. 

Het zijn leerboeken voor onderricht, lesmateriaal zo u wilt. Zij zijn sa-

mengesteld door verschillende personen die een eigen groep toehoorders, 

een lokale kerk, op het oog hadden. Zij weerspiegelen de diversiteit in de 

ontwikkeling van het christendom in de eerste eeuw. Wij zij hierop uit-

voerig in de voorafgaande hoofdstukken ingegaan. De evangelieverhalen 

weerspiegelen een tussenfase in het proces van mens naar godmens. 

 

Maar het christendom is zijn eigen weg gegaan. De Jezus van het geloof 

die de kerk ons toont, en die ook al in min of meerdere mate in de evan-

gelieteksten zichtbaar wordt, is het resultaat van een theologische en 

dogmatische ontwikkeling die geleidelijk heeft plaats gevonden. De ver-

rezen Jezus is gedurende deze ontwikkeling van de kerkelijke leer, be-

kleed met waardigheid en macht. Maar blijkbaar is dit niet genoeg. Het 

zicht op de mens Jezus is ons ook nog geleidelijk ontnomen, gelet op de 

kerkelijke praktijk in leer, prediking en liturgie. Daar worden aan de per-

soon Jezus van Nazareth dezelfde status, betekenis en eigenschappen 

toegekend als aan Jezus de verrezen Heer. Voor de gewone gelovige, en 

ik denk ook voor de meeste kerkleiders, is er geen verschil tussen de Je-

zus van het geloof en Jezus van Nazareth. Die overtuiging was er toen en 

die is er ook nu nog steeds. Waarheid en verdichtsel met elkaar verwe-

ven!  

 

Maar zonder Jezus van Nazareth is het verhaal van Jezus Christus, de 

zoon van God, zonder zin omdat dit verhaal niets zou toevoegen aan onze 

kennis van God. Zonder de mens Jezus heeft de figuur van Jezus de ver-

rezen Heer geen enkele verbinding met de aarde, spreekt het slechts over 

God in termen van speculaties. Maar in relatie met de mens Jezus krijgen 

de dogma's hun betekenis als het in beeld brengen van het feitelijk ingrij-

pen van God in de geschiedenis van de mensheid door zich te openbaren 

als een God-met-ons, zichtbaar geworden in deze unieke mens.  
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Dat wij moeite kunnen hebben met de inhoud van de dogma's, met hun 

betekenis voor hedendaagse mensen, moeten wij maar op de koop toe 

nemen. Dat wij ons steeds ergeren aan het feit, dat tijdens de liturgievie-

ringen de drie gestalten van Jezus door elkaar heen worden gebruikt, 

moeten wij maar accepteren. Het zij zo! Het is mij trouwens opgevallen, 

dat in de pastorale praktijk ook de clerus geen duidelijk onderscheid 

maakt tussen de drie verschijningsvormen van dezelfde Jezus. Blijkbaar 

is het voor gewone stervelingen maar moeilijk met het onderscheid tus-

sen Jezus van Nazareth en Jezus de Heer in de praktijk uit de voeten te 

kunnen. Ik durf te stellen, dat dit niet los gezien kan worden van het feit, 

dat de ontwikkeling in het kerkelijk denken geen gelijke tred en voeling 

heeft kunnen houden met de ontwikkelingen buiten de kerk. Maar het 

zou triest zijn als op deze wijze het zicht op de mens Jezus, de inspiratie-

bron voor velen in het verleden én onze hoop voor de toekomst, zou ver-

dwijnen in de mist opgetrokken door dogma's en theologische verhande-

lingen. Zonder een centrale positie van de mens Jezus van Nazareth 

wordt voor velen het geloof maar een steriele aangelegenheid.  

 

De reacties van de kerkelijke overheid in het verleden op de, mogelijke, 

resultaten van een historisch onderzoek naar Jezus van Nazareth zijn zeer 

veelzeggend. Men stelt, dat voor het christelijk geloof de resultaten van 

een dergelijk onderzoek nooit relevant kunnen zijn, dwz. slechts van een 

beperkte betekenis, omdat het in de kerkelijke leer niet gaat over Jezus 

van Nazareth maar over Jezus-Christus, de verrezen Heer, zoals hij kern-

achtig voor ons geformuleerd is in het Credo, de geloofsbelijdenis van 

Nicea. Hiermee lijkt een mogelijke discussie gesloten. Dit geeft weinig 

hoop op een verandering in de houding van de kerkelijke leiding. 
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HOOFDSTUK 12 

 

PALESTINA: HET TONEEL VOOR HET OPTREDEN VAN JEZUS 

EEN KORTE SCHETS 

 

Om enig inzicht te krijgen in het leven in Palestina in de tijd van Jezus, 

zullen wij enkele topics de revue laten passeren. 

Israël: volk in de verdrukking 

Palestina vormt van oudsher een natuurlijke brug tussen Klein-Azië en 

Noord-Afrika. Reeds de farao's van Egypte en de koningen van Assyrië 

en Babylonië hebben voortdurend geprobeerd Palestina binnen hun direc-

te invloedsfeer te brengen en te houden en hebben zonodig met kracht 

van wapens hun wil opgelegd aan de bewoners. Het land heeft maar spo-

radisch tijden van rust gekend. Wij memoreren de vernietiging van het 

noordelijk koninkrijk Israël met de hoofdstad Samaria door de Assyriërs 

en later de verwoesting in het zuidelijk koninkrijk van de stad Jeruzalem 

en de tempel in 586 v.Chr. door de Babyloniërs. Zoals vaak werd ook 

toen het middel van de deportatie gebruikt om een land blijvend onder 

controle te houden.  

De betekenis van de verbanning van een deel van de bevolking, de bo-

venlaag, naar Babylon is van groot belang geweest voor de geschiedenis 

van de joden. De Babylonische ballingschap markeert het ontstaan van 

grote joodse gemeenschappen buiten Palestina, de zgn. diaspora. De jo-

den hebben zich in de loop der eeuwen verspreid over een uitgestrekt 

gebied, met in het zuiden in Egypte een concentratie in Alexandrië, de 

plaats waar de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, 

het licht zag, en via Klein-Azië tot in Rome, de hoofdstad van het Ro-

meinse rijk. Het ontstaan van het christendom is niet los te zien van deze 

joodse kernen waarom heen later de eerste christengemeenten ontston-

den. Na de Babylonische gevangenschap keerden vele joden niet terug 

maar bleven achter in hun nieuwe vaderland.  

In 332 v.Chr. veroverde Alexander de Grote Palestina en brak het tijd-

perk aan, dat in het gehele Middellandse zeegebied de cultuur van Grie-

kenland, het Hellenisme, toonaangevend zou worden. Grieks werd de 

handelstaal, de Griekse manier van leven had een toenemende invloed op 

het joodse volk en hun godsdienst. Vooral de rijken gingen zich Grieks 

kleden en namen Griekse gebruiken over. De oorspronkelijke bewoners 
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maakten kennis met de Hellenistische cultuur in de zgn. Griekse stadsta-

ten, gebouwd naar het Griekse voorbeeld, de polis. Ten tijde van Jezus 

lag binnen een straal van enkele tientallen kilometers rond Nazareth een 

tiental steden naar Grieks model, voornamelijk in de buurt van het meer 

van Galilea. Het is dus zo goed als zeker, dat Jezus in dergelijke steden in 

aanraking is gekomen met de Hellenistische cultuur. De groeiende in-

vloed van deze cultuur werd door velen als een bedreiging voor de eigen 

identiteit gezien, zeker toen de overheerser zich ging bemoeien met de 

uitoefening van de godsdienst. Onder Judas de Makabeeër vond in 167 

v.Chr. een opstand plaats.  

Na de komst van de Romeinen maakte Palestina vanaf de eerste eeuw 

v. Chr. deel uit van het Romeinse wereldrijk, met Herodes de Grote als 

vazalkoning en Jeruzalem als hoofdstad. Hij bouwde de stad Caesarea in 

de buurt van het meer van Galilea, verbouwde de stad Jeruzalem en be-

gon in het jaar 19 v.Chr. met de bouw van een geheel nieuwe tempel. Na 

de dood van Herodes de Grote kwam Judea onder direct Romeins bestuur 

te staan van een procurator. Pontius Pilatus was procurator tijdens de 

laatste periode van Jezus' leven, terwijl Herodes Antipas bestuurder was 

van Galilea, het noordelijk gedeelte van Palestina.  

 

Galilea was een gebied met een gemengde bevolking. Na de verovering 

door Assyrië werden vele joden weggevoerd en vervangen door bewo-

ners van elders. De geschiedenis van Galilea is er een van overheersing 

door vreemde volkeren. Het heeft slechts gedurende korte tijd deel uit-

gemaakt van het zuidelijk koninkrijk onder de koningen David en Salo-

mon. Pas tijdens het bewind van koning Herodes werden de gebieden 

(o.a. Samaria) tussen Galilea en Judea veroverd zodat Galilea niet langer 

een geïsoleerde joodse enclave was. De joden in Judea keken met de no-

dige reserve naar hun geloofsgenoten in Galilea: het district van de niet-

joden werd het door de rabbijnen genoemd. In dit deel van Palestina, in 

de stad Nazareth, is Jezus geboren en opgegroeid.  

De levensomstandigheden in de omgeving van de Middellandse zee 

Men mag ervan uitgaan, dat de levensomstandigheden van de bevolking 

in Palestina niet wezenlijk verschilden van die van de andere volkeren in 

het Middellandse zeegebied. Er is een wereld van verschil tussen de we-
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reld van toen en die van nu. In het boek van J.D.Crossan
75

 vindt men een 

korte beschrijving, overgenomen uit een cultureel-antropologische werk 

van Gerhard Lenski
76

, waarin de Romeinse samenleving wordt getypeerd 

als een agrarische samenleving waarvan de bevolking deels in steden, de 

bovenlaag, deels op het land, de boerenbevolking, leefde. Het was een 

samenleving met slechts twee sociale klassen en met een enorme kloof 

tussen de heersende klasse en alles wat daaronder kwam. Het grondbezit 

was voornamelijk in handen van een zeer kleine groep. In een dergelijke 

vóór-industriele samenleving kwamen de inkomsten uit de opbrengsten 

van het land, verdiend door de boerenbevolking die ongeveer 90% van de 

bevolking uitmaakte. De boeren moesten ieder jaar een groot deel van 

hun oogst afdragen als pacht aan de grondeigenaren, terwijl zij bovendien 

belastingen op hun producten moesten betalen. Het kwam erop neer, dat 

slechts ongeveer 30% van de opbrengst voor de bewoners van het platte 

land overbleef. De boeren konden daarom maar ternauwernood hun ge-

zinnen onderhouden. Als zij pech hadden door ziekte of mislukte oog-

sten, werden zij van hun land verdreven. Landarbeiders moesten hun 

arbeid tegen een hongerloontje verrichten. Een gedeelte van de bevolking 

bestond uit handwerkslieden die meestal gerekruteerd werden uit de ver-

armde boeren. Daarnaast waren er zeer velen die geen vaste bronnen van 

bestaan hadden of op bedelen waren aangewezen. Lenski gebruikt voor 

de laagste categorie de navrante benaming overbodige standen. Die uit-

drukking drukt overduidelijk uit, dat men deze mensen eigenlijk niet no-

dig had, zij waren te veel, hadden geen middelen van bestaan en moesten 

maar zien hoe zij in leven konden blijven. Banditisme was daarom soms 

de enige manier om te overleven. In een dergelijke samenleving was on-

derdrukking en uitbuiting van de bevolking door een kleine elite een 

normale zaak.  

 

In Palestina waren de omstandigheden niet veel anders. De agrarische 

samenleving werd uitgebuit en onderdrukt door een zeer kleine boven-

laag die bijna alle welvaartsbronnen in bezit had. De heersende aristocra-

tische elite en de hogepriesterlijke families met hun verwanten en be-

dienden zetelden in Jeruzalem, de hoofdstad van Judea. De tempel was 

het religieuze centrum van Israël maar tegelijk een symbool van de on-

                                                        
75 John Dominic Crossan, Jezus: Een revolutionaire biografie, blz. 42. 
76 Gerhard Lenski, Power and Privilige: A Theory of Social Stratification, New York 

McGraw-Hill 1966, blz. 189-296. 
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derdrukkende priesterklasse. In Galilea had Herodes te samen met zijn 

hofhouding en de grote landeigenaren het voor het zeggen. Slechts een 

klein deel van de producten die jaarlijks door de boerenbevolking werden 

geoogst, kwam de plaatselijke bevolking ten goede. Daarnaast zijn er nog 

een paar factoren die apart vermeld moeten worden. Palestina was een 

bezet land en zoals altijd gaat overheersing gepaard met onderdrukking 

en uitbuiting. De belastingdruk was heel hoog omdat vertegenwoordigers 

van de bezetter en zij, die de inning van de belastingen van de overheid 

pachtten, de gelegenheid benutten in korte tijd een vermogen op te bou-

wen. In de evangeliën kan men lezen, dat het beroep van inner van belas-

tingen, tollenaar, in een zeer kwade reuk stond. Daarnaast moest er ook 

nog belasting worden betaald voor het onderhoud van de tempel.  

Israël: een patriarchale samenleving 

Evenals in de andere delen van het Romeinse rijk, was ook in Palestina 

de samenleving patriarchaal gestructureerd d.w.z. was er een hiërarchi-

sche structuur gedomineerd door mannen. Dit gold voor alle geledingen, 

zowel voor de maatschappij in zijn totaliteit als voor het gezin. De heer-

sers hadden totale zeggingsmacht en dit zette zich door naar onder toe tot 

in de kleinste eenheid, het gezin, waar de vader de dienst uitmaakte. 

Vrouwen speelden een zeer ondergeschikte rol en werden op vele punten 

achtergesteld bij mannen, een toestand vergelijkbaar met wat men heden 

ten dage nog waarneemt in ontwikkelingslanden. Joodse vrouwen werden 

b.v. niet onderwezen in de thora en hadden slechts beperkte rechten op 

religieus gebied. Het gezin en breder gezien de familie, was een afspiege-

ling van de maatschappij en speelde in alle opzichten een centrale rol 

voor de familieleden, waarin trouw en eer, en het tegendeel daarvan: de 

schaamte, wezenlijke zaken waren. In het gezin vond men zijn identiteit 

en geborgenheid. Kwesties van eer en schaamte beheersten de onderlinge 

relaties in de samenleving, zoals ook thans nog in vele landen. Alles 

werd bekeken vanuit het oogpunt van mannen. Het persoonlijk handelen 

moest afgestemd zijn óp en in overeenstemming zijn mét wat de gemeen-

schap waartoe men behoorde betamelijk achtte. Dit op straffe van het 

verlies van zijn eer, wat het ergste was dat iemand kon overkomen. Zeker 

voor vrouwen was het in het patriarchale gezin bijna niet mogelijk aan de 

onderdrukkende invloed van de mannelijke familieleden te ontsnappen.  
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Het uitverkoren volk en de joodse wet 

De bijbelse definitie, dat joden door Jahweh zijn uitverkoren en een spe-

ciale bestemming hebben, vormt de kern van het beeld dat de joden van 

zichzelf hebben. 'De leer van de uitverkiezing is zo diep geworteld in de 

ziel van joden, dat zij ook voortleeft onder degenen die niet meer delen in 

het geloof van hun vaderen', zo lezen wij op blz. 49 bij Arthur Hertzberg 

en Aron Hirt-Manheimer. In hetzelfde boek lezen wij op blz. 20: 'het 

anderszijn is karakteristiek voor de joden' én op blz. 35: 'uitverkiezing is 

het eeuwig aanwezig en onontkoombare ongemak van het geweten'. Op 

vele plaatsen in de boeken van het Oude Testament wordt over de bij-

zondere uitverkiezing van de joden gesproken. 

 

Zo lezen wij in Exodus 19,5 e.v.:  

 

Als gij aan mijn woord gehoorzaamt en mijn verbond onderhoudt, dan zult 

ge van alle volken op bijzondere wijze mijn eigendom zijn. Gij zult mijn 

priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.  

 

en in Deuteronomium 7,7: 

  

Niet omdat gij talrijker zijt dan de andere volken heeft Jahwe zich aan u ver-

bonden en u uitverkoren, want gij zijt het kleinste van alle volken.  

 

Heel het leven van een jood werd beheerst door de wet die op alle gebie-

den zijn leven reguleerde. Centraal daarin stonden de begrippen reinheid 

en onreinheid. Nuchtere westerlingen hebben altijd met onbegrip en een 

spottende glimlach neergekeken op het gedrag van joden als het over 

reinheid en onreinheid ging. Wij vonden hun gedrag in deze materie 

maar dwaas en formalistisch en soms zelfs hypocriet. Reinheid heeft ech-

ter niets te maken met wat wij gewoonlijk daaronder verstaan. Het heeft 

niets te maken met hygiëne, met properheid. In de joodse samenleving 

ten tijde van Jezus had het begrip reinheid te maken met het sociale ge-

drag van mensen. Reinheid bepaalde in hoeverre men echt lid van de 

joodse samenleving was, bepaalde dus de grenzen van de samenleving. 

Een buitenstaander, een niet-jood was onrein. Door je niets van de regels 

aan te trekken plaatste je jezelf buiten de gemeenschap. Er waren regels 

die aangaven welke spijzen gegeten mochten worden en welke niet, re-

gels over het reinigen van het vaatwerk en het wassen van de handen 
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voor de maaltijd, regels voor het sociale contact tussen de mensen onder-

ling. Men leerde hoe men verontreiniging moest vermijden en hoe men 

moest handelen in geval er tegen de reinheidsregels was gezondigd.  

In de wet werd ook uitvoerig vastgelegd hoe men zich gedragen moest 

op de sabbat, wat op die dag geoorloofd was en wat niet. Een belangrijk 

deel van de wet ging over de wijze waarop men met de naaste moest om-

gaan. Uit het optreden van de sociale profeten in de geschiedenis van 

Israël kan men afleiden, dat wetgeving op dit gebied hard nodig was om-

dat sociale mistoestanden eerder regel dan uitzondering zijn geweest. 

De farizeeën en sadduceeën 

In de tijd van Jezus werd aan het leven van het gewone joodse volk lei-

ding gegeven door de farizeeën en de schriftgeleerden. Zij kunnen be-

schouwd worden als de vertegenwoordigers van het volk als het gaat over 

wereldbeschouwing en religieuze beleving en zij representeren dus het 

algemene jodendom. De oorsprong van de farizeeën ligt in de 2
e
 eeuw 

v. Chr., in de tijd van het Maccabeese vorstenhuis. Volgens de joodse 

geleerde David Flusser
77

 waren er ten tijde van Jezus ongeveer 6000 fari-

zeeën. Zij vormden een gemeenschap die vrijwillig bepaalde reinheids-

voorschriften en andere verplichtingen op zich had genomen. Het moet 

wel verbazing wekken dat, ondanks de positie als leraren van het volk, de 

farizeeën er zo bekaaid vanaf komen in de vier evangeliën. Zij worden 

voor ons afgeschilderd als de grote tegenstanders van Jezus, als degenen 

die hem naar het leven staan. Zij worden geportretteerd als huichelaars 

die alleen het eigen belang op het oog hebben. Wij hebben al eerder ge-

zien, dat gebeurtenissen na de dood van Jezus de oorzaak zijn geweest 

van de overtrokken negatieve benadering. Het is overigens twijfelachtig 

of er in de tijd van Jezus farizeeën in Galilea waren. 

De priesteraristocratie van een kleine groep sadduceeën bezat de poli-

tieke macht in Jeruzalem en controleerde de eredienst in de tempel. Uit 

hun midden werd de hogepriester aangewezen. De sadduceeën stonden in 

hun geloofsbeleving aan de zijlijn, want voor hen was leven na de dood 

kletspraat en was ook de mondelinge overlevering in hun ogen van geen 

enkele waarde. Door de bevolking werden zij als collaborateurs be-

schouwd omdat zij met de bezetter samenwerkten. Deze samenwerking 

                                                        
77 David Flusser, blz. 50 e.v. 
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was inderdaad van belang met het oog op de veiligheid in Jeruzalem en 

de integriteit van de tempel.  

 

Voor kennis over de joodse geschiedenis en vooral van de situatie na het 

optreden van Jezus kan men terugvallen op een boek over de joodse oor-

log van Flavius Josephus
78

 die deze oorlog van nabij meemaakte. De 

oorlog tegen de Romeinse bezetter begon in het jaar 66 na Chr. en duurde 

tot het jaar 73. Tijdens deze oorlog werd in het jaar 70 de tempel in Jeru-

zalem verwoest en nadien nooit meer herbouwd. 

Het leven in de grote stad 

In een beschrijving over de levensomstandigheden in het Midden-Oosten 

mag een korte beschrijving van de omstandigheden in een stad niet ont-

breken. In het boek van Stark
79

 vinden wij een beschrijving van Antio-

chië, een stad met ongeveer 150.000 inwoners, waarin meer opvalt wat je 

er niet dan wat je er wel kunt vinden.  

Laten wij beginnen met wat er wel te vinden was in een grote stad en 

wat zelfs nu nog in overgebleven ruines te bewonderen valt. Steden wa-

ren ommuurd vanwege de veiligheid en meestal gebouwd op strategische 

plaatsen. De ruimte in een stad was zeer beperkt en een flink deel daar-

van was bovendien gereserveerd voor de officiële gebouwen: zoals de 

tempels, de badhuizen en de ontmoetingsplaatsen voor de elite van de 

stad. Als er al stromend water en afvoer te vinden was, dan alleen in dit 

gedeelte van de stad en niet in de woningen voor de grote massa. Aan de 

smalle straten vindt u de huurkazernes van enkele lagen hoog, waar, in 

kleine hokjes, de gezinnen gehuisvest waren. In zo'n kleine ruimte moest 

geleefd, gekookt en geslapen worden door het hele gezin. Er was geen 

sanitair beschikbaar, geen stromend water, geen afvoer. De straten waren 

niet meer dan smalle paden. Omdat de riolering ontbrak, waren greppels 

gegraven voor de dagelijkse stoelgang en het afval. Water moest men 

halen in kruiken bij de centrale fontein. Hygiene ontbrak en was ook niet 

te verwachten omdat voldoende water ontbrak. De stank die in de stad 

hing, was al van veraf waar te nemen.  

De samenstelling van de bevolking in Antiochië vertoonde een grote 

schakering met wel een vijftiental verschillende bevolkingsgroepen, elk 

                                                        
78 Flavius Josephus, De joodse Oorlog & Uit mijn leven, Ambo Baarn 1992. 
79 Stark, blz. 139 e.v. en blz. 157 e.v. 
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in zijn eigen wijk en met zijn eigen taal en cultuur en vaak ook met eigen 

goden en religieuze gebruiken. Omdat de strategische ligging van Antio-

chië vereiste, dat de bevolking steeds op peil bleef, was het een komen en 

gaan van steeds andere mensen. Op ieder moment waren er meer nieuw-

komers dan mensen die er reeds lang woonden. De gemiddelde leeftijd 

kwam niet hoger uit dan dertig jaar en vaak nog daaronder. Omdat de 

huizen van hout waren en zeer dicht opeen stonden, betekende brand 

vaak de totale verwoesting van alle woningen. In geval van een besmette-

lijke ziekte was de ramp niet te overzien. In zulke steden ontbrak de sta-

biliteit, was er sociale onrust en geen saamhorigheid. De kans op oncon-

ventioneel gedrag in een dergelijke samenleving ligt meer voor de hand 

dan in een geordende maatschappij. Door bepaalde onderzoekers wordt 

hierin een oorzaak gezocht voor de ontvankelijkheid voor het nieuwe, 

waarbij men dan denkt aan het open staan voor de nieuwe ideeën die 

vanuit Jeruzalem de stad binnen kwamen. 

 

Antiochië behoort tezamen met o.a. Damascus, Caesarea Maritima, 

Alexandrië, Athene, Korinte, Efeze en Rome tot de steden die al in de 

eerste eeuw een christelijke kerk bezaten
80

. Dit wijst op een vroeg begin 

van het christendom in deze steden en op een aantal christenen dat de 

bouw van een kerk rechtvaardigde. 

                                                        
80 Stark, blz. 142 e.v. 
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HOOFDSTUK 13 

 

HET JEZUS-ONDERZOEK: UITGANGSPUNTEN 

Inleiding 

De eerste zondag na Pasen. Zojuist ben ik weer thuisgekomen na een 

gregoriaanse viering van de eucharistie. In de beide lezingen van de zon-

dag stond het paasgeloof centraal. In de Handelingen van Lucas lazen wij 

hoe de apostelen in het voetspoor van Jezus traden. Zij deden het zelfs 

nog beter dan hun leermeester. Zieken werden op straat neergelegd in de 

verwachting dat aanraking door de schaduw van Petrus zou volstaan om 

hen te genezen. In de lezing uit het evangelie van Johannes verklaarde 

Thomas (de ongelovige) zijn geloof in de verrezen Heer met de woorden: 

'mijn Heer en mijn God'. Dit beschrijft de situatie in de jonge kerk, enkele 

generaties na de dood van Jezus. Van de historische Jezus is al niets 

meer te bespeuren. Hij is samengevallen met de Christus van het geloof!  

Ik besef hoe bevreemdend het bij orthodoxe gelovigen kan overkomen, 

dat op zo'n moment bij mij de vraag opkomt: hoever staat de historische 

Jezus af van de Christus van het paasgeloof? Ik voel de drang om iets 

dichter bij de echte Jezus te komen en verlaat nu het pad van het paasge-

loof om op zoek te gaan.  

Wat mogen wij als vaststaand aannemen aan het begin van ons onder-

zoek 

Het lijkt redelijk te beginnen met het opschrijven van wat wij als vast-

staand mogen aannemen. Wat kunnen wij met zekerheid zeggen over de 

mens Jezus? In de paragraaf Laat de echte Jezus opstaan in hfdst. 11 

hebben wij onze uitgangspunten gegeven. Nogmaals, wat wij over Jezus 

kunnen aannemen, berust op een beredeneerde overtuiging die weten-

schappers hebben verkregen na intensieve bestudering van de bronnen 

die beschikbaar zijn. De uitspraken zijn geen theologisch gegronde uit-

spraken maar berusten op historisch onderzoek van historisch contro-

leerbare gegevens. Wat in een latere fase tijdens de ontwikkeling van de 

christelijke leer is toegevoegd aan het beeld van Jezus in de kerkelijke 

traditie, onttrekt zich aan historisch onderzoek en drukt het geloof uit van 

een zich ontwikkelende kerkelijke gemeenschap. Het is belangrijk, dat de 

lezer weet van welke zekerheden ik uitga. Bij een historisch onderzoek 



 

 146 

moet men noodgedwongen uitgaan van wat onderzoek van de beschikba-

re bronnen aan relevante resultaten heeft opgeleverd. Nogmaals, het is 

niet een kwestie van een persoonlijke keuze maar het gaat om een bere-

deneerde overtuiging, verkregen na intensieve bestudering van de bron-

nen die ons ter beschikking staan. Wat kunnen wij met zekerheid zeggen 

over Jezus van Nazareth, zowel in de zin van: zo was hij zeker wel, als in 

de betekenis van: zo was hij zeker niet. 

De belangrijkste punten vatten wij nogmaals kort samen: 

 

Vast staat, dat het christendom is voortgekomen uit het jodendom. Jezus was 

een jood die leefde in de joodse traditie en in overeenstemming met de jood-

se wet. Het is ondenkbaar, dat hij, handelend tegen de joodse wet in, enig 

succes zou hebben geboekt onder zijn landgenoten en uiteindelijk als de 

grondlegger van een nieuwe religie zou kunnen worden beschouwd.  

 

Jezus was een mens en geen God. Hij zocht de dood niet, al was hij zich be-

wust van het risico dat hij liep. In die tijd van onderdrukking werd met ver-

wachting naar Jezus gekeken. Was hij de Messias die komen moest? Hij 

ontweek elke suggestie in die richting. Er zijn geen aanwijzingen, dat hij 

zichzelf zag als de Messias. Als men inderdaad met zulke verwachtingen 

naar hem gekeken heeft, dan is men wel bedrogen uitgekomen. Als de evan-

gelist Marcus toch uitdrukkelijk spreekt over Jezus als de Gezalfde d.w.z. de 

Messias, dan betekent dit een fundamentele wijziging van de gangbare op-

vatting in Israël dat de Messias een politieke figuur zou zijn.  

 

Hij was een rondtrekkende prediker die voornamelijk werkzaam was in Gali-

lea. Centraal in zijn leer stond het Rijk van God of anders gezegd de Heer-

schappij van God. Deze gedachte vormt het uitgangspunt van de verschil-

lende Jezus-gemeenten. Hij heeft geen kerk gesticht maar kan wel be-

schouwd worden als de grondlegger van een beweging die later leidde tot het 

ontstaan van de Jezus-gemeenten.  

 

Jezus predikte de liefde en bracht deze ook in praktijk. Hij plaatste de liefde 

tot Jahweh en tot de evenmens naast elkaar. Hij had een speciale gave zieken 

te kunnen genezen. 

 

Hij verzette zich niet tegen het Romeinse gezag. Zijn optreden is politiek in 

de zin, dat zijn woorden door het establishment werden gezien als een uitda-

ging gericht tegen de bestaande sociale structuur. 



 

 147 

 

Het bovenstaande is ons uitgangspunt voor nader onderzoek. Op welke 

wijze wij te werk zullen gaan, is het onderwerp van de volgende paragra-

fen. 

Hoe  selecteren wij teksten die ons iets over Jezus kunnen zeggen 

Waarom zijn wij ervan overtuigd, dat bepaalde tekstgedeelten ons wel 

iets over Jezus kunnen leren en andere weer niet? Hoe nemen wij zo'n 

beslissing? Het is waar, dat de evangelisten door de hele tekst heen Jezus 

voor het voetlicht brengen. Maar het beeld dat zij ons tonen is gekleurd 

door de geschiedenis van de groep die aan de basis heeft gestaan van de 

tekst én door de persoonlijke visie van de evangelist. Wij moeten door 

die gekleurde laag heendringen en de echte Jezus leren kennen.  

Wij weten, dat de kern van Q, ongeveer op schrift gesteld in het jaar 

vijftig, de oudste schriftelijke weergave bevat van de woorden, uitspra-

ken, van Jezus. Omdat in de tekst van Q geen verhalen over het optreden 

van Jezus voorkomen, zijn we hiervoor vooral aangewezen op Marcus, 

wiens evangelie echter van latere datum is. Matteüs en Lucas hebben de 

verhalen van Marcus op hun eigen manier bewerkt en grotendeels over-

genomen. In de canonieke evangeliën zijn de uitspraken van Jezus vaak 

onderdeel van vertellingen waarin hijzelf de hoofdrol vervult. Hij is soms 

in een twistgesprek gewikkeld met zijn tegenstanders of hij treed op als 

genezer. Niet alleen wat Jezus gezegd heeft maar ook wat hij gedaan 

heeft, kan bijdragen aan een beeld van hem.  

 

Het meeste vertrouwen mogen wij hebben in teksten die wijzen op een 

oude orale traditie: korte verhaaltjes, uitspraken en vertellingen, die tij-

dens de eerste fase van het christendom ontstonden en mondeling werden 

doorgegeven. Onder zulke uitspraken en verhalen zitten er een aantal die 

langs meer dan één weg tot ons gekomen zijn en, onafhankelijk van el-

kaar, schriftelijk werden vastgelegd. Hiervan is sprake bij een vermel-

ding in minstens twee van de drie volgende teksten: de spreukenverzame-

ling Q, het evangelie van Thomas en het evangelie van Marcus. Zo'n ex-

tra bevestiging is een waardevolle ondersteuning van de overtuiging, dat 

hier Jezus zelf aan het woord is. In de Willibrordvertaling is er alleen 

sprake van een summiere aanduiding van het voorkomen van een tekst in 

andere bronnen. Wij verwijzen daarom weer naar de tekst in het boek 

The Five Gospels. In de tekstgedeelten die wij zullen aanhalen, zullen de 
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verwijzingen naar andere plaatsen van voorkomen expliciet door ons 

vermeld worden.  

 

Ook zijn er bepaalde tekstgedeelten aan te wijzen waarin iets over Jezus 

staat, dat niet strookt met de opvattingen van de evangelist zelf omdat het 

Jezus in een verkeerd daglicht plaatst. Als in dit geval de evangelist het 

feit of de woorden desondanks vermeldt, dan gaat het over iets dat echt 

gebeurd is en wordt het uit respect voor de persoon van Jezus vermeld. 

Laten wij een voorbeeld geven. In het evangelie van Matteüs komt in 

hoofdstuk 11 een passage voor waarin over Jezus wordt gezegd: 'kijk die 

gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars', 

vers 19. Matteüs zal deze uitspraak, zeker niet in deze bewoordingen, 

voor zijn rekening durven nemen maar vermeldt hem toch. Een aanwij-

zing, dat het gaat over iets dat echt over Jezus is beweerd en waarin een 

kern van waarheid schuilt. Blijkbaar hield Jezus van een goede maaltijd 

en een goed glas als de gelegenheid zich voordeed en liet hij zich in met 

mensen van een besproken gedrag.  

Laat ik een ander voorbeeld geven. In de jonge zich vormende traditie 

uit de eerste eeuw komt duidelijk naar voren, dat de wijd verbreide ver-

wachting onder de volgelingen van Jezus was, dat het apocalyptisch ein-

de van de wereld, een einde door een goddelijke ingreep, niet lang op 

zich zou laten wachten. Het Rijk van God is aanstaande, in de betekenis 

van het naderende einde, lezen wij in het evangelie van Marcus en ook in 

de brieven van Paulus. Als nu in een tekst door Jezus gezegd wordt, dat 

de komst van het Rijk van God aanstaande is, dan moet dit ons tot voor-

zichtigheid manen. Wie is hier aan het woord, de evangelist of Jezus 

zelf? Maar als antwoord op een vraag van de farizeeën aan Jezus wan-

neer het Rijk van God zou komen, leest u in Luc 17,20-21, afkomstig uit 

Q en ook vermeld in Th 113,2-4: 'De komst van het Rijk Gods kunt gij 

niet waarnemen. Men kan niet zeggen: kijk, hier is het, of daar is het. 

Want het Rijk Gods is midden onder u'. Dit antwoord sluit niet aan bij de 

verwachtingen onder de volgelingen uit de eerste eeuw en is dus bijna 

zeker van Jezus zelf afkomstig. 

 

Maar er is nog een andere en zeer sterke aanwijzing, dat het echt Jezus is 

die hier aan het woord is. Dat is de aparte stijl van formuleren, afwijkend 

van die van de evangelist, die ons attent maakt op de persoon die achter 

de tekst schuil gaat. Iedere evangelist heeft zijn eigen gewoonten, zijn 

eigen karakteristieken. Zo is Matteüs een echte joodse wetgeleerde, altijd 
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heel serieus en gespeend van ieder gevoel voor humor, voor zover ik dat 

hebben kunnen waarnemen. Maar Jezus heeft iets aparts. Alle onderzoe-

kers zijn het erover eens, dat hij boeide door zijn humor, door zijn manier 

van overdrijven waardoor hij vaak zaken in het belachelijke trok, door 

zijn vermogen om dingen te zeggen die niemand verwachtte en door zijn 

rake en soms shockerende opmerkingen waarmee hij mensen tot naden-

ken probeerde te brengen. Wij zullen in de volgende paragraaf een flink 

aantal van dergelijke stukjes tekst tegenkomen en zo als het ware zijn 

persoonlijke handtekening leren kennen.  

De karakteristieke handtekening van Jezus 

Wij moeten leren de teksten op te sporen waar de persoon van Jezus zich 

aan de oppervlakte vertoont, herkenbaar door zijn typische opmerkingen 

die zo karakteristiek voor hem zijn. Door een aantal voorbeelden te ge-

ven krijgt u een idee over welke soort teksten het gaat. Onze aandacht 

richt zich vooral op korte, kernachtige en puntige uitspraken, aforismen 

genaamd, waarvan Jezus zich graag bediende omdat zij simpel in het 

gehoor lagen en gemakkelijk te onthouden waren. Daarnaast richten wij 

onze aandacht op korte beeldende verhalen, vaak in de vorm van para-

bels. Een parabel, of gelijkenis zoals de Willibrordvertaling het noemt, is 

een kort verhaaltje waarin verschillende zaken met elkaar worden verge-

leken en dat door zijn schildering de aandacht van de toehoorder trekt en 

vasthoudt. Het zijn vooral de aforismen en de parabels die ons Jezus le-

ren kennen.  

 

In Lc 9,59-60, afkomstig uit de oudste laag van Q, lezen wij een korte 

woordenwisseling tussen Jezus en iemand uit zijn gehoor: 

 

Tot een ander sprak hij: 'Volg mij'. Deze vroeg: 'Heer, laat mij eerst terug-

gaan om mijn vader te begraven'. Jezus zei tot hem: 'Laat de doden hun do-

den begraven; maar gij ga heen en verkondig het Rijk Gods'.  

 

Zo'n shockerende opmerking is typisch voor Jezus. Het was in die patri-

archale tijd, waarin de vader absolute zeggingsmacht had in zijn gezin, 

absoluut ondenkbaar dat een zoon niet voor de begrafenis van zijn vader 

zou zorgen. Maar het onderstreept het belang dat Jezus hecht aan de ver-

kondiging van het Rijk Gods. 
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In Lc 6,41-42, afkomstig uit de oudste laag van Q, en in Th 26,1-2 be-

trappen wij Jezus op humor en een fantastische manier van overdrijven 

als hij zegt:  

 

Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen 

acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broe-

der, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog 

niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult 

ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog 

van uw broeder zit (Lc 6,41-42). 

 

Merk op, dat hier sprake is van twee onafhankelijke bronnen: Lucas en 

Thomas. 

In Mc 12, 13-17 geeft Jezus een ontwijkend en tevens gevat antwoord als 

de farizeeën proberen hem te betrappen op een onvoorzichtige reactie op 

een vraag hunnerzijds: 

 

'Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en U aan niemand stoort, want Gij 

ziet de mensen niet naar de ogen maar leert de weg van God in oprechtheid. 

Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen we beta-

len of niet betalen?' Maar Jezus die hun huichelarij doorzag, antwoordde: 

'Waarom probeert ge mij te vangen? Geef Mij een denarie, dan zal Ik eens 

zien'. Zij deden het. Jezus vroeg hen nu: 'Van wie is deze beeldenaar en het 

opschrift?'. Ze antwoordden: 'Van de keizer'. Daarop sprak Jezus tot hen: 

'Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt'. 

 

De evangelist Matteüs is een ernstig man die spreekt zoals een wetge-

leerde die vanuit de joodse traditie voor zijn jonge gemeente de nieuwe 

religie belicht. Zijn stijl is degelijk, niet lichtvoetig en wij kunnen hem 

maar zelden betrappen op humor. Zo begint hij in hoofdstuk 5 van zijn 

evangelie met de bekende zaligsprekingen en vervolgt met een aantal 

gedragsregels voor zijn gemeente. De meeste hiervan zijn afkomstig uit 

de Q-gemeente en ademen de typische geest van deze groep met zijn 

stringente omgangsregels tussen de leden onderling. Onvertogen woor-

den, schelden en gebrek aan vergevingsgezindheid zijn uit den boze. 

Vanaf vers 27 stelt hij de houding van Jezus tegenover die van de wetge-

leerden: 'Gij hebt gehoord dat er gezegd is … maar ik zeg u  ' zo klinkt 

het. Voor Matteüs is Jezus een wetgeleerde met een groot gezag die zijn 

joodse collega's de les leest. En zo lezen wij in vers 38 e.v.:  
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Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u 

geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechter-

wang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het ge-

recht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het boven-

kleed. En als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem 

(cursivering Willibrordvertaling). 

 

Hoe zo'n advies bij zijn toehoorders is overgekomen, hangt helemaal af 

van de manier waarop een en ander gezegd is. In ieder geval brengt Mat-

teüs het, zeker gelet op de voorafgaande tekst in dit hoofdstuk, als een 

serieuze uitbreiding van de joodse wet. Heeft Jezus dit inderdaad zo naar 

voren gebracht? Zijn toehoorders zullen zeker onderzoekend en vol onge-

loof naar hem gekeken hebben toen hij hun voorhield ook de andere 

wang aan de tegenstander aan te bieden. Dat kan hij niet echt menen, 

zullen zij gedacht hebben. Zo met je laten sollen zonder iets terug te 

doen, dat kan geen zinnig mens opbrengen. Een klap op de rechterwang 

werd gewoonlijk met de rug van de rechterhand gedaan en werd daarom 

beschouwd als een grove belediging. Zo iets over je kant laten gaan, was 

ondenkbaar. Maar groot moet daarna de hilariteit, en opluchting?, onder 

zijn gehoor wel geweest zijn toen Jezus vervolgens het advies gaf om 

voor de rechtbank behalve het onderkleed ook het bovenkleed af te ge-

ven. Zij zien het al voor zich: daar sta je dan voor de rechter, niet in je 

hemd maar helemaal naakt. Gewone mensen hadden in die tijd nu een-

maal niet meer kleren aan hun lijf. Met deze opmerking van Jezus wordt 

de druk van de ketel gehaald en halen zijn toehoorders weer opgelucht 

adem. En daarna vraagt Jezus ook nog doodleuk van zijn toehoorders niet 

slechts één mijl maar zelfs twee mijl als lastdier te dienen voor de bezet-

ter. In bezet gebied gold namelijk voor inwoners de verplichting om op 

bevel van de Romeinen een last te helpen dragen over een afstand van 

één mijl. Zijn toehoorders zullen wel genoten hebben van deze korte hu-

moristische schets.  

Maar wat was de bedoeling van Jezus? Eerlijk gezegd geloof ik, dat let-

terlijke naleving van Jezus' advies om ook de andere wang aan te bieden 

niet een geschikte methode kan zijn om de agressie van een tegenstander 

af te remmen. Integendeel, het daagt uit en kan tot nog meer geweld lei-

den. Het doet absoluut niet denken aan geweldloos verzet zoals sommi-

gen wel beweren. Naar mijn overtuiging heeft Jezus de vergeldingsregel 

uit de praktijk van het leven flink op de korrel willen nemen. Hij wilde de 
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uitzichtloze weg van wederzijdse agressie aan de kaak stellen en deed dit 

op zijn karakteristieke wijze, vol humor en spot. Hij plaatste tegenover de 

vergeldingsregel een andere regel, al even heilloos, waarin men alles 

over zijn kant moet laten gaan en zelfs vriendelijk om nog meer moet 

vragen. Die regel letterlijk naleven leidt tot niets en kan eigenlijk alleen 

maar de lachlust opwekken. Door te appelleren op de lachlust en het ge-

voel voor humor van zijn toehoorders, wil Jezus de absurditeit van de 

gewoonte om kwaad met kwaad te vergelden onder hun aandacht bren-

gen.  

Zijn volgelingen hebben zijn woorden niet vergeten, getuige de neerge-

schreven herinnering daaraan. Het vraagt wel van de lezer een grote mate 

van oplettendheid om tussen de ernstige regels vol vermaningen, bijbel-

schrijvers munten nu eenmaal niet uit in lichtvoetig taalgebruik, dit stukje 

spitse humor op te pikken, zeker als de lezer gewend geraakt is om door 

de bril van Matteüs naar het optreden van Jezus te kijken. Een evangelie 

lezen is niet gemakkelijk, zeker niet als men ook nog iets moet weten van 

de gebruiken en gewoonten uit die tijd en de verplichtingen ten opzichte 

van de bezetter. 

Nu ik alles nog eens rustig overlees, bekruipt mij het gevoel, dat er 

misschien onder de toehoorders en volgelingen van Jezus toch nog per-

sonen zijn geweest die niet goed wisten wat zij ervan moesten denken. 

Was hij nu serieus geweest of toch niet? Wanneer ik terugdenk aan de 

manier waarop Jezus reageerde tegen de man die hem wilde volgen maar 

eerst zijn gestorven vader wilde begraven, dan kan ik me voorstellen hoe 

mensen gemakkelijk in de war kunnen zijn gebracht. De woorden afkom-

stig uit Q passen precies bij de houding van de leden van de Q-gemeente 

om heel ver te gaan in het letterlijk navolgen van de woorden van Jezus 

zoals wij al eerder hebben geconstateerd. Het is duidelijk, dat Matteüs 

toen hij deze tekst overnam in het spoor van de Q-gemeente zat. In de 

bespreking van de tekst in het boek The Five Gospels op blz. 144 wordt 

de term case parody gebruikt om deze stijlfiguur te karakteriseren. 

 

Het is de spot, de humor, het vermogen dingen in het belachelijke te 

trekken, het vermogen om te overdrijven en soms te shockeren met de 

bedoeling mensen aan het denken te zetten, die als typisch voor Jezus 

naar voren komen. Let op zulke sporen in de teksten en dan heb je kans 

daar de echte Jezus te ontdekken.  
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Onderzoek vanuit gezichtspunten 

In de teksten van de evangelisten zijn vele plaatsen aan te wijzen waar 

wij de echo van de stem van Jezus menen waar te nemen. Om in de 

weergave van deze teksten enige lijn aan te brengen, zullen wij een grove 

indeling in klassen moeten maken. Wij kunnen op verschillende manie-

ren naar Jezus kijken en vanuit een gekozen gezichtspunt op zoek gaan 

naar relevante teksten. Het zijn vooral vier benaderingen die Jezus goed 

kunnen karakteriseren. Deze zijn: Jezus als jood tussen de joden, Jezus 

en het Rijk Gods, het uitgangspunt van alle Jezus-gemeenten, Jezus en de 

sociale mistoestanden, waarin het gaat over de houding van Jezus tegen-

over armoede, onderdrukking en uitbuiting, en tenslotte Jezus en het lief-

desgebod. Het lijkt voor de hand te liggen met het liefdesgebod te begin-

nen want christenen beschouwen dit gebod als datgene wat Jezus en het 

christendom zo uniek maakt. Maar het is niet verstandig om dit te doen. 

Ons onderzoek en dus de resultaten ervan, moeten een historische kwali-

teit bezitten. Wijzen op het unieke in de persoon van Jezus moet histo-

risch onderbouwd kunnen worden. Argumenten hiervoor worden pas 

goed zichtbaar en begrijpelijk nadat wij andere gezichtspunten de revue 

hebben laten passeren.  

Niet alle uitspraken die mogelijk van Jezus afkomstig zijn, zullen wij in 

de opsomming opnemen. Ik geef er de voorkeur aan mij te beperken tot 

een aantal uitspraken waar sprake is van een grotere kans om daar de 

echte stem van Jezus te beluisteren. Ook wil ik aandacht besteden aan 

wat met de term 'misleidende informatie' kan worden aangeduid. Bedoeld 

is informatie die de evangelist ons geeft en waarmee een beeld van Jezus 

wordt geschetst dat niet strookt met de werkelijkheid. Met dergelijke 

teksten hebben wij al kennis gemaakt. Het is zinvol op bepaalde plaatsen 

in het onderzoek opmerkingen in deze zin te maken omdat men zulke 

teksten vaak ontmoet tijdens de liturgievieringen. 

Een korte inleiding in het begrijpen van parabels 

Het taalgebruik van Jezus was beeldend. In het dagelijks leven en in de 

natuur vond hij voorbeelden te over. Op deze manier sprak hij zijn toe-

hoorders aan op een manier die paste bij hun belevingswereld. Parabels 

lenen zich daar bij uitstek voor. Een parabel is een kort verhaaltje dat 

door zijn schildering de aandacht van de toehoorder trekt en vasthoudt. 

Het vergelijkt verschillende dingen met elkaar maar Jezus laat tegelijk de 
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toehoorder in twijfel over de juiste betekenis van wat gezegd wordt. In 

bijna elk verhaal zit een dubbele bodem, want hij laat het niet bij een 

simpele conclusie. Integendeel, hij laat zijn toehoorders, en ons lezers, 

achter met het gevoel de pointe van het verhaal gemist te hebben. Zijn 

verhalen dwingen tot nadenken. Een parabel staat nooit op zich maar 

krijgt mede zijn zin en betekenis door wat vooraf én nadien wordt ge-

zegd: de context van de parabel. Parabels circuleerden in de orale traditie 

waarschijnlijk los van de context waarin zij origineel verteld werden, 

waardoor het voor evangelisten en latere toehoorders, en lezers, moeilijk 

werd, en wordt, de juiste bedoeling te achterhalen. Juist het ontbreken 

van een context tijdens het doorvertellen van deze verhaaltjes, gaf evan-

gelisten de gelegenheid voor een eigen context te zorgen en zodoende 

aan de parabel een eigen interpretatie te geven. Op deze wijze zijn vele 

parabels omgevormd tot allegorieën, waarmee de evangelisten van een 

Jezus-verhaal een christelijk-verhaal gemaakt hebben. Door de toehoor-

ders te laten begrijpen, dat met de personen en gebeurtenissen in de para-

bel in werkelijkheid andere, voor de toehoorders duidelijk herkenbare 

personen en gebeurtenissen, bedoeld zijn, wordt de parabel een allegorie. 

In hoofdstuk 6 hebben wij al kennis gemaakt met een parabel die was 

omgewerkt tot een allegorie. Het was de parabel van de misdadige wijn-

bouwers die u kunt vinden in Mc 12,1-8. Marcus maakte van deze allego-

rie gebruik om zijn volgelingen een verklaring te geven voor de verwoes-

ting van Jeruzalem en de tempel in de joodse oorlog. Een niet-

allegorische weergave van dezelfde parabel vindt u in Th 65,1-7. De tekst 

in de vertaling van Klijn luidt: 

 

Een goede man had een wijngaard. Hij gaf die aan pachters opdat zij deze 

zouden bewerken en hij van hen zijn vrucht zou krijgen. Hij stuurde zijn 

dienaar opdat de pachters hem de vrucht van de wijngaard zouden geven. Zij 

grepen zijn dienaar, ze sloegen hem en hadden hem bijna gedood. De die-

naar ging weg, hij zei het tegen zijn heer. De heer zei: Misschien hebben zij 

hem niet herkend. Hij stuurde een andere dienaar. De pachters sloegen ook 

die andere. Toen zond de heer zijn zoon. Hij zei: Misschien zullen ze eerbied 

hebben voor mijn zoon. Zodra de pachters wisten dat hij de erfgenaam van 

de wijngaard was, pakten ze hem en ze doodden hem.  

 

Het was juist deze tekst die ons attent maakte op de bedoeling van de 

evangelist Marcus om de waarschijnlijk originele tekst zo aan te passen, 

dat Jezus zelf een veroordeling uitsprak over hen die hem verworpen 
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hadden. Het is opvallend, dat in het evangelie van Thomas verschillende 

parabels voorkomen die geen allegorische bewerking hebben ondergaan 

én die bovendien eruit springen in de zin dat zij een heel ander karakter 

vertonen dan de overige tekst bij deze schrijver. Het zijn sobere verhalen 

die niet de gnostische geest ademen van het Thomas-evangelie. Ik veron-

derstel daarom, dat deze parabels juist zijn opgenomen omdat in de orale 

traditie deze verhalen zijn doorverteld als Jezus-verhalen. Zij zijn neerge-

schreven zonder dat de schrijver zich blijkbaar erg druk maakte over de 

bedoeling van de parabel. Het verhaal van de 'misdadige wijnbouwers' in 

Thomas is zo'n typisch voorbeeld. Terwijl de allegorische omzetting van 

Marcus voor zich spreekt, kost het heel wat moeite een voorstelling te 

krijgen van de betekenis van het verhaal zoals Thomas dat vertelt. Het 

ontbreken van een context dwingt ons terug te vallen op de natuurlijke 

context die gegeven wordt door de toehoorders van Jezus, de sociale om-

standigheden, de uitbuiting waaronder zij leefden en door de beelden die 

in het verhaal gebruikt worden. Het vereist fantasie en inlevingsver-

mogen van de lezer. Ik probeer me altijd voor te stellen welke indruk het 

verhaal op de toehoorders van Jezus gemaakt moet hebben. Als een ver-

haal mensen niet aanspreekt, niet appelleert aan zijn ervarings- en bele-

vingswereld dan is het ook zeer onwaarschijnlijk, dat het lang in het ge-

heugen is blijfven hangen. Nemen wij daarentegen de bekende parabels 

uit Lucas zoals de parabel van de verloren zoon of die van de barmharti-

ge Samaritaan, dan is het direct duidelijk, dat de evangelist weet wat hij 

neerschrijft.  

Het is van belang, dat het evangelie van Thomas een aantal van de be-

kende parabels geeft maar dan zonder een allegorische strekking. Dit is 

voor ons reden met de nodige reserve de parabels bij de synoptici te le-

zen, ook als geen versie bij Thomas beschikbaar is.  

 

In de Willibrordvertaling staat onder de naam De onwillige genodigden 

in de oudste laag van Q, zie Luc 14,16-24 en Mt 22,1-14, en ook in 

Th 64,1-12 een parabel die zich weer uitstekend leent voor een allegori-

sche omzetting in christelijke stijl. In de versie van Thomas
81

, die hieron-

der staat en later in hoofdstuk 14 uitvoerig wordt besproken, klinkt alles 

veel neutraler:  

 

                                                        
81 Alle spreuken uit het evangelie van Thomas zijn overgenomen uit de vertaling van 

Klijn op de blz. 64 t/m 81. 



 

 156 

Jezus zei: Een man had gastvrienden. En toen hij de maaltijd had klaarge-

maakt, stuurde hij zijn dienaar weg om de gasten uit te nodigen. Deze ging 

naar de eerste, hij zei hem: Mijn meester nodigt u uit. Hij zei: Ik heb schul-

den uitstaan bij enige kooplieden. Zij zullen vanavond bij mij komen. Ik zal 

gaan en hun opdracht geven. Ik verontschuldig mij voor de maaltijd. Hij 

ging naar een ander, hij zei hem: Mijn meester heeft u uitgenodigd. Hij zei 

hem: Ik heb een huis gekocht en ik ben de hele dag nodig. Ik zal geen tijd 

hebben. Hij ging weer naar een ander, hij zei hem: Mijn meester nodigt u uit. 

Hij zei hem: Mijn vriend gaat trouwen en ik moet de maaltijd klaarmaken. Ik 

zal niet kunnen komen. Ik verontschuldig mij voor de maaltijd. Hij ging naar 

weer een ander, hij zei hem: Mijn meester nodigt u uit. Hij zei hem: Ik heb 

een boerderij gekocht. Ik ga de pacht ophalen. Ik zal niet kunnen komen. Ik 

verontschuldig mij. De dienaar kwam terug, hij zei tegen zijn heer: Die u 

hebt uitgenodigd voor de maaltijd hebben zich verontschuldigd. De heer zei 

tegen de knecht: Ga weg op de wegen, breng hier die je zult vinden opdat ze 

maaltijd houden.  

 

De versie in Lucas is ongeveer gelijk aan die bij Thomas. Matteüs heeft 

de parabel omgewerkt tot een allegorie en heeft van een Jezusverhaal een 

christelijk verhaal gemaakt. Hij heeft van de maaltijd een bruiloftsfeest 

gemaakt die een koning, hier is duidelijk God bedoeld, geeft voor zijn 

zoon, Jezus. Wij geven de tekst vanaf vers 2: 

 

Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor 

zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de brui-

loft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere 

dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd 

klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt 

dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, 

de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn 

dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, 

stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand 

steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar 

de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de drukke verkeerswe-

gen en nodig wie ge er maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar 

de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goe-

den, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om 

de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een 

bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnen-
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gekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. 

Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en 

werp hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. 

Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren. 

 

Vanaf vers 11 verandert het thema van de parabel (allegorie) geleidelijk 

en wordt het een beschrijving van het laatste oordeel. De zin: 'daar zal 

geween zijn en tandengeknars' in vers 13 past typisch daarbij. Door de 

juiste woordkeuze maakt Matteüs het de lezer, of toehoorder, wel heel 

gemakkelijk om te begrijpen, dat hier weer sprake is van een veroorde-

ling van degenen die Jezus als de Messias afwijzen. Dit blijkt ook uit de 

tekst, de context, die voorafgaat aan deze parabel. In die tekst vertelt de 

evangelist de parabel van de misdadige wijnbouwers, die wij zojuist heb-

ben besproken. 

 

Een ander voorbeeld, bekend aan iedere kerkganger, is de parabel van de 

zaaier in Mc 4,3-8 die in de Willibrordvertaling als volgt luidt:  

 

Luistert. Eens ging een zaaier uit om te zaaien. Toen hij aan het zaaien was, 

viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander ge-

deelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; het 

schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opge-

komen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan 

wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op zo-

dat het verstikte en geen vrucht opleverde. Een ander gedeelte tenslotte viel 

op goede grond en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het 

vrucht op en bracht het dertig-, zestig-, en honderdvoudige voort.  

 

Deze parabel vindt u ook in Mt 13,3-8 en Lc 8,5-8, overgenomen uit 

Marcus, maar is ook te vinden in Th 9,1-5. In de versie van Thomas, die 

wat soberder is dan die bij Marcus, is het een parabel zonder context en 

luidt als volgt: 

 

Jezus zei: Kijk, de zaaier ging uit, hij vulde zijn hand, hij zaaide. Een deel 

van het zaad viel op de weg. De vogels kwamen en verzamelden het. Een 

ander deel viel op de rots en maakte geen wortel in de aarde en bracht geen 

aren voort. Een ander deel viel tussen de dorens. Zij verstikten het zaad en 

de worm at het op. Een ander deel viel in goede aarde. En dat schoot op en 
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bracht goede vrucht voort. Het bracht zestigvoud per maat op en hondertwin-

tigvoud per maat. 

 

Maar Marcus maakt van de parabel, die op het eerste gezicht als een pa-

rabel leest, een allegorie door de verklarende tekst in de verzen 14-20, 

waarin Jezus de betekenis van de parabel aan zijn leerlingen uitlegt. In de 

uitleg van Marcus staat het zaad voor het woord van God, dat op slechte 

bodem of goede bodem valt, dwz. door de mensen niét of wél wordt aan-

vaard. Hij laat Jezus een relatie leggen tussen het zaad en het woord van 

God, tussen het vrucht voortbrengen en de aanvaarding van het woord 

van God. De allegorische strekking van de parabel wordt bovendien door 

de evangelist overgebracht op een manier die het verhaal met een waas 

van geheimzinnigheid omgeeft. In de verzen 11-12 legt Jezus aan de leer-

lingen uit waarom hij in tegenwoordigheid van anderen, bedoeld zijn 

waarschijnlijk de farizeeën en schriftgeleerden, over het Rijk Gods alleen 

spreekt met gebruikmaking van parabels. Alleen de leerlingen mogen het 

geheim van het Rijk Gods leren kennen, maar aan de anderen, zijn tegen-

standers?, zal alles in parabels worden verteld, waarbij de evangelist een 

citaat uit Jesaja 6,9-10 aanhaalt:  

 

Aan u is het geheim van het Rijk Gods geschonken, maar zij die erbuiten 

staan krijgen alles in gelijkenissen, opdat zij wel scherp kijken met hun ogen 

maar niet zien, en wel luisteren met hun oren maar niet verstaan, opdat zij 

zich niet zouden bekeren en vergiffenis krijgen (Mc 4, 11-12) (cursivering 

Willibrordvertaling).  

 

Deze woorden bevatten impliciet een veroordeling van de tegenstanders 

van de gemeente van Marcus. De achtergrond is vermoedelijk de lastige 

situatie waarin de jonge Markaanse gemeente verkeert na de verwoesting 

van de tempel terwijl ook zal meespelen de bittere teleurstelling, dat de 

leiders van het joodse volk Jezus blijven afwijzen. Dit is een voorbeeld 

van misleidende informatie, omdat de evangelist bewust deze bittere op-

merking in de mond van Jezus legt en hem zo in een kwaad daglicht zet. 
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HOOFDSTUK 14 

 

JEZUS ALS JOOD TUSSEN DE JODEN 

Jezus en de joodse wet 

De acceptatie van Jezus door zijn leerlingen en later door de eerste jood-

se christenen toont aan, dat zijn leven in overeenstemming geweest moet 

zijn met de voorschriften waaraan iedere jood gehouden was. Ook David 

Flusser
82

 beschrijft Jezus als een wetgetrouwe jood. In de christelijke 

kerken heeft men er altijd moeite mee gehad aan te nemen, dat Jezus zich 

inderdaad zo heeft gedragen. De verklaring hiervoor is, dat in een latere 

fase, tijdens de Griekse-Romeinse ontwikkeling van de nieuwe religie, de 

joodse wet met zijn rituele en andere aspecten van het leven terzijde is 

geschoven. Zelfs het onderhouden van de wet werd toen voor christenen 

verboden, terwijl wij in hoofdstuk 5 bij Matteüs nog zien, dat de evange-

list het jood-zijn van Jezus benadrukt door hem te portretteren als een 

wetgeleerde van uniek formaat.  

 

Hoe keek Jezus aan tegen de wijze waarop in de praktijk met de voor-

schriften werd omgegaan en hoe was zijn persoonlijke houding bij de 

naleving van die voorschriften? Wij zullen zien, dat Jezus, hoewel hij 

zich heeft gedragen zoals van een jood verwacht mag worden, duidelijk 

eigen opvattingen blijkt te hebben over wetsregels. Hij spreekt zich uit 

over wat werkelijk van belang is als het gaat over reinheid, over wat ech-

te rechtvaardigheid betekent, over formalisme dat de liefde frustreert. 

Duidelijk komt naar voren, dat in zijn visie bij het naleven van de wet 

altijd de liefde en de zorg voor anderen voorop moet staan. Praktische 

naleving van regels mag nooit een belemmering zijn voor de zorg voor 

anderen. Hij wijst op het risico, dat men loopt bij een te strikte naleving 

van regels omdat dan de aandacht verkeerd gericht is en men gemakke-

lijk uit het oog verliest wat de belangrijke dingen in het leven zijn. Hier-

van getuigen vele uitspraken en parabels. We bespreken kort twee be-

kende parabels die karakteristiek zijn voor de houding van Jezus. 

 

In de parabel van de barmhartige Samaritaan in Luc 10,30-35 (alleen bij 

deze evangelist te vinden) wordt de context gegeven door de voorafgaan-

                                                        
82 David Flusser, blz. 41 e.v. 
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de vraag: 'wie is mijn naaste' en door de conclusie waarin staat wie zich 

als de naaste heeft gedragen. Het is echter de vraag of dat de pointe van 

de parabel is. De inhoud is bij iedere christen bekend en luidt kort sa-

mengevat:  

 

Een man die op weg is van Jeruzalem naar Jericho, valt in handen van rovers 

die hem beroven en zwaargewond achterlaten. Een priester die voorbijkomt, 

loopt met een bocht om hem heen. Dat doet ook een leviet. Maar een Sama-

ritaan op weg naar Jericho heeft medelijden met hem. Hij verzorgt zijn won-

den en zet hem op zijn rijdier en levert hem af bij een herberg langs de weg. 

Hij geeft de herbergier twee denariën en verzoekt hem voor de man te zor-

gen en belooft hem op de terugweg de extra onkosten te vergoeden. 

 

Het is duidelijk, dat op de vraag wie zich als de echte naaste heeft gedra-

gen, het antwoord voor de hand ligt. Maar dat is niet de kern van de pa-

rabel. Waarom liepen de priester en de leviet met een boog om de ge-

wonde man heen? Door zijn fysieke toestand was de man volgens de 

strenge reinheidswetten voor priesters en levieten onrein. En lichamelijk 

contact met een onreine betekende zelf onrein worden. Een priester en 

een leviet die onrein waren, mochten geen dienst doen in de tempel aleer 

de onreinheid door de voorgeschreven rituele handelingen was opgehe-

ven. Jezus wilde met de parabel uitdrukken, dat het optreden van de 

priester en de leviet formeel volgens de letter van de wet correct lijkt 

maar in werkelijkheid liefdeloos is en als zodanig in strijd met de wet van 

God. Door in het verhaal een Samaritaan, op wie de joden gewend waren 

neer te kijken, ten tonele te voeren als degene die weet wat echte naasten-

liefde betekent, prikkelde Jezus zijn toehoorders. Iemand van wie je al-

leen maar vijandschap zou verwachten, biedt hier belangeloos zijn hulp 

aan zonder zich af te vragen wie de ongelukkige is. Jezus kon provoceren 

om mensen tot nadenken te brengen.  

 

De parabel over de farizeeër en de tollenaar vindt u in Lc 18,9-14 (alleen 

bij deze evangelist te vinden). De tekst in de Willibrordvertaling luidt: 

 

Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een fari-

zeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond met opgeheven hoofd en 

bad bij zichzelf als volgt: God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de 

mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar. 

Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten. Maar de 
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tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de 

hemel; maar hij klopte zich op de borst, en zei: God, wees mij, zondaar, ge-

nadig. Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want 

alwie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven wor-

den. 

 

Voor de kerkgangers van vandaag is dit een verhaal over berouw en ver-

geving maar ook over zelfoverschatting. De slotzin 'alwie zich verheft zal 

vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden', ziet men in de 

uitleg van deze parabel als de kern ervan en met nadruk zal deze zin van 

de kansel worden uitgesproken, zo dikwijls men deze evangelietekst 

voorleest. Deze samenvatting van de parabel is waarschijnlijk op reke-

ning van de evangelist te schrijven die zelf deze zin aan de parabel toe-

gevoegd zal hebben.  

Het verhaal, zoals Jezus het vertelt, past helemaal bij de manier waarop 

christenen geleerd hebben tegen farizeeën aan te kijken. Zij worden im-

mers in de evangelieteksten afgeschilderd als de grote tegenstanders van 

Jezus, die hem naar het leven stonden en tenslotte ook daadwerkelijk 

voor zijn dood verantwoordelijk zouden zijn geweest. Maar laten we ech-

ter goed beseffen, dat voor ons tollenaars en farizeeën slechts 'romanfigu-

ren' zijn die buiten de kerkdienst in ons leven van alledag geen rol spelen. 

De toehoorders van Jezus werden echter dagelijks met hen geconfron-

teerd. Laten wij de feiten eens nagaan en zien hoe de toehoorders op deze 

woorden van Jezus gereageerd zullen hebben. 

Aan de ene kant van het verhaal staat de tollenaar, gehaat door het volk, 

een collaborateur, die heult met de vijand en zichzelf verrijkt door een 

oneerlijke belastingheffing. Aan de andere kant een farizeeër, iemand die 

de joodse wet zo stipt mogelijk probeert te onderhouden en zichzelf ziet 

als leermeester van het volk, wat hij in werkelijkheid ook is. De mensen 

kijken tegen hem op hoewel de zelfoverschatting, die in zijn handelen tot 

uitdrukking komt, hem tot mikpunt van spot en kritiek maakt. Het nega-

tieve in zijn karakter wordt in de parabel door Jezus heel sterk overdre-

ven naar voren gebracht door te stellen, dat de farizeeër zelfs tegenover 

God zijn arrogantie en zelfoverschatting durft uit te dragen. De woorden 

aan het slot van de parabel: 'ik zeg u deze, de tollenaar, ging gerechtvaar-

digd naar huis en niet die andere, de farizeeër', moeten de toehoorders 

wel geschokt hebben. Dat is de wereld op zijn kop zetten, zullen ze wel 

gedacht hebben. In hun ogen was dat een volledig verkeerde voorstelling 

van zaken. Deze reactie lijkt aannemelijk en wordt in de hand gewerkt 



 

 162 

door de overdreven woordkeuze van Jezus. Aan de ene kant wordt de 

tollenaar fraaier voorgesteld dan hij in werkelijkheid is en aan de andere 

kant is de houding van de farizeeër tegenover zijn schepper, hoe arrogant 

hij ook mag zijn, schromelijk overdreven. Jezus heeft zijn toehoorders 

bewust willen shockeren. Maar waarom? Wat was zijn bedoeling? Jezus 

plaatst het verhaal in een ander perspectief. Hij weet, dat mensen gewoon 

zijn over anderen te oordelen en hen veroordelen in overeenstemming 

met de gangbare opvattingen in de samenleving. Een tollenaar deugt niet 

en een farizeeër is een wetsgetrouwe jood en zo is dat. Maar Jezus heeft 

geen boodschap aan deze stereotypen. Jezus zegt hen, dat Jahweh niet 

zwart-wit denkt en wel eens van het tegendeel overtuigd kan zijn. Hij 

schudt zijn toehoorders wakker en dwingt hen tot nadenken en dat geldt 

ook voor ons, de lezers en luisteraars van nu. 

 

Dit is weer typisch een Jezus-verhaal, vol overdrijving en spot en met, 

zoals gewoonlijk, een dubbele bodem die op het eerste gezicht niet direct 

zichtbaar is. 

 

Heel duidelijk blijkt hoe Jezus de naleving van de spijswetten relativeert 

met het oog op wat de mens werkelijk bezoedelt. Hij formuleert dit in 

zijn uitspraak in Mc 7,14-15, zie ook Mt 15,10-11, en in Th 14,5: 

 

Daarop riep Hij het volk weer bij zich en sprak tot hen: 'Luistert allen naar 

Mij en wilt verstaan: niets kan de mens bezoedelen wat van buiten af in hem 

komt. Maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens' (Mc 7,14-15). 

Want wat door jullie mond naar binnen gaat zal jullie niet bezoedelen maar 

wat jullie mond uitgaat, dat is wat jullie zal bezoedelen (Th 14,5). 

 

In Mt 23,25-26, ook in Lc 11,39-41 afkomstig uit Q, verwijt Jezus de 

farizeeën louter oog te hebben voor de reiniging van de buitenkant van 

het vaatwerk en de ongerechtigheid die in hun eigen hart aanwezig is 

over het hoofd te zien. Zie ook Th 89,1-2: 

 

Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars! De buitenkant van beker 

en schotel maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en ge-

notzucht. Blinde farizeeër, reinig eerst de beker van binnen, dan wordt de 

buitenkant van zelf rein (Mt 23,25-26). 

Maar de Heer sprak tot hem: En gij dan, farizeeën, gij maakt wel de buiten-

kant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol roof en slecht-
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heid. Dwazen! Heeft hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant 

gemaakt? Geef liever wat erin is als aalmoes; dan is voor u alles rein 

(Lc 11,39-41). 

Jezus zei: Waarom wassen jullie de buitenkant van de beker? Begrijpen jul-

lie niet dat hij die de buitenkant gemaakt heeft dezelfde is die de binnenkant 

gemaakt heeft? (Th 89,1-2). 

 

Dat Jezus wars was van conventies, toonde hij duidelijk aan door de vrij-

heid die hij nam in het omgaan met anderen. Hierin liet hij zich niet de 

wet voorschrijven door wie dan ook. Hij maakte geen onderscheid naar 

rang, stand of sekse. Zijn voorkeur voor armen belette hem niet om ook 

om te gaan met rijken. Ook zondaars en overtreders van de wet konden 

zeker zijn van zijn menselijke warmte. Ook met hen die volgens de gang-

bare opvatting onrein waren of zondig, at en dronk hij, terwijl volgens 

een strenge wetsinterpretatie degene die dit deed daardoor ook zelf on-

rein werd. 

In Marcus staat in hfdst 2,14-17, zie eveneens Mt 9,9-11 en Lc 5,27-28, 

het verhaal van de roeping van de tollenaar Levi, waarschijnlijk dezelfde 

persoon als Matteüs, die door Jezus wordt gevraagd een leerling van hem 

te worden. Zoals u weet waren tollenaars gehaat vanwege hun beroep 

maar vooral om hun oneerlijke wijze van belastinginning. Levi was zo 

verheugd, dat hij daarna Jezus en zijn leerlingen uitnodigde om bij hem 

thuis te komen eten tezamen met andere vrienden van hem. In vers 16 

staat te lezen hoe de farizeeën reageerden:  

 

De farizeese schriftgeleerden die zagen dat hij at met zondaars en tollenaars, 

zeiden tot zijn leerlingen: 'Hoe kan hij eten en drinken met tollenaars en 

zondaars?' (Mc 2,16). 

 

In Lc 7,33-34, ook in Mt 11,16-19 afkomstig uit Q, wordt Jezus vergele-

ken met Johannes de Doper en zegt Jezus over zichzelf:  

 

Immers: Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn 

en gij zegt: Hij is van de duivel bezeten! De mensenzoon is gekomen, eet en 

drinkt wel, en gij zegt: Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van 

tollenaars en zondaars! 

 

In een mannen-maatschappij, karakteristiek voor die tijd en ook thans 

nog in vele ontwikkelingslanden, is de positie van de vrouw niet te benij-
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den. De vrijheid om te gaan met personen van het andere geslacht, is al-

leen mogelijk onder strenge begeleiding van mannelijke familieleden. 

Sinds wij in onze samenleving geregeld geconfronteerd worden met de 

problemen, die ontstaan als vrouwen uit een andere culturele achtergrond 

proberen zich te ontworstelen aan de mannelijke bevoogding, beseffen 

wij, dat bijbelse scènes waarin Jezus omgaat met vrouwen, niet zo van-

zelfsprekend zijn als wij vroeger dachten. Op verschillende plaatsen in de 

teksten lezen we, dat Jezus vrouwelijke volgelingen had, die blijkbaar 

een belangrijke rol speelden in het onderhoud van hem en van degenen 

die met hem optrokken. Ook zien we, dat vrouwen met problemen de 

moed hadden zich tot Jezus te wenden. Wij kennen het bekende verhaal 

van een vrouw die de voeten van Jezus tijdens een maaltijd zalfde. Zijn 

zulke vermeldingen in de evangelieteksten beperkt en historisch moeilijk 

bewijsbaar, belangrijker zijn de historische aanwijzingen, dat de positie 

van de vrouw in de jonge christengemeenten duidelijk afweek van wat 

gebruikelijk was in de samenleving van die dagen. Maar deze tijdelijke 

verbetering, die samen moet hangen met de houding van Jezus tegenover 

vrouwen en het belang dat hij blijkbaar hechtte aan de inbreng van hen in 

het realiseren van het Rijk Gods, werd snel weer teruggedraaid. Maria 

Magdalena, die vaak naar voren wordt geschoven als een vrouwelijke 

apostel en de opponent van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de 

leiding van de jonge kerk, is later, postuum, op haar juiste plaats terugge-

zet, toen mannelijke egotrippers tot de ontdekking kwamen, dat zij niet 

meer dan een prostituee moest zijn geweest. 

 

Zoals eerder door ons opgemerkt, was Galilea een streek met een zeer 

gemengde bevolking. Het land van de heidenen werd het door de rabbij-

nen genoemd. Sociale contacten tussen de verschillende bevolkingsgroe-

pen zullen, ongeacht bezwaren van joodse geestelijke leiders, daarom 

heel normaal zijn geweest. Zeker waren er dus ook niet-joden onder de 

toehoorders van Jezus. Gezien de vrijheid die Jezus voor zich opeiste om 

te gaan met ieder ongeacht de achtergrond, zal hij ook hen ongetwijfeld 

in zijn kring hebben opgenomen. Dit moet wel van invloed zijn geweest 

op de houding van de latere leden van de Q-gemeente tijdens hun missi-

oneringactiviteiten.  
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Jezus en het institutionele jodendom 

In de schildering van Jezus is ons tot dusver een schets voorgehouden 

van een mens vol spitse humor en met een bijzondere manier in het be-

naderen van mensen, steeds met de intentie hen tot nadenken te brengen, 

nooit met de bedoeling hen te kwetsen. Dit is tenminste de indruk die wij 

hebben gekregen. Maar als wij denken aan de problemen die Jezus vol-

gens de evangelisten heeft gehad met de farizeeën en de schriftgeleerden, 

dan verwachten wij nu kennis te maken met een geheel andere Jezus. En 

dan zien wij in hoofdstuk 23 van Matteüs en in hoofdstuk 11 bij Lucas 

hoe met de botte bijl op de farizeeën wordt ingehakt. Hoe valt dit te rij-

men? Hebben wij dan zo'n verkeerde indruk gekregen van Jezus of geven 

de evangelisten ons een vertekend beeld?  

Wij hebben reeds opgemerkt, dat de farizeeën beschouwd kunnen wor-

den als de vertegenwoordigers van het volk als het gaat over wereldbe-

schouwing en religieuze beleving. Zij representeren dus het algemene 

jodendom. Ten tijde van Jezus waren de farizeeën hoofdzakelijk te vin-

den in Judea, zodat wij ons kunnen afvragen of Jezus wel geregeld con-

tact met hen heeft gehad. Maar Flusser tilt daar niet zo zwaar aan. Hij 

maakt in de praktijk geen onderscheid tussen farizeeën, schriftgeleerden 

en rabbijnen, hoewel hij opmerkt dat zij onderling niet gelijk te stellen 

zijn. Stappen wij over dit kleine probleem heen, dan blijven wij gecon-

fronteerd met de vraag hoe wij de smaadteksten in de bijbel in overeen-

stemming kunnen brengen met het gegeven, dat de geloofsovertuiging 

van Jezus niet wezenlijk verschilde van die van de farizeeën. Wat was er 

in het optreden van de farizeeën, dat aanleiding kon zijn voor een derge-

lijke scheldkanonnade?  

De uitdrukking farizeeër had reeds in de tijd van Jezus meestal een ne-

gatieve inhoud, zo lezen wij bij Flusser. Men dacht hierbij al gauw aan 

een godsdienstige huichelaar. Door hun meer dan stipte naleving van de 

wet, voelden zij zich ver verheven boven de gewone mensen; zij zagen 

zichzelf als rechtvaardig in het oog van God. Hun uiterlijk gedrag kwam 

echter niet overeen met wat zij pretendeerden te zijn. De anti-farizeese 

polemiek wordt ook aangetroffen in de rabbijnse literatuur. Maar dit lijkt 

mij geen afdoende verklaring voor de afkeer die wij constateren bij de 

evangelisten.  

Na de verwoesting van de tempel en de stad Jeruzalem in het jaar 70, 

kwam er een einde aan het godsdienstige leven met Jeruzalem en de tem-

pel als de centrale plaats voor eredienst en verzoening. Het godsdienstig 
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leven werd gereorganiseerd maar nu  rond de synagogen in de diaspora 

en de rabbijnen werden de geestelijke leiders van het verstrooide volk. 

De nieuwe Jezus-gemeenten kwamen daar in aanvaring met de rabbijnen 

en de farizeeën die de confrontatie zochten met de joodse christenen en 

het niet acceptabel vonden, dat joden op voet van gelijkheid optrokken 

met niet-joden. Men begon hen daarom uit de synagogen te weren en dit 

veroorzaakte een breuk die voor velen uitliep op een drama, met welke 

woorden ik al eerder deze trieste fase in de geschiedenis van de nieuwe 

religie heb omschreven. Met deze kennis in ons achterhoofd, worden de 

teksten in hoofdstuk 23 voor ons een getuigenis van deze moeilijke tijd 

voor de nieuwe religie.  

Als wij de tekst in hoofdstuk 23 van Matteüs doorlezen, dan komen wij 

op slechts drie plaatsen teksten tegen die ook op andere plaatsen voor-

komen in een onafhankelijke versie. De eerste tekst staat in Mt 23,5-7, 

zie ook Lc 11,43 afkomstig uit Q, maar ook in Mc 12,38-39, zie eveneens 

Lc 20,45-46 afkomstig van Marcus. De tekst is als volgt: 

 

Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen; zij maken immers 

hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, zij zijn belust op de ereplaats 

bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen, zij laten zich 

graag groeten op de markt en willen door de mensen rabbi genoemd worden 

(Mt 23,5-7). 

Bij zijn onderricht gaf Hij ook deze waarschuwing: Wacht u voor de schrift-

geleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, zich laten groeten op de 

markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ere-

plaatsen bij de maaltijden (Mc 12,28-39). 

 

Ook een dubbele verwijzing vinden wij in Mt 23,13, afkomstig uit Q, zie 

ook Lc 11,52, en in Th 39,1-2 en Th 102. Deze teksten, duidelijk niet 

uitgesproken door Jezus, verwijzen naar de moeilijke keuze waarvoor 

joodse christenen geplaatst werden door hun uitsluiting uit de synagoge: 

 

Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars! Gij sluit het Rijk der he-

melen af voor de mensen. Zelf gaat gij er niet binnen, terwijl gij hun die dit 

wel willen, de toegang verspert (Mt 23,13). 

Jezus zei: De Farizeeën en de schriftgeleerden hebben de sleutels van de 

kennis gekregen en die verborgen. Zij zijn niet binnengegaan en die dat wil-

den, lieten ze niet toe (Th 39,1-2). 
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Wee de Farizeeën want zij zijn gelijk aan een hond die slaapt op de voeder-

bak van de ossen. Immers, hij eet niet en hij laat de ossen niet eten (Th 102). 

 

De laatste tekst, zie ook de vorige paragraaf, staat in Mt 23,25-26, af-

komstig uit Q en ook in Lc 11,39-41, en in Th 89,1-2. De tekst is als 

volgt: 

 

Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars! De buitenkant van beker 

en schotel maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en ge-

notzucht. Blinde farizeeër, reinig eerst de beker van binnen, dan wordt de 

buitenkant van zelf rein (Mt 23,25-26). 

Maar de Heer sprak tot hem: En gij dan, farizeeën, gij maakt wel de buiten-

kant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol roof en slecht-

heid. Dwazen! Heeft hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant 

gemaakt? Geef liever wat erin is als aalmoes; dan is voor u alles rein 

(Lc 11,39-41). 

Jezus zei: Waarom wassen jullie de buitenkant van de beker? Begrijpen jul-

lie niet dat hij die de buitenkant gemaakt heeft dezelfde is die de binnenkant 

gemaakt heeft? (Th 89,1-2). 

 

De overige teksten in hoofdstuk 23 zijn afkomstig uit de latere periode 

van de Q-gemeente. De verwijten die Jezus maakte komen overeen met 

hoe men in zijn tijd over de farizeeën dacht. De toon vol bitterheid en 

wrok schrijven wij op rekening van de evangelisten die alle redenen had-

den verbitterd te zijn. Dat de toonzetting door de eeuwen heen aan Jezus 

zelf werd toegeschreven, heeft bijgedragen aan de negatieve houding van 

de kerk tegenover het jodendom.  

 

Dat er problemen zijn geweest die verband houden met de houding van 

Jezus tegenover de tempel is zeker. Alle evangelisten getuigen hiervan. 

In het evangelie van Johannes wordt de bekende tempelscène geplaatst 

aan het begin van het openbare optreden van Jezus, wat alles wat daarna 

gebeurt plaatst in het licht van het onvermijdbare, dramatische einde dat 

Jezus wacht. Bij de synoptici vindt de zgn. tempelreiniging plaats aan het 

begin van de laatste week van zijn leven en wordt dit de aanleiding voor 

zijn arrestatie en terechtstelling. Wat er precies gebeurd is, valt moeilijk 

te achterhalen. Dat de gebeurtenissen zich precies zo hebben afgespeeld 

als wij bij de synoptici lezen, valt te betwijfelen. In het evangelie van 

Marcus wordt de tempelreiniging als volgt in beeld gebracht: 
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Toen ze in Jeruzalem kwamen, ging hij naar de tempel en begon de kopers 

en verkopers het tempelplein af te jagen; Hij wierp de tafels van de geldwis-

selaars en de stoeltjes van de duivenverkopers omver en ook duldde hij niet 

dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg. En hij gaf hun als 

verklaring: Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed wor-

den genoemd voor alle volkeren? Maar gij hebt er een rovershol van ge-

maakt, Mc 11,15-17 (cursivering Willibrordvertaling). 

 

De aankoop van offerdieren door de joden mocht alleen betaald worden 

met speciale muntstukken die alleen voor de eredienst in de tempel be-

stemd waren. Zonder verkopers van offerdieren en de noodzakelijke 

geldwisselaars was er geen offerdienst in de tempel mogelijk. In dit licht 

bezien, is de beschrijving in Marcus weinig realistisch. Het probleem dat 

Jezus met de tempel had, lag dieper en speelde zich niet af aan de opper-

vlakte van de bedrijvigheid op het tempelplein. Dat Jezus op een of ander 

wijze een daad gesteld heeft die de politieke leiding in de stad, zowel de 

Romeinse als de joodse overheden, verontrustte lijkt zeker. Angst voor 

mogelijke ongeregeldheden was, gelet op het aanstaande paasfeest met 

de vele bedevaartgangers afkomstig uit alle delen van het land en van ver 

daarbuiten, niet onterecht. De autoriteiten wisten uit ervaring, opgedaan 

in het verleden, dat zij altijd beducht moesten zijn voor problemen tijdens 

de grote feestdagen. Het is zeker ook waar, dat Jeruzalem met de tempel 

en zijn priesterklasse als een symbool van onderdrukking en uitbuiting 

beschouwd kon worden. Hier was het centrum van de politieke overheer-

sing door de bezetter en het centrum van de collaborerende joodse lei-

ders. Zij hadden het ook voor het zeggen in alles wat met de tempel te 

maken had. De armoede van de gewone bevolking contrasteerde hier fel 

met de welvaart van de joodse aristocratie en de priesterklasse die teerde 

op wat de boerenbevolking verplicht was op te brengen.  
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HOOFDSTUK 15 

 

JEZUS EN HET RIJK GODS 

Inleiding 

Alle exegeten zijn het erover eens, dat het Rijk Gods als thema centraal 

stond in het leven van Jezus en ook de drijvende kracht was bij het han-

delen van de eerste Jezus-gemeenten. Maar vragen wij wat het Rijk Gods 

nu precies is en wanneer wij het mogen verwachten, dan spreken de tek-

sten elkaar tegen. De teksten van de evangelisten weerspiegelen op vele 

plaatsen de verwachting, die leefde onder de volgelingen van Jezus in de 

eerste eeuw, dat het apocalyptisch einde van de wereld, een einde door 

een ingreep van God, niet lang op zich zou laten wachten. Het einde is 

nabij lezen wij b.v. in het evangelie van Marcus in hoofdstuk 13, waar, in 

een opeenvolging van door elkaar heenlopende beelden, de evangelist de 

vervolgingen schetst waarmee de leerlingen van Jezus te maken zullen 

krijgen én tegelijk spreekt over natuurrampen en oorlogen die het einde 

van de wereld zullen inleiden. Maar ook Paulus leefde in de overtuiging 

van een naderend einde, getuige o.a. zijn eerste brief aan de Tessaloni-

cenzen waarin hij de verwachting van een snelle wederkomst van de 

Heer uitspreekt, zie 1 Thess 4, 15-17.  

Deze apocalyptische opvatting leefde ook in het Palestina ten tijde van 

Jezus. De onderdrukking en uitbuiting, tezamen met de armelijke om-

standigheden van het merendeel van de bevolking, veroorzaakten span-

ningen die een uitweg zochten. Met verwachting werd uitgezien naar het 

moment dat de gehate bezetter het veld zou ruimen. Sommigen wilden 

via een gewapende opstand de bezetter verdrijven, anderen waren ervan 

overtuigd, dat de redding door een persoonlijk ingrijpen van Jahweh zou 

komen. Na de dood van Herodes de Grote in het jaar 6 v.Chr. braken er 

ernstige ongeregeldheden uit die met geweld door de Romeinen werden 

onderdrukt. Het was altijd onrustig in Palestina en ook in de tijd van Je-

zus was er regelmatig sprake van ongeregeldheden, vooral Galilea had bij 

de Romeinen een slechte naam. Het optreden van Johannes de Doper in 

de woestijn aan de overkant van de rivier de Jordaan, paste precies bij de 

verwachting van de komst van een wrekende God, zie Mt 3,7-10.  

Vanuit deze apocalyptische opvatting wordt door de evangelisten gesp-

roken over het komend karakter van het Rijk Gods, of anders gezegd de 

Heerschappij van God; wij zullen deze termen naast elkaar gebruiken. 
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Maar in Luc 17,20-21, afkomstig uit Q, en ook vermeld in Th 113, leest u 

als antwoord op een vraag van de farizeeën aan Jezus over wanneer het 

Rijk van God zou komen:  

 

De komst van het Rijk Gods kunt gij niet waarnemen. Men kan niet zeggen: 

kijk, hier is het, of daar is het. Want het Rijk Gods is midden onder u 

(Lc 7,20-21). 

 

Zijn leerlingen zeiden hem: Wanneer zal het koninkrijk komen? Jezus zei: 

Het zal niet komen wanneer je het verwacht. Ze zullen niet zeggen: Kijk hier 

of kijk daar. Maar het koninkrijk van de Vader is over de aarde uitgebreid en 

de mensen zien het niet (Th 113). 

 

Dit antwoord spreekt duidelijk de verwachting tegen die onder de volge-

lingen uit de eerste eeuw leefde. Het antwoord heeft duidelijk de signa-

tuur van Jezus: het klinkt raadselachtig en tegelijk tegenstrijdig, het prik-

kelt tot nadenken. Maar hoe moeten wij nu begrijpen wat Jezus op het 

oog had als de evangelisten blijkbaar van een andere agenda uitgingen? 

Dit zullen wij moeten afleiden uit de woorden en daden van Jezus tijdens 

zijn optreden in Galilea én uit wat wij kunnen leren van de leden van de 

Q-gemeente die zo kort na de dood van Jezus in dezelfde streek hun mis-

sionering begonnen. 

Jezus als rondtrekkende prediker 

Het lijkt me nuttig nu eerst aandacht te schenken aan de wijze waarop 

Jezus de laatste periode van zijn aardse bestaan heeft doorgebracht. Hij 

was geen leraar die onderricht gaf op een vaste plaats waar hij met zijn 

leerlingen en andere toehoorders samenkwam. Zijn ouderlijk huis had hij 

verlaten en hij trok rond door Galilea om het Rijk Gods te verkondigen. 

Hij leidde dus een zwervend bestaan, al had hij blijkbaar de gewoonte 

regelmatig terug te keren naar Kafarnaüm. Wat een overgang moet het 

geweest zijn van een leven in Nazareth in de familiekring naar een zwer-

vend leven waar geen plaats meer was voor zekerheid. Deze wijze van 

leven is in verschillende opzichten van groot belang geweest, niet alleen 

voor hemzelf maar ook voor zijn toehoorders. Het heeft een stempel op 

zijn onderricht gedrukt. Tijdens zijn omzwervingen kwam hij in aanra-

king met de armelijke omstandigheden waaronder velen leefden, zonder 

een vast inkomen en zonder een vaste woon of verblijfplaats. Zijn erva-
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ring klinkt door in de parabels en in de pittige uitspraken die wij later nog 

zullen ontmoeten. Hij deelde voortaan het leven van hen die aan de rand 

van de samenleving verkeerden. Zwervend, levend van wat de voorzie-

nigheid hem onderweg bood. Samen optrekken met zijn volgelingen, 

samen delen, samen eten, samen zoeken naar een slaapplaats. Wij lezen 

in Mt 8,19-20, ook in Lc 9,58 afkomstig uit Q, en in Th 86 een tekst die 

hierover gaat:  

 

Een schriftgeleerde trad op hem toe en zei: 'Meester ik zal U volgen, waar 

Gij ook heen gaat'. Jezus sprak tot hem: 'De vossen hebben hun holen en de 

vogels uit de lucht hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn 

hoofd op kan laten rusten' (Mt 8,19-20).  

 

Jezus zei: De vossen hebben hun holen en de vogels hebben hun nest, maar 

de zoon van de mens heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen en te 

rusten (Th 87). 

 

Het gebruik van de hoofdletters in de Willibrordvertaling maakt duidelijk 

dat men aanneemt, dat met de mensenzoon Jezus zichzelf bedoeld heeft. 

Met deze interpretatie wordt de nadruk gelegd op het zwervende karakter 

van Jezus' leven waarbij hij evenals zijn leerlingen vaak was aangewezen 

op overnachten in de open lucht. Want samen met een vaste groep leer-

lingen en belangstellenden, was het niet eenvoudig steeds onderdak te 

vinden voor de nacht. Ook de maaltijden zullen wel niet altijd beschik-

baar zijn geweest op momenten dat honger en dorst zich aandienden. Uit 

Lc 8,1 weten we, dat bepaalde vrouwen bijdroegen aan zijn onderhoud. 

Verder was natuurlijk elke gastvrijheid die onderweg werd aangeboden, 

welkom. Jezus nam blijkbaar het leven zoals het kwam en probeerde de-

ze houding ook op zijn volgelingen over te brengen. Zijn vertrouwen in 

de voorzienigheid blijkt duidelijk uit een aantal uitspraken zoals die te 

vinden zijn in Lc 12,22 e.v., ook in Mt 6,25 e.v. afkomstig uit Q, en in 

Th 36. Wij citeren: 

 

Hij sprak nu tot zijn leerlingen: Daarom zeg ik u: weest niet bezorgd voor 

uw leven, wat ge zult eten en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrek-

ken. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding 

(Lc 12,22-23). 

Let eens op de bloemen, hoe zij groeien; zij spinnen noch weven. Toch zeg 

ik u: zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God 
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nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt ge-

worpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen (Lc 22,27-28)? 

 

Jezus zei: Weest niet bezorgd van 's morgens tot 's avonds en van 's avonds 

tot 's morgens wat jullie zullen aantrekken (Th 36). 

 

Als dit citaat geen bewijs is, dat vrouwen zich onder Jezus' toehoorders 

bevonden, dan weet ik het niet meer, zult u denken. Het lijkt zo voor de 

hand te liggen om dit citaat als argument hiervoor te gebruiken maar dat 

zou getuigen van weinig begrip voor de feitelijke situatie in de tijd van 

Jezus. Vrouwen waren het jaloerse bezit van mannen die hen zo veel mo-

gelijk aan het oog van anderen onttrokken. Het blijft altijd riskant een 

oordeel te geven over gewoonten en gebruiken van vroeger zonder een 

gedegen kennis van de cultuur uit die tijd. 

 

De evangelisten hebben het rondzwervend leven van Jezus met zijn vol-

gelingen vergeleken met de omzwervingen van de joden door de woestijn 

na hun uittocht uit Egypte. Zoals de joden in de woestijn werden gevoed 

met het manna uit de hemel, zo werden ook de volgelingen van Jezus 

door hem op wonderbaarlijke wijze te eten gegeven. Daarover lezen wij 

zowel in Mc 6,35-44 als in Mc 8,1-9, waar, in de Willibrordvertaling, 

deze wonderen de eerste wonderbare spijziging en de tweede wonderba-

re spijziging worden genoemd. Maar ging in het Oude Testament de 

overtocht door de Rode Zee vooraf aan de spijziging met het manna, Je-

zus liep echter pas droogvoets over het water van het meer (Mc 6,45-51), 

ná zijn volgelingen te eten hebben gegeven. Met deze wonderverhalen 

geven de evangelisten uitdrukking aan hun overtuiging, dat de eerste vol-

gelingen van Jezus hun vorming op dezelfde wijze kregen als het joodse 

volk tijdens de omzwervingen door de woestijn. Zij kregen als het ware 

les in de toekomstige missionering. De evangelist Marcus roept dit beeld 

voor de lezer op in Mc 6,7-13 als hij spreekt over het uitzenden van 12 

leerlingen. Bij de evangelist Lucas is er sprake van het zenden van 72 

leerlingen naar de dorpen die Jezus van plan was later te bezoeken. In 

Lc 10,4-12 somt de evangelist de voorschriften op die in de Q-gemeente 

van kracht waren bij de missionering. Ook in Mc 6,8-10 zijn deze te vin-

den en Th 14,4. Zij echoën de wijze waarop Jezus zich blijkbaar gedroeg 

tijdens zijn omzwervingen door Galilea:  
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Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel; en groet niemand on-

derweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede 

aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem 

rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt 

wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het 

ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen 

wordt, eet wat u wordt voorgezet (Lc 10,4-8). 

 

En als jullie naar het een of andere land gaan en door de streken reist: als ze 

jullie opnemen, eet wat ze jullie voorzetten. Geneest de zieken onder hen. 

Want wat door jullie mond naar binnen gaat zal jullie niet bezoedelen maar 

wat jullie mond uitgaat, dat is wat jullie zal bezoedelen (Th 14,2-4). 

 

In zo'n leven vol ontberingen, in onzekerheid wat de volgende dag zal 

brengen, past geen vasten of andere, zich zelf opgelegde, onthoudingen. 

In Mc 2,19 en ook in Mt 9,15 en Lc 5,34, afkomstig van Marcus, lezen 

wij een kort intermezzo dat waarschijnlijk verband houdt met een bruiloft 

waarbij Jezus en zijn leerlingen aanwezig zijn geweest. De farizeeën vra-

gen Jezus waarom zijn leerlingen niet vasten en de leerlingen van Johan-

nes en die van de farizeeën wel. Herinneren wij ons, dat in Lc 7,33-34 de 

farizeeën Jezus uitschelden voor iemand die een gulzigaard is en een 

dronkelap en een vriend van tollenaars en zondaars, dan is het duidelijk, 

dat geregeld vasten niet een van Jezus' eigenschappen was. Het antwoord 

van Jezus aan de vragenstellers is zowel ontwijkend als gevat:  

 

'Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten, terwijl de bruidegom bij 

hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen zij niet vas-

ten'. (Daarna vult Marcus de tekst als volgt aan). Er zullen echter dagen ko-

men dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen zij 

vasten. 

 

Marcus vult de tekst dusdanig aan, dat er geen misverstand kan bestaan 

voor zijn lezers over zijn interpretatie van wat Jezus hier zegt. Deze in-

terpretatie ligt geheel in de lijn van zijn visie op Jezus als de Messias. Na 

het heengaan van de bruidegom, in de ogen van Marcus is hier Jezus mee 

bedoeld, zullen de leerlingen pas vasten. Het was bij de joden gebruike-

lijk regelmatig te vasten en deze praktijk is later ook door de christenen 

overgenomen, hoewel men, om zich te onderscheiden van de joden, de 

keuze liet vallen op andere dagen.  
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Het Rijk Gods 

Jezus leefde in een tijd waarin verlangend werd uitgezien naar bevrijding 

uit vreemde overheersing. Hij was bekend met de levende Messiasver-

wachting en ook met het apocalyptisch visioen. Maar in hoeverre hij zelf 

deze verwachtingen deelde is niet bekend. Wel weten wij, dat verschil-

lende onderzoekers van mening zijn, dat ook Jezus een apocalyptisch 

ingrijpen van Jahweh verwachtte en dat zijn prediking hierop gericht 

was. Dit is louter speculatie en van weinig praktische betekenis, omdat 

wij zullen zien, dat bij hem de nadruk ligt op het Rijk Gods hier en nu 

maar ook op de groei van het Rijk Gods én op de opdracht om met dat 

Rijk Gods aan het werk te gaan. Voor Jezus blijkt de heerschappij van 

God niet iets te zijn dat pas later een realiteit zal worden. Zoals wij al 

lazen in Luc 17,20-21, afkomstig uit Q en ook vermeld in Th 113,2-4, 

houdt Jezus zijn leerlingen voor: 'De komst van het Rijk Gods kunt gij 

niet waarnemen. Men kan niet zeggen: kijk, hier is het, of daar is het. 

Want het Rijk Gods is midden onder u'. Hij ervaart reeds tijdens zijn le-

ven de aanwezigheid van God als een levende realiteit die in de schep-

ping werkzaam is. Hoewel het Rijk Gods al aanwezig is, moet het groei-

en zoals blijkt uit de gelijkenis die u vindt in Lc 13,20-21, afkomstig uit 

Q en eveneens in Th 96,1-2: 

 

Waarmee zal Ik het Rijk Gods vergelijken? Het gelijkt op gist, dat een 

vrouw in drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren 

(Lc 13,20-21). 

 

Jezus zei: Het koninkrijk van de Vader is gelijk aan een vrouw die een wei-

nig zuurdesem nam en het in meel verborg en er grote koeken van maakte 

(Th 96,1-2). 

 

Drie maten bloem is geen kleine hoeveelheid. In de Engelse vertaling van 

het evangelie wordt in de Five Gospels gesproken over vijftig pond 

bloem. Een klein beetje gist en zoveel meel: typisch Jezus om zó te over-

drijven!  

Dezelfde overdrijving lezen wij in de parabel van het mosterdzaadje, dat 

u vindt in drie van elkaar onafhankelijke bronnen, respectievelijk 

Mc 4,31-32; Lc 13,18-19 en Mt 13,31-32, beide afkomstig uit Q, en ook 

in Th 20. De tekst in Marcus luidt: 

 



 

 175 

Het (Rijk Gods) lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de 

grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid, 

schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote tak-

ken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen (cursivering Willi-

brordvertaling) (Mc 4,31-32). 

 

Hij zeide: 'Waarop gelijkt het Koninkrijk Gods, waarmee zal Ik het vergelij-

ken? Het gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand in zijn tuin zaaide; het 

groeide en werd een grote boom en de vogels uit de lucht nestelden in zijn 

takken'(cursivering Willibrordvertaling) (Lc 13,18-19). 

 

De leerlingen zeiden tot Jezus: Zeg ons waaraan het koninkrijk der hemelen 

gelijk is. Hij zei tegen hen: Het is gelijk aan een mosterdzaad, kleiner dan al-

le zaden. Maar wanneer het op bewerkte aarde valt, brengt het een grote tak 

voort en wordt deze een beschutting voor de vogels in de hemel (Th 20). 

 

In Mt 13,44 en in Th 109,1-3 staat een gelijkenis waarin Het Rijk Gods 

wordt vergeleken met een schat die verborgen in een akker ligt. De tekst 

van Matteüs luidt als volgt:  

 

Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen ie-

mand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te 

gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.  

 

Jezus zei: Het koninkrijk is gelijk aan een man die een verborgen schat in 

zijn akker had zonder het te weten. En nadat hij gestorven was liet hij die 

aan zijn zoon na. De zoon wist het niet, hij aanvaardde de akker, hij verkocht 

deze. En hij die hem gekocht had, ging op weg en vond de schat terwijl hij 

aan het ploegen was (Th19,1-3). 

 

Wanneer iemand een schat vindt en hem daarna weer haastig in de grond 

verbergt met de bedoeling daarna de akker te kopen, dan is hij blijkbaar 

ook van plan dit voor de eigenaar van de akker verborgen te houden. Dit 

is niet zo fraai. Het riekt naar oplichting. Wat je allemaal niet moet doen 

om het Rijk Gods te verwerven. Wij zullen maar zeggen, dat het doel hier 

de middelen heiligt. Ik kan zo'n rechtschapen wetsgeleerde als Matteüs er 

niet van verdenken zelf op dit idee gekomen te zijn. Het is typisch voor 

Jezus op een dergelijke provocerende wijze het belang van het Rijk Gods 

te benadrukken.  
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In Lc 9,59-60, afkomstig uit de oudste laag van Q, lezen wij een korte 

woordenwisseling tussen Jezus en iemand uit zijn gehoor: 

 

Tot een ander sprak hij: 'Volg mij'. Deze vroeg: 'Heer, laat mij eerst terug-

gaan om mijn vader te begraven'. Jezus zei tot hem: 'Laat de doden hun do-

den begraven; maar gij ga heen en verkondig het Rijk Gods'.  

 

Een dergelijk advies aan iemand die eerst zijn vader wilde begraven en 

dan Jezus wilde volgen, druiste, zeker in die patriarchale tijd, in tegen de 

sociale plicht van een zoon ten opzichte van zijn ouders. Maar het onder-

streept wel het belang dat Jezus hecht aan de verkondiging van het Rijk 

Gods en tegelijk is het typisch voor Jezus om dit op zo'n shockerende 

manier duidelijk te maken. Eerlijk gezegd geloof ik, dat Jezus vreemd 

opgekeken zou hebben als zijn advies letterlijk opgevolgd was.  

In Lc 14,26 en ook in Mt 10,37, afkomstig uit Q, staat een tekst die ty-

pisch is voor de houding van de leden van de Q-gemeente: 

 

Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kin-

deren, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn 

leerling niet zijn. 

 

Het is begrijpelijk, dat men altijd gepoogd heeft de draagwijdte van deze 

tekst af te zwakken. Zó absurd als het klinkt, zóveel weerstand als het 

oproept, lijkt het me bijna zeker, dat, in elk geval in de kern, Jezus zelf 

hiervoor verantwoordelijk is. De overdreven wijze van uitdrukken van 

Jezus wordt nog versterkt door de neiging van de Q-gemeente op over-

trokken wijze te reageren op uitspraken van hem. De overeenkomst met 

de eerder geciteerde uitspraak 'laat de doden hun doden begraven' dringt 

zich aan ons op. Jezus heeft duidelijk weinig op met de wijze waarop het 

gezinsverband in zijn tijd een bijna wurgende greep op de gezinsleden 

had. Jezus zag de familieband als een belemmering voor een vrije keuze 

van de afzonderlijke familieleden. Bovendien benadrukt de woordkeuze 

weer de onvoorwaardelijke inzet die Jezus van zijn volgelingen vraagt. 

 

Maar nog weten wij niet wat Jezus bedoelt met het Rijk Gods. Het Rijk 

Gods heeft te maken met hier én nu maar ook met iets dat komend is én 

moet groeien én verkondigd moet worden. Jezus maakt door zijn gelijke-

nissen duidelijk, dat zijn leerlingen en toehoorders bij de realisering van 

dat rijk betrokken zijn en hierbij een belangrijke rol moeten spelen. 
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Blijkbaar ervaart Jezus de Heerschappij van God reeds tijdens zijn leven 

als een realiteit, maar wel als een realiteit die zijn volheid in de schep-

ping nog moet krijgen. Merk op, dat ik bewust alles in de tegenwoordige 

tijd heb geschreven om te benadrukken, dat het ook onszelf aangaat. De 

Heerschappij van God op zich, is van alle tijden. Als Jezus dan ons men-

sen betrekt in de vestiging van Gods Heerschappij, dan bedoelt hij, dat in 

onze mensengemeenschap een groei en ontwikkeling moet plaats vinden 

die beantwoord aan hoe God de mensengemeenschap heeft bedoeld. Het 

Rijk Gods op aarde moet in zekere zin God zichtbaar maken hier op aar-

de. Als jood was Jezus zich sterk bewust van de opdracht, die vastzit aan 

het behoren tot het uitverkoren volk: mee te helpen aan de ontplooiing 

van de schepping. Deze ontplooiing van de schepping zag hij als een her-

scheppen in overeenstemming met de wil van God. Jezus probeerde zijn 

toehoorders duidelijk te maken, dat zij zich hiervoor dienden in te zetten. 

Het leven en optreden van Jezus moeten wij zien als volledig in dienst 

van deze opdracht. Uit het ontstaan van de Jezus-gemeenten rond het 

centrale thema van het Rijk Gods kan men afleiden, dat de toehoorders 

en de eerste volgelingen Jezus in één opzicht heel goed begrepen hebben. 

Het Rijk Gods betekende actie en was niet een kwestie van werkeloos 

afwachten. Jezus heeft blijkbaar in zijn spreken over het Rijk Gods een 

beweging in gang gezet maar geen structuur en duidelijke voorschriften 

gegeven. De vele gemeenten die na zijn dood ontstonden, hebben wel het 

centrale thema overgenomen maar zijn in ontwikkeling en zelfverstaan 

elk een eigen weg gegaan en hebben daarbij de persoon van Jezus op 

eigen wijze ingeschat. In het volgende hoofdstuk zullen wij zien hoe Je-

zus reageerde óp en stelling nam tégenover de onderdrukking en uitbui-

ting van de boerenbevolking, maar ook zullen wij merken, dat hij zich 

niet beperkte tot kritiek alleen maar ook zicht gaf op een samenleving 

waar nieuwe regels het sociale leven beheersen. 
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HOOFDSTUK 16 

 

JEZUS EN ZIJN HOUDING TEGENOVER SOCIALE MISTOESTANDEN 

Rijk en arm: een niet te overbruggen afstand 

In de tijd dat de Romeinen Palestina overheersten, bestond er, zoals eer-

der vermeld, een grote sociale ongelijkheid. De agrarische samenleving 

werd uitgebuit en onderdrukt door een zeer kleine bovenlaag die bijna 

alle welvaartsbronnen in handen had. De heersende aristocratische elite 

en de hogepriesterlijke families met hun verwanten en bedienden en de 

priesterklasse zetelden in Jeruzalem, de hoofdstad van Judea. In Galilea 

had Herodes te samen met zijn hofhouding en de grote landeigenaren het 

voor het zeggen. Willen wij in ons rijke westen een idee krijgen van de 

grote tegenstellingen in de maatschappij in de dagen van Jezus, dan moe-

ten wij naar de ontwikkelingslanden gaan om thans nog een vergelijkbare 

situatie aan te treffen.  

In dit hoofdstuk zullen wij zien hoe Jezus reageerde op de sociale mis-

toestanden, waarmee hij trad in de voetsporen van de sociale profeten uit 

het Oude Testament. Hij wees niet alleen naar de armoede en de onder-

drukking van de rechteloze bevolking maar hij wees ook met een be-

schuldigende vinger naar de rijken. Ontsnappen uit de armoede was uit-

zichtloos omdat de rijken de welvaart niet wilden delen met anderen. 

Vanuit de sociale optiek van uitbuiting en onderdrukking bezien, krijgen 

de woorden en uitspraken van Jezus een bijzonder geladen betekenis. In 

zo'n situatie partij kiezen, hoe omzichtig dan ook, voor hen die niets be-

zaten, was altijd een daad met een politieke lading. Het werd als een uit-

daging van de bestaande maatschappelijke orde beschouwd en was daar-

om verontrustend voor de leden van de bezittende klasse. Wetend, dat de 

overheden maar een kleine aanleiding nodig hadden iemand op te pakken 

en te veroordelen, was Jezus in zijn uitingen voorzichtig maar toch dui-

delijk. Wij zullen tevergeefs zoeken naar teksten waarin Jezus op heftige 

wijze fulmineert tegen sociale mistoestanden, maar het blijft een feit, dat 

zijn typische woordkeuze wel heel duidelijk maakt waar hij voor stond. 

De uitspraken waarin Jezus de rijken bekritiseert, liegen er niet om. Wij 

zijn gewend geraakt aan zijn vaak overtrokken en shockerende woord-

keuze. Maar het gevolg is wel, dat de woorden van Jezus erg hard kunnen 

aankomen. Door de eeuwen heen hebben exegeten getracht de uitspraken 
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van Jezus van zijn scherpe kantjes te ontdoen, meestal een bewijs dat hier 

inderdaad Jezus aan het woord is.  

Iedere kerkganger weet waarover het gaat als wij spreken over de zalig-

sprekingen en de bergrede. Slaan wij Matteüs op in hoofdstuk 5, dan laat 

hij Jezus zijn bergrede beginnen in de verzen 3-6 met de uitspraken: 

 

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.  

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verza-

digd worden (cursivering Willibrordvertaling). 

 

Dit heeft niets te maken met echte lichamelijke honger en armoede, zult u 

zeggen. Zo te zien hebben wij de verkeerde tekst geciteerd. Maar bij Lu-

cas, evenals de tekst in Matteüs afkomstig uit de oudste laag van Q, en 

ook bij Thomas lezen wij een andere formulering:  

 

Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods.  

Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.  

Zalig die nu weent, want gij zult lachten (Lc 6,20-21). 

Zalig zijn de armen, want van jullie is het koninkrijk der hemelen (Th 54). 

Zalig zijn zij die honger hebben want hun maag die vraagt zal gevuld wor-

den (Th 69,2). 

 

Het feit, dat ook Thomas deze zaligsprekingen vermeldt is een onder-

steuning van de tekst bij Lucas en toont aan wat Jezus werkelijk gezegd 

heeft. Matteüs heeft de oorspronkelijke betekenis van de tekst gewijzigd 

door de toevoegingen van geest en naar gerechtigheid, waardoor de uit-

spraken terecht komen in een categorie van zedelijke vermaningen, wat 

beter past in de rest van zijn betoog. Het Griekse woord in Lucas, dat in 

de vertaling in het Nederlands wordt weergegeven met het woord arm, 

betekent eigenlijk meer dan arm en wel berooid, een woord dat aangeeft 

dat je helemaal niets meer hebt. Het komt uitermate vreemd over geluk-

gewenst te worden met het bezit van niets. Wat moeten wij met zo'n uit-

spraak? Door God te verbinden met de gelukwens geeft Jezus duidelijk 

aan, dat ook God partij kiest voor hen die niets bezitten en dat is een 

gelukwens waard. Op het eerste gezicht onschuldig, bevatten de woorden 

van Jezus een duidelijke, politieke, uitdaging gericht tegen de machtheb-
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bers: wat in onze samenleving gebeurt, is fout, ook in de ogen van God. 

Hij zal hen niet vergeten en een feestmaal voor hen bereiden in zijn Rijk.  

 

In Lc 12,16-20, uit de oudste laag van Q, staat een korte parabel over een 

rijke landeigenaar die een buitengewoon grote oogst van zijn akkers heeft 

binnengehaald en zich afvraagt wat hem te doen staat. Ik zal mijn schu-

ren afbreken en nieuwe en grotere bouwen om mijn oogst in op te slaan, 

zegt hij bij zich zelf. Dan heb ik voor jaren genoeg en kan ik van het le-

ven gaan genieten en eten en drinken en plezier hebben. Maar God sprak 

tot hem:  

 

Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzie-

ningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan (Lc 12,20)?  

 

Uit deze parabel blijkt duidelijk hoe afwijzend Jezus staat tegenover het 

volledig opgaan in bezit.  

In Th 63,1-3 heeft deze parabel een iets andere inhoud:  

 

Jezus zei: Er was een rijk man die veel geld had. Hij zei: Ik zal mijn geld ge-

bruiken om te zaaien en te oogsten en te planten en mijn voorraadkamers 

vullen met vruchten zodat ik aan niets gebrek heb. Dit was wat hij dacht in 

zijn hart. En in die nacht stierf hij (Th 63). 

 

In Marcus in hoofdstuk 10 is te lezen, dat een rijke jongman het moeilijk 

vindt afstand te doen van zijn bezittingen. In aansluiting daarop zegt Je-

zus in vers 25 hoe moeilijk het is voor een rijke het Rijk Gods binnen te 

gaan:  

 

Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan, 

dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen. 

 

In deze humoristische beschrijving herkennen wij weer Jezus maar ook 

blijkt hoe weinig hij opheeft met de houding van degenen die rijk zijn. In 

de loop der eeuwen hebben exegeten allerlei oplossingen aangedragen 

om die kameel maar gemakkelijker door het oog van de naald te laten 

kruipen. Aangezien aan de omvang van een kameel niet veel te verande-

ren is, zocht men het in de naald waarvan het oog groter en groter ge-

maakt werd totdat uiteindelijk de kameel er door kon. De naald was een 



 

 182 

poort geworden. Een bewijs dat deze exegeten maar weinig van Jezus en 

de omstandigheden in zijn tijd begrepen hebben. 

In Lc 16,13 zegt Jezus:  

 

Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander 

liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God 

dienen en de mammon. 

 

Deze uitspraak is ook te vinden in Mt 6,24, evenals in Lucas afkomstig 

uit Q, en in Th 47,1-2. Kiezen voor rijkdom betekent een breuk met God, 

zegt Jezus. Dit klinkt hard en is typisch de manier waarop hij mensen wil 

confronteren met een realiteit. Deze uitspraak kan alleen begrepen wor-

den in relatie met een houding van volledig opgaan in bezit én van onver-

schilligheid ten opzichte van de slecht bedeelden. Rijkdom zonder mede-

dogen met de ander, sluit een relatie met God uit, zegt Jezus.  

Mensen die arm waren en door ziekte en tegenslag in de misère kwa-

men, staken zich in de schulden. En eenmaal in de schulden, was het ein-

de te voorspellen. De schulden stapelden zich op en de laatste beproeving 

stond voor de deur: het verlies van de persoonlijke vrijheid door slaver-

nij. Dat Jezus oog had voor zo'n uitzichtloze situatie van mensen blijkt 

uit de volgende teksten in Thomas, en in Matteüs en Lucas afkomstig 

uit Q,:  

 

Geef aan wie u vraagt, en wendt u niet af als iemand van u lenen wil 

(Mt 5,42). 

Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, 

eist het niet terug (Lc 6,30). 

Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op 

dank hebt ge dan (Lc 6,34) ? 

Jezus zei: Als jullie geld hebben, leen het niet tegen rente maar geeft het aan 

hem van wie je het niet zult terugkrijgen (Th 95). 

 

In het evangelie van Matteüs is een parabel te vinden die gaat over het 

kwijtschelden van een schuld. De evangelist vertelt het verhaal echter als 

een verhaal van vergeving. In hfdst. 18, de verzen 23-39, leest u, dat een 

dienaar weigert een kleine schuld kwijt te schelden aan een collega, ter-

wijl zo pas aan hemzelf door zijn meester een zeer grote schuld is kwijt-

gescholden. Van belang is de context van de parabel d.w.z. de tekst die 

Matteüs laat voorafgaan. In Mt 18, 21-22 vraagt Petrus aan Jezus hoe 
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vaak hij iemand die hem onjuist heeft behandeld, moet vergeven (let op!, 

hier staat vergeven en niet kwijtschelden). Zeven keer, vraagt hij? Het 

antwoord van Jezus is dan: niet zeven keer maar zeventig maal zeven 

keer. Houdt u dit in gedachte en realiseer u dat Matteüs in hoofdstuk 18 

zijn eigen gemeente op het oog heeft en de tekst in die, christelijke, zin 

heeft aangepast, d.w.z. hij heeft in gedachten het vergiffenis schenken 

aan iemand die een naaste wat aangedaan heeft. De inhoud van wat op 

het eerste gezicht op een parabel lijkt is ongeveer als volgt: 

 

Het Rijk Gods lijkt op een koning (duidelijk is God bedoeld) die rekenschap 

wilde vragen aan zijn dienaren. Men bracht iemand bij hem die hem tiendui-

zend talenten schuldig was (een krankzinnig groot bedrag). De dienaar kon 

hem niet terugbetalen en de koning dreigde hem, te samen met zijn gezin, als 

slaaf te verkopen om nog iets van het geld terug te zien. De dienaar smeekte 

om genade. De koning had medelijden met hem en schonk hem bovendien 

de gehele schuld kwijt. De dienaar ging weg en kwam een collega tegen die 

hem slechts een kleine som schuldig was (iets meer dan een honderdste deel 

van een talent). Deze dienaar, die hem niet kon betalen, werd door de ander 

in de gevangenis gegooid net zo lang tot de schuld betaald zou zijn (tot zover 

is het verhaal een parabel). Collega's die dit zagen werden verdrietig en ver-

telden alles aan de koning. Deze werd boos en zei tot de hardvochtige die-

naar: waarom heb jij geen medelijden gehad met je collega zoals ik met jou 

medelijden had? Daarna leverde hij de hardvochtige dienaar over aan de 

beulen net zolang tot de gehele schuld betaald zou zijn. 

 

Het was natuurlijk de bedoeling van Matteüs te benadrukken, dat de ver-

geving die God schenkt afhankelijk is van het gedrag ten opzichte van de 

medemens. God zal niet vergeven als je dat zelf niet doet ten opzichte 

van je naaste. Het is nu geen parabel meer maar het is duidelijk een alle-

gorie geworden waarin een relatie wordt gelegd tussen vergeving door 

God en de verhouding van de mensen onder elkaar. Dit wordt benadrukt 

doordat vlak voor het vertellen van het verhaal de evangelist Jezus zich 

zo duidelijk heeft laten uitspreken over vergeven. Niet zeven keer zul je 

de naaste vergeven maar zeventig maal zeven keer. Het is Matteüs die 

zelf voor deze context heeft gezorgd en dus van de parabel een allegorie 

heeft gemaakt. Hoe de parabel er oorspronkelijk heeft uitgezien is niet te 

achterhalen. De kern van het verhaal heeft natuurlijk te maken met het 

kwijtschelden van schulden. Het is typisch voor Jezus speciaal oog te 

hebben voor de sociale noden van zijn landgenoten. Dat het verhaal op 
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Jezus teruggaat blijkt ook uit het overdrijven van het bedrag dat de ene 

dienaar aan zijn meester schuldig is. Met dat geleende bedrag was hij niet 

bij zijn meester blijven werken maar had hij zo een eigen bedrijf kunnen 

opstarten of als rentenier van de rente van zijn 'schuld' kunnen gaan le-

ven.  

Ook in de tekst van het Onze Vader wordt over schulden gesproken, 

waarbij de gelovigen gewend zijn hierbij meteen aan zonden te denken 

en aan de blijvende gevolgen ervan. Bij Matteüs wordt twee keer het 

woord schuld gebruikt: 'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij ver-

geven hebben aan onze schuldenaren' (Mt 6,12). In Lc 11,4 lezen wij de 

mengvorm waar eerst wordt gesproken over het vergeven van zonden en 

daarna over het kwijtschelden van schulden: 'En vergeef ons onze zon-

den, want ook wijzelf vergeven aan ieder die ons iets schuldig is'. Dat 

Jezus nadrukkelijk de armen op het oog had volgt uit het gebruik van het 

woord schuld in de originele betekenis van verplichting tot terugbetaling. 

Twee uitersten 

Wij bespreken nu twee parabels die in combinatie met elkaar een navrant 

beeld schetsen van de twee kanten van de samenleving in die dagen. Aan 

de ene zijde de uitzichtloze situatie van de arme boerenbevolking en aan 

de andere kant de clan van de landeigenaars en de rijken die, zonder zich 

te bekommeren om de minderbedeelden, volledig opgaan in hun eigen 

bezigheden en daarbij niet vergeten goede onderlinge relaties te onder-

houden met het oog op hun eigen belangen. Twee gescheiden werelden, 

behalve op de dag dat de pacht geïnd wordt. Op zo'n moment vindt de 

ontmoeting van de uitersten plaats in een zakelijke sfeer van 'geven en 

nemen'. Het is een gelukkige omstandigheid, dat van beide parabels een 

onopgesmukte versie in het evangelie van Thomas te vinden is.  

Wij beginnen met de parabel die in de Willibrordvertaling de parabel 

van de misdadige wijnbouwers genoemd wordt. Wij hebben deze parabel 

in hfdst.6 besproken om te laten zien hoe de evangelist Marcus de tekst 

heeft aangepast om zijn gemeenteleden te onderrichten over de oorzaak 

van de verwoesting van de tempel. U vindt deze parabel in Mc 12,1-8 en 

in Th 65,1-7. Voor ons doel is het voldoende de versie in Thomas nog-

maals weer te geven: 

 

Een goede man had een wijngaard. Hij gaf die aan pachters opdat zij deze 

zouden bewerken en hij van hen zijn vrucht zou krijgen. Hij stuurde zijn 
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dienaar opdat de pachters hem de vrucht van de wijngaard zouden geven. Zij 

grepen zijn dienaar, ze sloegen hem en hadden hem bijna gedood. De die-

naar ging weg, hij zei het tegen zijn heer. De heer zei: Misschien hebben zij 

hem niet herkend. Hij stuurde een andere dienaar. De pachters sloegen ook 

die andere. Toen zond de heer zijn zoon. Hij zei: Misschien zullen ze eerbied 

hebben voor mijn zoon. Zodra de pachters wisten dat hij de erfgenaam van 

de wijngaard was, pakten ze hem en ze doodden hem.  

 

In Thomas ontbreekt de context en ook een conclusie. Zonder een con-

text is het meestal moeilijk te achterhalen wat Jezus precies bedoelt met 

een parabel. De beste manier is je te verplaatsen in de gedachten van de 

toehoorders die toen naar hem hebben geluisterd. Voor hén was het ver-

haal oorspronkelijk bedoeld, niet voor de gemeenteleden van de evange-

list en ook niet voor ons. Wij kunnen gevoeglijk aannemen, dat de mees-

ten onder Jezus' toehoorders wisten, misschien uit eigen ervaring, wat het 

betekende grond te pachten en de opbrengst na de oogst bijna geheel te 

moeten afdragen aan de eigenaar van de grond om vervolgens te probe-

ren met het kleine beetje dat overbleef, na ook nog de verschuldigde be-

lastingen te hebben betaald, de rest van het jaar door te komen. Maar dan 

gebeurt wat niemand had verwacht: de parabel krijgt een verrassend ein-

de, het loopt uit op moord. Wanhopig neemt de pachter ten einde raad 

zijn toevlucht tot geweld om te pogen onder het juk van de uitbuiting uit 

te komen. Het is een triest verhaal over de uitzichtloze armoede waaruit 

geen ontsnappen mogelijk is. De toehoorders van Jezus zullen wel adem-

loos hebben toegeluisterd. De afloop van het verhaal is op zich niet be-

langrijk. Het gaat om de boodschap die erin opgesloten ligt. Jezus deinst 

er niet voor terug een schokkend verhaal te vertellen met een open einde. 

De conclusie moet je zelf maar trekken. Dit verhaal predikt geen revolu-

tie maar wijst met een duidelijke vinger naar de uitbuiting van de boe-

renbevolking en het zal ook wel als zodanig begrepen zijn.  

 

In de Willibrordvertaling staat onder de naam De onwillige genodigden 

in de oudste laag van Q, Luc 14,16-24 en Mt 22,1-14, en in Th 64,1-12 

een parabel die zich weer uitstekend leent voor een allegorische omzet-

ting in christelijke stijl. De versie bij Matteüs hebben wij al besproken in 

hoofdstuk 11. In de versie van Thomas, al eerder vermeld, klinkt alles 

veel neutraler: 
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Jezus zei: Een man had gastvrienden. En toen hij de maaltijd had klaarge-

maakt, stuurde hij zijn dienaar weg om de gasten uit te nodigen. Deze ging 

naar de eerste, hij zei hem: Mijn meester nodigt u uit. Hij zei: Ik heb schul-

den uitstaan bij enige kooplieden. Zij zullen vanavond bij mij komen. Ik zal 

gaan en hun opdracht geven. Ik verontschuldig mij voor de maaltijd. Hij 

ging naar een ander, hij zei hem: Mijn meester heeft u uitgenodigd. Hij zei 

hem: Ik heb een huis gekocht en ik ben de hele dag nodig. Ik zal geen tijd 

hebben. Hij ging weer naar een ander, hij zei hem: Mijn meester nodigt u uit. 

Hij zei hem: Mijn vriend gaat trouwen en ik moet de maaltijd klaarmaken. Ik 

zal niet kunnen komen. Ik verontschuldig mij voor de maaltijd. Hij ging naar 

weer een ander, hij zei hem: Mijn meester nodigt u uit. Hij zei hem: Ik heb 

een boerderij gekocht. Ik ga de pacht ophalen. Ik zal niet kunnen komen. Ik 

verontschuldig mij. De dienaar kwam terug, hij zei tegen zijn heer: Die u 

hebt uitgenodigd voor de maaltijd hebben zich verontschuldigd. De heer zei 

tegen zijn knecht: Ga weg op de wegen, breng hier die je zult vinden opdat 

ze maaltijd houden. 

 

Jezus blijkt heel goed op de hoogte te zijn hoe het er aan toegaat in de 

kringen van de rijken. Zij zijn voortdurend bezig zich meer bezit te verg-

aren, zij kopen en verkopen en vieren feest met hun welvarende collega's 

uit eigen kring. Zij nodigen elkaar wederzijds uit en als zij niet kunnen 

komen, zijn hun excuses heel begrijpelijk voor hun gastheren. Maar in dit 

verhaal blijkt het een beetje te veel van het goede te zijn. Iedereen heeft 

blijkbaar een goed excuus. Dat lijkt vreemd want zo'n maaltijd werd ge-

woonlijk niet overhaast gepland en de voorbereiding kostte heel wat tijd. 

Waarschijnlijk waren de genodigden al lang van te voren benaderd en 

hadden ruimschoots gelegenheid gehad tijd voor het feestmaal vrij te 

maken. De voorliggende tekst doet natuurlijk geen recht aan de wijze 

waarop Jezus het verhaal in werkelijkheid verteld zal hebben. Zijn vertel-

ling zal ongetwijfeld gepaard zijn gegaan met een overdaad aan beelden 

en beschrijvingen die passen bij de oosterse uitbundigheid die voor ons 

westerlingen altijd vreemd zal blijven. Zijn toehoorders zien het duidelijk 

voor zich: al die lekkernijen en dan het onbegrijpelijke, niemand wil ko-

men. Maar dan neemt de parabel een onverwachte wending. De gastheer 

gedraagt zich ineens heel anders dan verwacht. Hij heeft een menselijk 

gezicht gekregen. Want wat zegt de gastheer: niet de rijken zullen aanzit-

ten aan de maaltijd maar de gewone man van de straat. Het is de wereld 

op zijn kop zetten, typisch voor Jezus. Jezus heeft de parabel naar zijn 

hand gezet en geeft vanuit de bekende wereld van onderdrukking en uit-
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buiting zijn toehoorders zicht op een wereld waar het er anders aan toe 

zal gaan. Zijn toehoorders zullen de humor in het verhaal wel aangevoeld 

hebben. Jezus drijft de spot met de rijken en wil zijn toehoorders duide-

lijk maken, dat zij het zijn die in het Rijk van God zullen worden uitge-

nodigd voor een feestmaal.  

 

In het evangelie van Matteüs vindt u een parabel die in geen enkel ander 

evangelie voorkomt. Het is de bekende parabel van de arbeiders in de 

wijngaard in Mt 20,1-15 die begint met de woorden:  

 

Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de 

morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met 

de arbeiders eens voor één denarie per dag en stuurde ze naar zijn wijn-

gaard…..  

 

In deze parabel toont Jezus zich een meester in het overdrijven. Om de 

paar uur laat hij de eigenaar naar de marktplaats gaan om te kijken of er 

nog iemand te vinden is die voor hem wil werken. Hij belooft hen uit te 

betalen wat redelijk is. Met de eerste arbeiders was hij overeengekomen 

voor één denarie per dag. Uiteindelijk zal hij aan het einde van de dag 

aan ieder hetzelfde bedrag van één denarie uitbetalen, ongeacht het aantal 

uren dat men gewerkt heeft. Als de laatst aangekomene, die maar één uur 

gewerkt heeft, één denarie krijgt, verwachten de arbeiders van het eerste 

uur, en terecht zouden wij zeggen, méér maar ook zij krijgen één denarie. 

En dan lezen wij in Mt 20,11-15:  

 

Zij namen hem wel aan, maar begonnen te morren en zeiden: Deze hier, die 

het laatst gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt en gij stelt ze gelijk 

met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar 

hij antwoordde een van hen: Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet 

met mij overeengekomen voor één denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. 

Ik wil aan degene die het laatst gekomen is evenveel geven als aan u. Mag ik 

soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed 

ben?  

 

Het is gebruikelijk om geheel in de traditie van de kerkelijke schriftver-

klaring deze tekst te beschouwen als een waarschuwing van Jezus, dat 

niet de tijdsduur en de inspanning ten dienste van de realisering van het 

Rijk Gods bepalend is voor de beloning na de dood. Het staat God vrij 
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werkers van het elfde uur een bevoorrechte positie te geven. Deze 

schriftverklaring van de kerk heeft geen oog voor de erbarmelijke om-

standigheden van de toehoorders van Jezus die maar weinig begrip zou-

den kunnen opbrengen voor zo'n uitleg. Deze interpretatie past echter bij 

de manier waarop Matteüs zich de prediking van Jezus heeft voorgesteld. 

Wij hebben dat al gezien bij de bekende zaligspreking: 'zalig de armen 

van geest, want hen behoort het rijk de hemelen'. Maar wat is de indruk 

die deze parabel op de toehoorders van Jezus gemaakt heeft? Ik denk, dat 

zij die Jezus beter hadden leren kennen tijdens zijn eerdere uitspraken, 

heel goed beseften, dat Jezus niet de toekomstige werkers in de kerk 

maar hén op het oog had. Zij voelden zich gesterkt in de overtuiging, dat 

in de visie van Jezus ook de kanslozen, de werkers van het elfde uur, echt 

meetelden. In zijn ogen waren zij niet minder waard dan anderen die 

meer kansen in het leven gekregen hadden. Maar Jezus richt niet alleen 

de aandacht op de werkers van het elfde uur maar ook op het gedrag van 

de eigenaar. De eigenaar houdt zich niet aan de gangbare regels en nor-

men in de samenleving. Hij doorbreekt de gebruikelijke afspraken, de 

conventies zoals wij vaak zeggen, die de relatie tussen werkgever en ar-

beiders vastleggen. In de ogen van Jezus moet een andere instelling aan 

het menselijk gedrag ten grondslag liggen: het is gebruikelijk over een 

alternatieve wijsheid te spreken. Bedoeld wordt: wat wijs en juist is in de 

ogen van God. Jezus wil de ogen openen voor een andere realiteit die wij 

kunnen aanduiden met leven onder de Heerschappij van God, waarin 

niet alles zich afspeelt volgens gangbare maatstaven en conventies. Deze 

parabel past helemaal bij wat wij van Jezus mogen verwachten. 
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HOOFDSTUK 17 

 

HET LIEFDESGEBOD VAN JEZUS 

Inleiding 

Zonder de invloed van het liefdesgebod, zoals dat door Jezus is geformu-

leerd, mee te nemen, kan het onderzoek niet realistisch zijn. Daarom heb 

ik besloten pas achteraf, als het ware in een terugblik, te taxeren wat de 

invloed is geweest van het liefdesgebod op het optreden van Jezus én ook 

op de wijze waarop zijn leerlingen, tijdens zijn leven en kort daarna, 

hierop hebben gereageerd. Zo'n terugblik kunt u als een soort samenvat-

ting beschouwen vanuit een speciaal oogpunt bekeken. Hierbij zal ik de-

zelfde terughoudendheid in acht moeten nemen als tot dusver gedaan is.  

Men beschouwt het liefdesgebod zoals dat door Jezus onder woorden is 

gebracht, als een wezenlijke karakteristiek van de christelijke kerken. Het 

wordt ons steeds voorgehouden, dat Jezus een extra dimensie aan het 

gebod van de naastenliefde heeft gegeven waarmee hij verder ging dan 

onder de joden gebruikelijk was. Zonder afbreuk te willen doen aan de 

bijzondere plaats van Jezus in de joodse traditie, zijn hierbij wel wat 

vraagtekens te plaatsen. De christenen hebben zich afgezet tegen de reli-

gie waaruit het christendom is voortgekomen. Op zich een heel begrijpe-

lijke zaak. Op de joden werd neergekeken als het volk dat vroeger Gods 

volk was maar wiens plaats nu door de christenen werd ingenomen. Als 

consequentie daarvan werd Jezus op een voetstuk geplaatst en werd het 

liefdesgebod, zoals door hem geformuleerd, beschouwd als volledig 

nieuw en afwijkend van wat tot dusver werd geleerd. Maar als dit zo is, 

dan is het toch wel merkwaardig, dat op slechts enkele plaatsen bij de 

synoptici expliciet en uitdrukkelijk door Jezus over de liefde tot de naaste 

wordt gesproken. Hoe is dat te verklaren? Als het idee dat Jezus had van 

het begrip naastenliefde totaal anders zou zijn dan wat de joden hierover 

leerden, dan zou het tekort aan teksten in de evangeliën niet te verklaren 

zijn. Maar inhoudelijk lagen de gedachten van Jezus in de lijn van de 

joodse traditie. Het verschil tussen Jezus en de joodse traditie lag niet in 

de inhoud van het begrip maar veeleer in de wijze waarop hij het gebod 

van de naastenliefde formuleerde en hierbij, op zijn bekende wijze, 

woorden gebruikte die mensen shockeerden en tot nadenken moesten 

brengen.  
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Laat ik beginnen met wat formuleringen te geven zoals u ze kunt te-

genkomen in het Oude en het Nieuwe Testament. Laat ik eerst enige 

vermeldingen bij de evangelisten opgeven. Het zijn voornamelijk teksten 

afkomstig uit de Q-gemeente: 

 

Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan die u 

haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen 

(Lc 6,27-28). 

Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen (Mt 5,44). 

Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de 

zondaars beminnen wie hen liefhebben (Lc 6, 32). 

 

Er zijn natuurlijk wel meer plaatsen te vinden waar over de liefde wordt 

gesproken, maar het gaat ons om de formulering van Jezus waarin hij de 

joodse wet van de naastenliefde als het ware een extra dimensie geeft 

door in zijn formulering bijna het onmogelijke van de mens te vragen. 

Een uitspraak als 'behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt 

worden', komt heel anders over, evenals de uitspraak die wij lezen in 

Mt 7, 12: 'Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor 

hen'. Zulke uitspraken maken thans deel uit van onze verzameling con-

ventionele wijsheden en behoren tot de gangbare omgangsregels in de 

samenleving. Een uitspraak die duidelijker zegt wat bedoeld is vindt u in 

Mt 22,37-39 waar Jezus op een vraag van een schriftgeleerde: 'Meester, 

wat is het voornaamste gebod in de Wet', antwoordt:  

 

Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en ge-

heel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daar-

mee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee 

geboden hangt heel de Wet en de Profeten (cursivering Willibrordvertaling). 

 

De cursivering geeft aan, dat de tekst is overgenomen uit Deuteronomi-

um 6,5 en Leviticus 19,18 uit het Oude Testament. De opdracht voor een 

gelovige jood in de tijd van Jezus kan volgens David Flusser worden 

omschreven als: proberen God na te volgen in zijn barmhartigheid en 

liefde: 'Weest barmhartig zoals uw vader barmhartig is' lezen wij in 

Lc 6,36. Met deze uitspraak in de mond van Jezus wordt een rabbijnse 

uitspraak geciteerd. In de joodse ethiek werd het liefdevolle gedrag te-

genover de naaste gezien als een voorwaarde voor de verzoening met 

God. Flusser wijst op de samenvatting van de ethiek die te vinden is in 
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het bijbelboek De wijsheid van Jezus Sirach dat in 185 v. Chr. werd ge-

schreven.  

Uit deze samenvatting die u vindt in Jezus Sirach 28,1-7 (Willibrordver-

taling) citeren wij: 

 

Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: 

Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. 

Vergeef uw naaste zijn onrecht: 

dan worden, wanneer gij erom bidt, 

uw eigen zonden kwijtgescholden. 

Kan een mens, die tegenover een medemens 

in zijn gramschap volhardt, 

bij de Heer zijn heil komen zoeken? 

Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn medemens, 

om vergeving bidden voor zijn zonden? 

Als iemand, die zelf maar een mens is, 

in zijn wrok volhardt,  

wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? 

 

Jezus Sirach stelt, dat de betrekking tussen de mens en zijn naaste be-

paald dient te worden door het feit dat hij zowel in zijn goede als in zijn 

slechte eigenschappen solidair met hem is. Met deze interpretatie komt 

de uitspraak in de buurt van de formulering van het liefdesgebod door 

Jezus, die op zijn bekende provocerende manier de puntjes op de i zet.  

 

Zuiver objectief kijkend naar de verschillende formuleringen die wij 

hebben neergeschreven, kan ik geen wezenlijk verschil zien. 'Je naaste 

behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden', sluit eerlijk gezegd al 

alles in. Maar wat is dan het verschil? In de formulering van Jezus wordt 

men met zijn neus op de ultieme consequenties van het gebod gewezen, 

terwijl in een min of meer slappe formulering je de ogen voor de werke-

lijkheid kunt sluiten, jezelf in slaap kunt sussen en een alibi voor afwij-

kend gedrag gemakkelijk te vinden is. Jezus schudt zijn landgenoten en 

ons, christenen, wakker. Hij geeft met zijn uitspraak aan, dat naastenlief-

de verder gaat dan louter een uitwisseling van uitingen van liefde tussen 

mensen die tot eenzelfde gemeenschap behoren en het goed met elkaar 

menen. Het liefdesgebod van Jezus stelt nadrukkelijk, dat ook vijanden 

tot de naasten gerekend moeten worden. Jezus trekt dus de uiterste con-

sequentie door in te zien, dat er geen beperking gegeven mag worden aan 



 

 192 

het begrip naaste. Door de liefde voor de vijand te benadrukken trekt 

Jezus ook de vijandige buitenstaander in de kring van de eigen gemeen-

schap en verheft de onderlinge verhoudingen tussen mensen tot een ni-

veau dat het vermogen van een mens te boven gaat. Van de mens wordt 

nu verwacht zich te gedragen zoals God zich ten opzichte van ons ge-

draagt. Vanuit eigen kracht een onmogelijke opgave. Jezus plaatst hier-

mee een bouwsteen voor een ander soort wijsheid, voor een ander soort 

samenleving. Jezus is blijkbaar in staat door de ogen van God naar de 

realiteit om hem heen te kijken. Wij hebben dit al vermoed bij zijn spre-

ken over het Rijk van God. Dit is een bijna dwingende conclusie die wij 

mogen trekken uit zijn uitspraken.  

 

Wij zullen aantonen, dat Jezus het niet bij woorden alleen gelaten heeft 

maar ook de daad bij het woord heeft gevoegd.  

Geen woorden maar daden 

Wetend hoe het volk zwaar gebukt ging onder de onderdrukking van de 

bezetter, is het niet moeilijk te begrijpen hoe sterk de gevoelens van vij-

andschap en haat van de bevolking waren jegens de Romeinen en de met 

hen samenwerkende collaborateurs. In zulke omstandigheden het gebod 

van de liefde voor de naaste aan te scherpen door daarin nadrukkelijk de 

vijand te betrekken, kan bijna als een uitdaging worden gezien. Het moet 

een schok voor zijn gehoor zijn geweest. Het betekent een tijdbom onder 

de intermenselijke verhoudingen plaatsen door het uiterste van mensen te 

vragen. Hoe groot moet zijn overtuigingskracht wel geweest zijn, wil een 

dergelijke oproep enige kans van slagen hebben gehad. Bovendien, met 

zo'n uitspraak stelde hij zichzelf, zoals men het tegenwoordig graag uit-

drukt, uiterst kwetsbaar op. Hij moest het daarna ook zelf waarmaken. En 

heeft Jezus dat ook gedaan? Kom nu niet te snel met een antwoord. Be-

sef, dat wij met een historisch onderzoek bezig zijn. Een antwoord vanuit 

ons geloof komt pas in een latere fase. Historisch gezien, is een ge-

loofsargument thans niet op zijn plaats. Het bewijs, dat Jezus inderdaad 

met zijn wijze van leven zijn woorden kracht heeft bijgezet, moet elders 

worden gevonden, moet waarneembaar, bewijsbaar zijn in de geschiede-

nis van zijn leven en in dat van zijn directe volgelingen. Het zijn juist zijn 

leerlingen en de eerste christenen, die door hun manier van leven kunnen 

aantonen, dat Jezus meer heeft gedaan dan alleen loze woorden spreken 

maar dat hij ook metterdaad aan zijn woorden kracht heeft bijgezet.  
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De leerlingen zullen het er wel moeilijk mee gehad hebben. De praktijk 

van het leven is zo heel anders. Hoe kun je nu tegelijk gevoelens van 

liefde opbrengen voor bezetters, terwijl je er alles voor over hebt hen, 

zonodig met geweld, uit je land te verjagen? Het lijkt zo tegenstrijdig. 

Leren omgaan met zulke tegenstrijdige gevoelens gaat niet vanzelf. De 

vijand niet haten maar liefhebben, is een complexe opdracht. Het bete-

kent niet, dat je alles over je kant moet laten gaan. Het risico is echter 

groot, dat je geen maat kunt houden en op een verkrampte manier pro-

beert de theorie in praktijk te brengen. Je blijft echter mens en op een 

onnatuurlijke wijze reageren is niet menselijk. Hoe je met het gebod van 

Jezus moet omgaan, is een kwestie van een leerproces. Zijn volgelingen 

waren in de gelukkige omstandigheid dag in dag uit in zijn directe omge-

ving te verkeren en lief en leed met hem te delen. Als je intiem met ie-

mand omgaat op goede en ook op kwade momenten, dan pas leer je ie-

mand kennen, is de algemene opvatting. Ook zal Jezus bijna zeker in een 

streek als Galilea, waar onrust eerder regel dan uitzondering was, regel-

matig zijn geconfronteerd met momenten van vijandigheid en haat. Op 

zulke momenten was hij gedwongen door zijn gedrag kleur te bekennen. 

Afwijkend gedrag, niet in overeenstemming met het rigoureuze gebod 

door hemzelf geformuleerd, zou zijn geloofwaardigheid ernstig hebben 

ondermijnd. Zijn volgelingen hebben voortdurend naar hem gekeken en 

proberen te verwerken wat hij hun voorhield. Blijkbaar mag ik er redelij-

kerwijze van uitgaan, dat het gedrag van Jezus spoorde met zijn uitgesp-

roken meningen. Zijn volgelingen hebben later, na zijn dood, door hun 

gedrag aangetoond het gebod van Jezus serieus genomen te hebben. Wij 

hebben dit kunnen waarnemen bij de leden van de Q-gemeente die in 

woord en daad op vaak overtrokken wijze de ideeën van Jezus in praktijk 

hebben gebracht. Hiervan hebben wij uitvoerig kennis kunnen nemen in 

de vorige hoofdstukken.  

 

Het liefdesgebod moet extra kleur hebben gegeven aan de woorden en de 

activiteiten van Jezus en dit moet waarneembaar zijn geweest voor zijn 

leerlingen. In een wereld vol vijandigheid en haat zich zo profileren door 

partij te kiezen voor de onderdrukten en tegelijk zich laten kennen als een 

mens die niet veroordeelt noch oproept tot haat, moet wel indruk ge-

maakt hebben, zelfs op zijn tegenstanders.  
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HOOFDSTUK 18 

 

VERHALEN OVER JEZUS 

Inleiding 

Het is niet mogelijk net te doen alsof Jezus alleen maar verbaal zijn weg 

heeft gezocht in Galilea. Tot dusver hebben wij geen enkele aandacht 

besteed aan alles wat hij gedaan heeft. Niets is er terug te vinden van de 

vele wonderen: geen woord over de opwekking van Lazarus, de vele ge-

nezingen en duiveluitdrijvingen. Niets over doofstommen die weer kun-

nen spreken, niets over de reiniging van melaatsen, terwijl de vier evan-

gelisten toch met zulke verhalen de bijzondere positie van Jezus bena-

drukken en deze verhalen door de eeuwen heen als ware gebeurtenissen 

zijn doorverteld en doorgegeven aan het nageslacht. Ik besef heel goed, 

dat de kracht van een evangelie gedeeltelijk in zulke verhalen ligt. Maar 

het probleem is echter, dat het zo moeilijk is aan te tonen wat in die ver-

halen authentiek is en wat niet; wat heeft waarschijnlijk een historische 

kern en wat is duidelijk mythisch van karakter.  

Bij de woorden van Jezus hadden wij een houvast aan zijn karakteris-

tieke manier van spreken, aan zijn humor, zijn soms provocerende en 

shockerende wijze van het naar voren brengen van ideeën met de bedoe-

ling mensen tot nadenken te brengen en wakker te schudden. Wij konden 

regelmatig terugvallen op extra ondersteuning die te vinden was in onaf-

hankelijke teksten met een soortgelijke inhoud. Maar waar de teksten uit 

het Q-evangelie en het evangelie van Thomas ons helpen te begrijpen 

welke teksten bij de canonieke evangelisten op Jezus teruggaan, ont-

breekt deze steun bij het beoordelen van wat Jezus echt gedaan heeft en 

over hem verteld werd. Want, zoals bekend, zijn het Q-evangelie en het 

Thomas-evangelie louter verzamelingen van spreuken. Het zijn geen be-

schrijvende evangeliën die ons een beeld geven van het leven, lijden en 

sterven van Jezus.  

Bij de beoordeling van de woorden van Jezus zochten wij naar iets wat 

karakteristiek voor hem was én naar andere ondersteunende argumenten. 

Is er ook hier iets dergelijks mogelijk? Zijn er gebeurtenissen aan te wij-

zen waarvan wij kunnen zeggen: dat is nou typisch iets voor Jezus. Zijn 

er gebeurtenissen die hebben plaats gevonden in een context van woor-

den of omstandigheden die op een of andere wijze duidelijk maken: wat 

hier gebeurt is het werk van Jezus. Wij staan hierin niet helemaal met 
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lege handen. Bij Matteüs leest u in hoofdstuk 12 het verhaal van een dui-

veluitdrijving door Jezus. En dan lezen wij in vers 24: 'Maar de Farizeeën 

die dat hoorden, antwoordden: Hij drijft de duivels alleen maar uit door 

Beëlzebub, de vorst der duivels'. Typisch een opmerking die als een gro-

ve belediging van Jezus bedoeld is. Het overnemen hiervan door de 

evangelist betekent, dat hij weet dat deze opmerking inderdaad door de 

farizeeën gemaakt is en in verband staat met een duiveluitdrijving door 

Jezus. Een ander voorbeeld is de tempelreiniging. Dat door Jezus een of 

andere daad gesteld is met betrekking tot de tempel, is aannemelijk van-

uit twee gezichtspunten. Ten eerste was er de kritische houding van Jezus 

tegenover de tempel, zie hfdst 14, en bovendien was volgens de synoptici 

de tempelreiniging de directe aanleiding voor de arrestatie en terechtstel-

ling van Jezus.  

 

De schriftelijke vastlegging van verhalen over Jezus vond pas plaats na 

het jaar zeventig met het verschijnen van het evangelie van Marcus. 

Toen, zo'n veertig jaar na de dood van Jezus, had zich al een zekere tradi-

tie gevormd waarin men niet meer onbevangen naar de mens Jezus keek 

maar er al bepaalde meningen over hem bij zijn volgelingen gemeengoed 

waren geworden. Marcus laat duidelijk merken, dat volgens hem Jezus 

de Messias was, de Gezalfde wiens komst in de boeken van het OT was 

voorspeld. Vanuit deze visie was het onvermijdelijk, dat alles wat Jezus 

gedaan en gezegd had, werd geplaatst in het licht van deze overtuiging. 

Hij was geen gewoon mens geweest en dit moest wel blijken uit zijn da-

den.  

Dat zien wij al bij zijn doop in de Jordaan door Johannes. Na zijn doop 

trok Jezus zich volgens de evangelisten terug in de woestijn, waar hij 

gedurende veertig dagen vastte en bekoord werd door Satan. In Mc1,9-13 

geeft de evangelist slechts een korte beschrijving maar heel uitvoering 

gaat Matteüs in op de bekoringen, zie Mt 4,1-11. Het is een bekend ver-

schijnsel, dat hoe verder de oorsprong van verhalen verwijderd is van de 

feitelijke vastlegging ervan, des te bloemrijker en gedetailleerder de be-

schrijving wordt. Zoals Matteüs het vertelt, komt het heel overtuigend 

over maar het is pure fantasie. Laten wij eerlijk zijn: alles wat zich op die 

momenten van afzondering in de woestijn heeft afgespeeld, onttrok zich 

aan de menselijke waarneming. De evangelist wist echter, zoals iedere 

jood, heel goed, dat in de geschiedenis van Israël de woestijn de plaats 

was waar mensen met een religieuze missie zich terugtrokken om zich 
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voor te bereiden op hun taak. De periode van veertig dagen herinnert aan 

de veertig jaar die het volk van Israël in de woestijn verbleef.  

Er zijn meer van dergelijke verhalen waar de (vrome) fantasie van de 

schrijver invulling geeft aan wat zich in het verborgene heeft afgespeeld. 

Denk b.v. aan de scène van Jezus in het Hof van Olijven waar hij in 

doodangst tot zijn hemelse Vader bidt. Ook wat zich binnenskamers heeft 

afgespeeld na de arrestatie van Jezus tijdens de ondervraging door de 

hogepriester en het sanhedrin en daarna door Herodes, is niet te achterha-

len. Niemand van zijn leerlingen was daarbij toegelaten. Bovendien wa-

ren zij allen gevlucht, aldus Mc 14,50 en deze bekentenis zal Marcus 

zeker met pijn aan het perkament hebben toevertrouwd. Voor de eerste 

christenen was het onbegrijpelijk, dat mensen die Jezus persoonlijk had-

den gekend, hem in de steek hadden gelaten. Niet voor niets laat de 

evangelist door zijn hele tekst heen de afkeer doorschemeren die hij heeft 

van Petrus en de andere apostelen. 

 

Al met al is het verbazingwekkend hoe gemakkelijk gelovigen over der-

gelijke problemen heen lezen en alles kritiekloos aannemen.  

 

Het Jesus-Seminar
83

 heeft 176 gebeurtenissen onderzocht en is tot de 

conclusie gekomen, dat slechts een zeer klein gedeelte historisch redelijk 

betrouwbaar is. Omdat de evangelisten vanuit hun eigen optiek vrij om-

gingen met de beschikbare gegevens uit de orale traditie, bevatten de 

gebeurtenissen die zij beschrijven maar weinig betrouwbare informatie 

die kan bijdragen aan een beter zicht op de mens Jezus. Hierbij moet men 

bedenken, dat bij de beoordeling van de verhalen door het Jesus Seminar 

vaak alleen de kern als betrouwbaar werd beschouwd maar het verhaal 

eromheen op rekening van de schrijver werd geplaatst. Stellen wij ons 

daarom niet te veel voor van wat de verhalen ons over Jezus kunnen le-

ren. Er zijn natuurlijk verhalen die de context vormen voor de bekende 

uitspraken van Jezus die wij in de vorige hoofdstukken hebben ontmoet. 

De kern van zulke verhalen is dus al eerder beoordeeld op betrouwbaar-

heid. Belangrijk is het te weten of wat Jezus deed en wat hij zei met el-

kaar sporen of niet, dus elkaar ondersteunen of tegenspreken. Beschrij-

vingen van gebeurtenissen worden extra belangrijk als zij betrouwbare 

informatie zouden opleveren die de bevindingen van eerder onderzoek 

tegenspreken. Op zo'n moment hebben wij een probleem. Een bekend 

                                                        
83 The Jesus Seminar, The acts of Jesus. 
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voorbeeld is natuurlijk de controverse tussen Jezus en de farizeeën die in 

de teksten heel sterk is aangedikt en, letterlijk genomen, van Jezus ie-

mand maakt met vooroordelen voor wat betreft deze speciale bevol-

kingsgroep. Exegeten hebben om die reden deze problematiek grondig 

bestudeerd. Maar de indruk is, dat de resultaten van dit onderzoek de 

kerkelijke leiders nog niet bereikt heeft.  

 

Hoe moeilijk het is een oordeel te geven over verhalen rond Jezus, zien 

wij aan het volgende voorbeeld. Het gaat over een gebeurtenis waarover 

in de orale periode een verhaal circuleerde dat langs drie verschillende 

wegen in de evangeliën is terechtgekomen. Uiteindelijk werd pas na meer 

dan veertig jaar dit verhaal voor het eerst schriftelijk vastgelegd en wel 

door Marcus. Het verhaal is de bekende vertelling over de zalving van 

Jezus door een vrouw. De twee andere versies zijn te vinden bij Lucas en 

Johannes. De kern van het verhaal is bekend: tijdens een maaltijd kwam 

een vrouw binnen met een kruik met kostbare balsem waarmee zij Jezus 

zalfde. Het verschil in de beschrijving van de gebeurtenis komt gedeelte-

lijk op rekening van de evangelist die zijn eigen bedoelingen had maar 

wordt ook veroorzaakt doordat tijdens het doorvertellen van het verhaal 

de inhoud veranderd is.  

Marcus plaats de gebeurtenis twee dagen voor het joodse Paasfeest en 

begint hoofdstuk 14 met de opmerking, dat de hogepriester en de schrift-

geleerden een manier zochten om Jezus vast te nemen en ter dood te 

brengen. Dit geeft de evangelist de gelegenheid het verhaal in verband te 

brengen met de aanstaande dood van Jezus. Op dat moment bevond Jezus 

zich in Betanië en was de gast van Simon de Melaatse. Toen hij aan tafel 

aanlag, kwam een vrouw naar hem toe met een albasten vaasje met kost-

bare nardusbalsem dat zij stuk brak en over zijn hoofd uitgoot. Sommi-

gen van de aanwezigen waren verontwaardigd over de verspilling van de 

kostbare balsem die voor meer dan driehonderd denariën verkocht had 

kunnen worden ten bate van de armen. Toen men haar over de verkwis-

ting aansprak, zei Jezus: 'Laat haar met rust. Waarom valt ge haar lastig? 

Het is toch een goed werk wat zij aan Mij heeft gedaan. Armen hebt gij 

altijd in uw midden en gij kunt hen weldoen wanneer ge maar wilt; maar 

Mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat in haar macht was; zij heeft 

mijn lichaam op voorhand gezalfd met het oog op mijn begrafenis. 

Voorwaar, Ik zeg u: waar ook ter wereld de Blijde Boodschap verkon-

digd zal worden, zal tevens ter herinnering aan haar verhaald worden wat 

zij gedaan heeft'. U vindt de tekst in Mc 14,1-9. 
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Lucas plaatst de gebeurtenis niet aan de vooravond van Jezus' dood. Hij 

vertelt het als een verhaal over een boetvaardige zondares die bij Jezus 

vergeving krijgt voor wat zij verkeerd gedaan heeft. In de versie van Lu-

cas is Jezus de gast van een farizeeër en toen hij aan tafel aanlag kwam 

een publieke vrouw binnen met een albasten vaasje met balsem. Zij ging 

schreiend naar hem toe en ging bij zijn voeten staan. Haar tranen maak-

ten zijn voeten nat en zij droogden ze met haar haren af. Zij kuste zijn 

voeten en zalfde ze met kostbare balsem. Daarna vergeleek Jezus het 

gedrag van de vrouw met dat van zijn gastheer. Hij verweet hem, dat 

deze hem niet naar behoren als gast had verwelkomd. Maar zij heeft mij 

gegeven wat u heeft nagelaten: u heeft mijn voeten niet gewassen maar 

zij heeft mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren af-

gedroogd; u heeft mij geen welkomskus gegeven maar zij hield niet op 

mijn voeten te kussen. Omdat zij mij veel liefde heeft betoond, zal haar 

ook veel vergeven worden. Daarop sprak hij tot haar: 'Uw zonden zijn 

vergeven'. U vindt de tekst in Lc 7,36-48. 

Ook Johannes plaats de gebeurtenis van de zalving binnen een context 

van de aanstaande dood van Jezus. De joden zochten naar een gelegen-

heid hem gevangen te nemen. Op dat moment verbleef Jezus in Betanië 

in het huis van Lazarus. Het was Maria, de zuster van Lazarus, die de 

voeten van Jezus met balsem zalfde en met haar haren afdroogde. Verder 

loopt het verhaal zoals bij Marcus met het verschil, dat Johannes uitdruk-

kelijk vermeldt, dat het Judas was die bezwaar maakte tegen de verkwis-

ting van de kostbare balsem. Hij was niet bezorgd voor de armen maar 

hij was uit op eigen gewin. Zoals bij Marcus wees Jezus op de betekenis 

van de zalving als een balseming met het oog op zijn begrafenis. U vindt 

de tekst in Joh. 12,1-8. 

Iedere evangelist heeft zijn eigen verhaal om de kern heen gemaakt. 

Waar Marcus en Johannes de zalving zien in verband met de aanstaande 

dood van Jezus, beschrijft Lucas het gebeurde met een verhaal over be-

rouw en vergeving. Wat leren deze verhalen ons over Jezus? In ieder 

geval passen zij in het beeld dat wij van Jezus hebben als iemand die met 

vrouwen omging op een wijze die in die tijd niet gebruikelijk was. Hij 

stond voor hen open, benaderde hen en zij voelden zich blijkbaar niet 

geremd contact met hem te zoeken.  

 

In de kerkelijke traditie heeft men het op een zeker moment nodig geoor-

deeld, zonder dat hiervoor in de teksten enige aanwijzing te vinden is, de 

vrouw te identificeren met Maria Magdalena die vanaf dat moment de 
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facto werd beroofd van haar eretitel als de enige vrouwelijke apostel en 

voortaan als publieke zondares de geschiedenis zou ingaan. 

 

Een andere gebeurtenis die verhaald wordt in drie van elkaar onafhanke-

lijke teksten, vinden wij bij Marcus, Q, dus in Lucas en Matteüs, en bij 

Johannes. Het betreft het vragen aan Jezus om een teken. De farizeeën 

verwachtten waarschijnlijk hemelse tekenen die de komst van het Rijk 

Gods zouden vergezellen. Ook de volgelingen van Jezus verwachtten dit. 

In Mc 8,11-12 luidt de tekst: 

 

Toen daagden de Farizeeën op, die met Hem begonnen te redetwisten. Om 

Hem op de proef te stellen verlangden ze van Hem een teken uit de hemel. 

Hij slaakte een zucht uit het diepste van zijn hart en zei: 'Wat verlangt dit ge-

slacht toch een teken? Voorwaar, ik zeg u: in geen geval zal aan dit geslacht 

een teken gegeven worden'. 

 

Matteüs plaatst het antwoord van Jezus in de context van zijn dood, be-

grafenis en verrijzenis. De tekst in Mt 12,38-40 luidt: 

 

Op zekere dag richtten enige schriftgeleerden en Farizeeën zich tot Hem met 

de woorden: 'Meester, wij willen een teken van U zien'. Maar hij gaf hun ten 

antwoord: 'Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen 

ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona. Zoals na-

melijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemon-

ster, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de 

schoot van de aarde (cursivering Willibrordvertaling). 

 

In Lc 11,29-30 luidt de tekst: 

 

Toen het volk samenstroomde, begon Hij te spreken: 'Dit geslacht is een 

verdorven geslacht; het verlangt een teken, maar geen ander teken zal het 

gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals Jona namelijk een teken werd 

voor de Ninevieten, zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht'. 

 

In Joh 6,30 vragen de joden een teken aan Jezus zodat zij in hem kunnen 

geloven. De tekst luidt: 

 

Zij zeiden tot Hem: 'Wat voor teken doet Gij dan wel, waardoor wij kunnen 

zien dat wij in U moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk?' 
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Wat leert ons de vraag aan Jezus om een teken? Gelet op de teksten 

waarin Jezus spreekt over het komende Rijk Gods, roept zijn optreden 

blijkbaar een sfeer op van verwachting. Misschien verwachtte men een 

persoonlijk ingrijpen van Jahweh om een einde te maken aan de onder-

drukking? Sommigen dachten, dat Jezus hierin een rol zou kunnen spe-

len, anderen wisten niet wat zij ervan moesten denken. Maar Jezus wilde 

op geen enkele vraag of suggestie ingaan. Nergens kunnen wij teksten 

vinden waarin Jezus claimt, dat door hem het Rijk Gods gevestigd zal 

worden of dat hij de Gezalfde van Jahweh is.  

De wonderen van Jezus 

Waar de gemeente van de Q-mensen, die nog zo dicht bij Jezus stond, de 

wonderverhalen over Jezus blijkbaar niet kende of niet van belang achtte, 

heeft Marcus, een jaar of veertig na de dood van Jezus, vele wonderver-

halen in zijn evangelie verwerkt. Maar wat is de historiciteit ervan? Al-

gemeen wordt wel aangenomen, dat Jezus een bijzondere gave had gene-

zingen te verrichten. Het is echter moeilijk te beoordelen waar sprake is 

van gebeurtenissen die echt hebben plaats gevonden. Maar ik vraag mij 

af wat een bevestiging zou kunnen bijdragen aan een juister beeld van 

hem. Een mens is toch niet beter dan een ander als hij in staat is iets te 

doen wat een ander niet kan? Wel van belang is te weten hoe Jezus om-

ging met mensen die door hun ziekte als paria's buiten de gemeenschap 

werden geplaatst. Dit was zeker het geval bij melaatsen die uit de maat-

schappij werden verbannen en een treurig bestaan moesten lijden. In die 

tijd werd onder melaatsheid een heel scala aan huidziekten gerekend. 

Gelet op de gebrekkige hygiene en het ontbreken van een juiste diagnose 

en medicamenten, was het aantal melaatsen erg groot. In de verhalen 

over de genezingen valt het op, dat Jezus bijna altijd de zieke aanraakte. 

Maar aanraking van een melaatse maakte iemand onrein, terwijl het de 

melaatse zelf streng verboden was in de nabijheid te komen van andere 

mensen. De aanraking alleen al door Jezus betekende, dat hij de verban-

ning van deze mensen maar met moeite kon accepteren en hen in zijn 

nabijheid toeliet.  

Een feit is het, dat wonderen die aan Jezus worden toegeschreven zoals 

genezingen van melaatsen en het opwekken van doden ook in de boeken 

van het Oude Testament te vinden zijn, zoals de reiniging van de Syriër 

Naaman die melaats was, beschreven in 2 Kon 5, en de opwekking van 
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de zoon van een weduwe in Serafat door de profeet Elia, beschreven in 

1 Kon 17. De overeenkomst met wat plaats vond in het Oude Testament 

zien wij ook bij de spijzigingverhalen en het wonderbaarlijk lopen over 

het water van het meer van Galilea. Het zijn herhalingen van wat na de 

uittocht uit Egypte in de geschiedenis van het joodse volk heeft plaats 

gevonden. Droogvoets liepen de joden over de bodem van de Rode Zee 

en werden met het hemelse manna gevoed in de woestijn. De evangelis-

ten hebben op die manier een verband gelegd tussen het langdurige ver-

blijf van het joodse volk in de woestijn en het rondtrekkend leven van 

Jezus. Bovendien is het gebruikelijk, zoals blijkt uit de klassieke litera-

tuur, om wonderverhalen te verbinden met het leven van belangrijke per-

sonen uit de geschiedenis van een volk.  

De terechtstelling van Jezus 

Door de kerk worden de gebeurtenissen die in de Goede Week hebben 

plaats gevonden, geplaatst in een raamwerk van verzoening, verlossing 

en verrijzenis, de kern van ons geloof. Aan de historiciteit van arrestatie 

en terechtstelling van Jezus onder het bewind van de landvoogd Pontius 

Pilatus kan niet getwijfeld worden. Maar de historiciteit van de lijdens-

verhalen zoals wij die lezen bij de evangelisten, is zeer twijfelachtig. Bij 

alle evangelisten vormt het lijdensverhaal een centraal deel van de tekst. 

Het lijkt alsof, in wat voorafgaat, naar dit gedeelte wordt toegewerkt. Dit 

idee heb ik in ieder geval bij Marcus. Vreemd is het te weten, dat men 

geen sporen heeft gevonden van verhalen die in de orale periode circu-

leerden over de dood van Jezus. De lijdensverhalen zijn blijkbaar pas in 

een latere fase ontstaan. Het is een nog niet opgelost probleem voor de 

exegeten of het Marcus was die de eerste beschrijving van het lijdensver-

haal heeft gegeven of dat de oorsprong eerder ligt. Zoals het beschreven 

staat, roept het een beeld op van een ooggetuigenverslag van personen 

die alles van nabij hebben meegemaakt en aanwezig zijn geweest tot het 

bittere einde toe. Maar wie waren die ooggetuigen? Het is uitermate on-

waarschijnlijk, dat leerlingen van Jezus bij zijn terechtstelling en wat 

daaraan voorafging, aanwezig zijn geweest. Waren zij bij hem gebleven, 

arrestatie en hetzelfde lot zou hun deel zijn geworden, 'Toen lieten allen 

Hem in de steek en namen de vlucht' lezen wij bij Mc 14,50. Zijn vrou-

welijke leerlingen liepen minder gevaar en zullen wel vanaf een afstand 

hebben toegezien. 
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De lijdensverslagen zijn sterk gestileerd en verraden een nauwgezet 

speuren naar passende teksten in de geschriften van de profeten en in de 

psalmen. Men probeerde blijkbaar een verklaring te vinden voor alles wat 

met Jezus gebeurd was
84

. Uitgangspunt is de gedachte geweest, dat wat 

met Jezus was gebeurd, paste in het raadsbesluit van Jahweh en dus voor-

speld moest zijn én dus terug te vinden was in de tekst van de bijbel. 

Baanbrekend werk is gedaan door geletterden personen, door kenners 

van de joodse geschriften. Om ons tot Marcus te beperken, hij vond alles 

wat hij nodig had bij de profeten, zoals bij Jesaja 53, de lijdende dienst-

knecht des Heren, en in de psalmen zoals psalm 22. Wat in de teksten 

werd gevonden, vormden de bouwstenen voor het verhaal dat hiermee 

gemaakt werd.  

 

Om een idee te geven welke delen van het lijdensverhaal uit welke tek-

sten stammen, geven wij enige van die bouwstenen:  

De bespotting van Jezus door de Romeinse soldaten uit Mc 15,16 e.v. 

wordt beschreven in Jesaja 50,6: 'Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen 

die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen, die mij de baard uitrukten; 

mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing'. 

Jezus werd bij de bespotting voorzien van een (doornen)kroon, een staf 

en een purperen mantel, zoals in die tijden gebruikelijk was bij de inves-

tituur (installatie) van een koning.  

Als Jezus van zijn kleren wordt ontdaan, is de tekst in Mc 15,24 afkom-

stig uit Ps 22,19: 'zij verdelen samen mijn kleren: er wordt om mijn man-

tel geloot'. 

De bespotting onder het kruis in Mc 15,29a is afkomstig uit Ps 22,8: 'Die 

mij zien treffen mij met hun hoon, grijnzen smadelijk, schudden het 

hoofd'. 

En voordat Jezus sterft, spreekt hij de woorden vermeld in Mc 15,34b en 

afkomstig uit Ps 22,2: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verla-

ten'. 

En toen men Jezus zure wijn te drinken gaf, in Mc 15,36, werd de profe-

tie in Ps 69,2 vervuld: 'Zo mengden zij gif in mijn spijs, gaven mij azijn 

toen ik verdorstte'. 

 

                                                        
84 Het Jesus Seminar geeft in 'The acts of Jesus' een uitgebreid verslag van een onder-

zoek naar relevante teksten uit 1 en 2 Samuel, de Psalmen en de Profeten. 
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De andere evangelisten baseerden zich op het verhaal bij Marcus en 

voegden eigen details toe. De verslagen vertonen onderling grote ver-

schillen die samenhangen met de wijze waarop de evangelisten zich de 

gebeurtenissen hebben voorgesteld. Eensgezind echter geven de evange-

listen zo'n voorstelling van zaken, dat de beantwoording van de schuld-

vraag eenduidig in de richting van de joden wees. Marcus wist echter 

heel goed hoe de werkelijke feiten lagen. Hij plaatst in zijn evangelie, 

aan het begin van wat wij gewoon zijn de lijdensweek te noemen, het 

verhaal in hfdst.11 vers 15 e.v. over de tempelreiniging. Hij moet zich 

dus heel goed bewust zijn geweest, dat het optreden van Jezus de joodse 

en Romeinse overheid angst had ingeboezemd. In de drukke paastijd was 

de stad overvol en was men altijd oplettend en bevreesd voor ongere-

geldheden. Maar Marcus had de bedoeling om de Romeinse overheid 

zoveel mogelijk vrij te pleiten van wat met Jezus gebeurd was. De schuld 

moest duidelijk zichtbaar bij de joodse overheid komen te liggen. Daar-

om schreef hij in vers 18: 'De hogepriesters en schriftgeleerden … zoch-

ten een mogelijkheid om Hem ter dood te brengen. Zij vreesden Hem 

namelijk, omdat heel het volk verrukt was over zijn leer'. Bij de recht-

zaak voor de hogepriester en het sanhedrin moest de beschuldiging tegen 

Jezus daarom niets te maken hebben met wat tijdens de tempelreiniging 

gebeurd was. Hij moest schuldig bevonden worden aan iets waaraan de 

Romeinen part noch deel hadden. In Mc 14,61 e.v. stond Jezus terecht 

voor het sanhedrin:  

 

Daarop stelde de Hogepriester Hem nog een vraag: 'Zijt Gij de Christus, de 

Zoon van de Gezegende?' Jezus antwoordde: 'Ja, dat ben Ik; en gij zult de 

Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Macht en komen met de 

wolken des hemels.' Toen scheurde de hogepriester zijn gewaad en riep uit: 

'Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Ge hebt de godslastering gehoord. 

Wat dunkt u? Allen spraken het vonnis uit, dat Hij de dood verdiende.  

(cursivering Willibrordvertaling) 

 

Waar de godslastering uit bestaan heeft, is mij onduidelijk. Suggereert 

Marcus hier, dat de hogepriester de uitdrukking 'Zoon van de Gezegende' 

verstaat in de betekenis die in de latere theologie eraan is gegeven? Dan 

heeft Marcus zich blijkbaar niet goed meer kunnen verplaatsen in de ge-

dachten van joden van zo'n veertig jaar terug. Het is voor een jood on-

denkbaar te veronderstellen dat een andere jood zou durven beweren de 

zoon van God te zijn. Hun godsbegrip sluit dit ten ene maal uit. Zo'n idee 
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zou niet bij hen kunnen opkomen. Zo beschouwd, slaat deze beschuldi-

ging dus nergens op.  

 

Het kunstmatige van het lijdensverhaal openbaart zich in de uitvoerige 

beschrijvingen van alles wat naar de mening van de evangelist gebeurd 

moest zijn. Dit wordt zichtbaar in de volgorde van de handelingen die 

plaats vonden. Eerst de arrestatie van Jezus door een bende gewapend 

met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hogepriesters, schriftgeleer-

den en oudsten, om Mc 15,43 te citeren. Daarna de rechtzaak bij de hoge 

priester en het sanhedrin waar Jezus schuldig bevonden werd aan gods-

lastering. En als sluitstuk Pilatus die in het geheel de rol moest spelen 

van iemand die tegen zijn zin het vonnis bekrachtigde en liet uitvoeren. 

Het bleef uiteindelijk onvermijdelijk, dat de Romeinse overheid de ver-

antwoordelijkheid hiervoor nam. Ondertussen speelde zich de scène af 

van de verloochening van Jezus door Petrus, terwijl in het verhaal voort-

durend wordt teruggegrepen op teksten en beelden uit de bijbel die de 

aandacht van de lezer afleiden van de gruwelijke realiteit van het gebeur-

de. Misschien is het maar beter dat de gruwelijke werkelijkheid niet te 

duidelijk tot de lezers doordringt. Wij zijn gewend naar het kruis te kij-

ken waar een verstilde Jezus, geduldig lijdend, aan het hout hangt. De 

gruwelijke realiteit wordt pas duidelijk als u in een klinische uiteenzet-

ting hoort wat er in werkelijkheid plaats vond. Een voortdurende worste-

ling van een lichaam dat snakt naar adem en in zijn pogingen zich te ver-

zetten tegen de dreigende verstikking, gefrustreerd wordt door de onmo-

gelijkheid om langer dan enkele seconden achtereen een andere li-

chaamshouding aan te nemen en zo enige verlichting te vinden. Wat een 

sadisme! Dit schouwspel was een gruwel om gade te slaan en kon dagen 

duren. En dan het ergste voor de nabestaanden: bewaakt door wachters 

bleven de lichamen aan het kruis hangen ten prooi aan aaseters in de 

nacht of, misschien toch ? een ondiep graf in de directe nabijheid.  

Hoe(on)waarschijnlijk is Jozef van Arimatea en Nicodemus als wij weten 

dat door de eerste christengeneraties geen poging is gedaan het graf terug 

te vinden. Dit gebeurde pas enige eeuwen later en met succes!!!!! 

 

Vermelden wij nog een werk van J.D.Crossan
85

 die een vergelijking trekt 

met wat op de Grote Verzoendag van de joden gebeurde. 

                                                        
85 John Dominic Crossan, Wie vermoordde Jezus? Over antisemitisme in de evangeliën, 

Ten Have b.v Baarn 1997. 
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HOOFDSTUK 19 

 

KORTE SAMENVATTING VAN EEN BEELD VAN JEZUS 

 

 

Wij hebben geprobeerd een beeld van Jezus te schetsen met behulp van 

de bronnen die ons ter beschikking stonden en die toegankelijk waren 

geworden door de arbeid van vele exegeten en andere wetenschappers. 

Voor wat betreft de geschreven teksten vormden het Marcus-evangelie, 

het Q-evangelie en het apocriefe Thomas-evangelie de basis voor ons 

onderzoek.  

Door het Thomas-evangelie te vergelijken met de bekende evangelie-

teksten is het duidelijk geworden, dat vele bekende parabels bij de evan-

gelisten een allegorische omvorming hebben ondergaan waardoor de 

oorspronkelijke bedoeling van Jezus op de achtergrond verdween. Juist 

het Q-evangelie en het Thomas-evangelie hebben ons geleerd door de 

omhullende lagen heen te kijken die het zicht op de historische Jezus 

verduisteren.  

Jezus is niet de eerste christen geweest en bij hem ontbreekt de christe-

lijke agenda die wij overal bij de evangelisten aantreffen. Zijn woorden 

moeten steeds serieus genomen worden in een directe relatie met zijn 

toehoorders. De toehoorders en hun persoonlijke omstandigheden vor-

men de context waarbinnen wij de woorden van hem moeten begrijpen. 

In dit opzicht is b.v. het beeld dat Matteüs schetst, met zijn benadering 

van Jezus als een wetgeleerde van een hoog moreel gehalte, te eenzijdig. 

Hij gedroeg zich niet als een wetgeleerde, maar als een pleitbezorger 

voor hen die tekort kwamen en rechteloos aan de zijlijn stonden. Jezus 

voelde zich betrokken bij de noden en behoeften van hen met wie hij 

dagelijks optrok. Hij stond duidelijk afwijzend tegenover degenen die 

opgingen in hun rijkdom en geen oog hadden voor de noden van de ar-

men.  

Jezus was de verkondiger van Het Rijk Gods als een rijk van sociale ge-

rechtigheid en mededogen. Dit Rijk tot stand brengen, zag hij als een 

opdracht voor hemzelf maar ook voor ieder van zijn volgelingen. Geen 

kerk heeft hij gesticht maar een beweging in gang gezet.  

Bij zijn optreden was zijn taalgebruik vaak shockerend en provocerend 

maar steeds met de bedoeling zijn toehoorders ertoe te brengen zelf na te 

denken over wat gezegd was.  
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Hij was omstreden door zijn opstelling. Geliefd bij zijn volgelingen, 

beangstigde hij door zijn grote aanhang zijn tegenstanders die in hem een 

bedreiging voor hun positie zagen. 

 

Opnieuw de tekst doorlezend, ben ik blij, dat het beeld van Jezus met 

lichte penseelstreken is aangezet. Nergens zijn te sterke accenten aange-

bracht. Wij zijn te werk gegaan zoals de opzet was: nooit zonder meer 

iets aannemen maar steeds, aarzelend en wantrouwend, een tekst op-

nieuw bestuderen en uiteindelijk verwerpen of toevoegen aan de lijst van 

betrouwbare getuigenissen. Door in het onderzoek de persoon van Jezus 

van verschillende kanten te benaderen, is het beeld dat verkregen werd, 

opgebouwd uit fragmenten. Het bestaat uit een aantal lijnen die de con-

tour van een mens vastleggen. Zo zijn de leerlingen van Jezus en zijn 

toehoorders natuurlijk niet te werk gegaan. Zij zagen hem, hoorden hem 

spreken en gingen met hem om. Zij werden gegrepen door zijn persoon-

lijkheid en door wat hij zei óf zij zaten op een andere golflengte en voel-

den zich niet door hem aangesproken. Dat persoonlijke en die bekoring 

zijn ons niet gegund. Wij moeten het doen met de goudkorreltjes die wij 

uit het zand hebben gezeefd én verder met wat wij tussen de regels door 

kunnen lezen of vermoeden uit de opmerkingen van de evangelisten, 

hoewel altijd met een zekere aarzeling vertrouwend op wat zij beweren.  

 

Het is goed zo! Het beeld dat mij in de spiegel aanstaart, boeit, zijn trek-

ken spreken mij aan.  
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HOOFDSTUK 20 

 

TERUGBLIK EN CONCLUSIES 

Inleiding 

Op dit moment, terugkijkend op de lange weg die reeds is afgelegd, besef 

ik hoe in de afgelopen jaren mijn kijk op het christelijk geloof veranderd 

is. De drijfveer voor mijn onderzoek was de onvrede die mij geleidelijk 

had bekropen. Het christelijk geloof had voor mij zijn vanzelfsprekend-

heid verloren. Steeds meer vragen drongen zich aan mij op. Hoe was het 

toch mogelijk, dat de kerkelijke leer zo vaak op gespannen voet stond 

met de rede, het verstandelijk denkvermogen van de mens. Ergernis was 

er over de hardnekkigheid waarmee de kerk blijft vasthouden aan discu-

tabele standpunten zoals: de leer van de erfzonde, de maagdelijkheid van 

Maria, de oude geloofsgestalte met de nadruk op dogma's in vaak onbe-

grijpelijke formuleringen en de oeroude kerkelijke structuur afkomstig 

uit de Romeinse tijd. Wat kon deze kerk voor mij nog betekenen in een 

tijd die zo weinig meer gemeen heeft met de tijd waarin Jezus zijn heils-

boodschap verkondigde. Hoe kon ik de leer van de kerk, die zijn vorm en 

inhoud zo lang geleden heeft gekregen, een plaats geven in een wereld-

beschouwing die zo wezenlijk verschilt met die van vroeger. Het besef 

dat van kerkelijke zijde geen oplossing te verwachten was, zeker niet 

binnen een redelijke termijn, was voor mij uiteindelijk de reden zelf aan 

de slag te gaan. Wat lag meer voor de hand dan te beginnen met een stu-

die naar de oorsprong van het christendom en naar de centrale figuur 

daarin: Jezus van Nazareth. 

 

Met behulp van moderne wetenschappelijke literatuur, die volop op dit 

terrein beschikbaar is, heb ik mij daarna zo breed mogelijk georiënteerd. 

Optimistisch ben ik op stap gegaan, mijzelf voorhoudend een zo zakelijk 

en objectief mogelijk onderzoek te verrichten. Wat een illusie te denken, 

dat zo'n rationele benadering echt mogelijk is. Wat een illusie te denken 

eerst een onderzoek te verrichten en dan pas achteraf conclusies te trek-

ken. Regelmatig kwamen emoties in mij los die mij leerden hoe zeer het 

christelijk geloof in mijn leven geïntegreerd is en hoe pijnlijk sommige 

bevindingen door mij werden ervaren.  
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Omdat onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het christendom niet 

mogelijk was zonder ook inzicht proberen te verkrijgen in het leven van 

de historische mens Jezus van Nazareth, is in meer dan één opzicht mijn 

kijk op het christendom wezenlijk veranderd. Het is in ieder geval zeker, 

dat ik nooit meer de teksten bij de evangelisten zal kunnen lezen op de-

zelfde naïeve manier als vroeger. Het resultaat van het onderzoek is tege-

lijk ontluisterend en verhelderend. Door de ontmythologisering van de 

teksten, om met Bultmann te spreken, staat Jezus van Nazareth daar voor 

mij: een mens zoals u en ikzelf, maar wel Een mens(enleven) getekend 

door God, om de titel van het reeds vermelde boek van Wiel Logister te 

gebruiken. De kerk heeft ons het verhaal van Jezus van Nazareth altijd 

verteld als het verhaal van de godmens die door zijn lijden en dood voor 

onze zonden heeft geboet en ons heeft verlost. Voor de ouderen onder 

ons was dit nooit een probleem. Wij maakten geen onderscheid tussen de 

mens en de godmens Jezus. Met het gevolg, dat wij het evangelie leerden 

verstaan als de geschiedenis van een Levende, als iemand die altijd onder 

ons is gebleven. Voor de gelovigen, opgegroeid tijdens het Rijke Roomse 

leven, is de Jezus zoals hij onder ons is verschenen dezelfde gebleven, 

ook na zijn dood en verrijzenis. Maar dit beeld past absoluut niet bij de 

Jezus van Nazareth zoals wij die nu in de teksten tot leven hebben geroe-

pen. Sterker dan ooit ben ik mij bewust van de immense afstand tussen 

deze Jezus en het beeld dat de kerk ons voorhoudt. De mens Jezus van 

Nazareth is iemand uit het verleden! Dat dit gevolgen moet hebben voor 

de geloofsleer van de kerk en voor de geloofsbeleving, lijkt mij vanzelf-

sprekend. 

Ik besef, dat deze ontboezeming mij kwetsbaar maakt in de ogen van de 

kerkelijke hoeders van het ware geloof. Maar toch heb ik de overtuiging 

een meer bewuste christen te zijn en mij meer verbonden te voelen met 

de christelijke traditie dan ooit tevoren. Het klinkt misschien ongerijmd. 

Ik zal proberen mij te verantwoorden voor deze overtuiging. Maar eerst 

wil ik nog eens de voornaamste punten van mijn onderzoek samenvatten. 

en ik wil dit doen vanuit een aantal gezichtspunten.  

Jezus, de mens achter het christelijk geloof 

De ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn onderzoek naar de histori-

sche Jezus is met geen goud te betalen. Ik heb een mens leren kennen 

zoals men die niet vaak in het leven ontmoet. Het was een kennismaking 

op afstand, gescheiden door een tijdspanne van bijna twee duizend jaar. 
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Ik heb mogen raken aan een mysterie van God met ons in de gestalte van 

een mens. Dank zij deze charismatische mens ziet de wereld er thans heel 

anders uit. Hij heeft indirect, dank zij het werk van zijn volgelingen, de 

schat van het joodse erfgoed beschikbaar gesteld aan de hele mensheid. 

De bijbel getuigt hiervan en ook de kerkgeschiedenis.  

 

De mens Jezus is en blijft nog steeds de mens met de vele gezichten, 

aanwezig in de interpretatie van elke bijbelschrijver afzonderlijk. En Je-

zus zegt…, zo lezen wij voortdurend. En iedere zin suggereert weer iets 

wat past of niet past bij de historische Jezus. Maar wat is het moeilijk de 

goudkorreltjes op te pikken die iets reflecteren van de echte Jezus. Het 

zijn niet alleen de bijbelschrijvers geweest die ons hun persoonlijke visie 

hebben gegeven, maar ook de kerk heeft ons, gelovigen, geleerd op een 

speciale manier naar de evangelieteksten te kijken. Vanuit een christelij-

ke interpretatie die onderlinge verschillen verdoezelt en in overeenstem-

ming brengt met de kerkelijke leer zoals die zich heeft ontwikkeld, wordt 

ons een beeld van Jezus voorgehouden. Dit beeld beweegt zich tussen 

twee uitersten: de beschrijving zoals Matteüs die geeft en de interpretatie 

die Johannes ons voorhoudt. De beschrijving in Matteüs is sterk geënt op 

de joodse oorsprong van het christendom en de joodse zedenwet. Het is 

de bergrede met de verkondiging van de acht zaligheden die karakteris-

tiek is voor dit beeld. Matteüs portretteert hier Jezus als een unieke, jood-

se wetgeleerde. Zeker, Jezus leefde vanuit de joodse wet en het geloof 

van zijn volk maar het gaat erom hoe hij door zijn vrienden en toehoor-

ders werd ervaren. Johannes daarentegen schets een beeld van Jezus dat 

nog maar weinig raakvlakken heeft met de mens Jezus. Beide evangelis-

ten hebben bovendien Jezus tot vertolker gemaakt van de frustraties die 

zij zelf hadden in hun relaties met de joodse gemeenschap in hun omge-

ving.  

 

De kerk heeft zijn eigen Jezus gecreëerd, die na zijn dood en verrijzenis 

de taal spreekt van de kerkelijke leiders en met zijn stem de beslissingen 

van hen ondersteunt. Jezus heeft nadrukkelijk de vrouw uitgesloten van 

het kerkelijk ambt, zo horen wij de kerk met de stem van Jezus ons tel-

kens weer voorhouden. En zoals de evangelisten Jezus hun veroordelin-

gen laten uitspreken over hun tegenstanders, zo dikwijls als het hun uit-

komt, zo laat de kerkelijke leiding hem dus ook nu nog in onze tijd een 

veto uitspreken waarmee mistoestanden van vroeger gehandhaafd blij-

ven. De kerk heeft zich blijkbaar nog altijd niet kunnen bevrijden van 
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opvattingen die de primitieve samenlevingen van vroeger karakteriseren, 

met hun overheersende positie van de man en de totaal ondergeschikte 

plaats van de vrouw. Zoals de blinde darm in de loop van de evolutie zijn 

nut voor de mens verloren heeft maar vaak een bron blijft voor fysieke 

ellende, zo blijft het primitieve wereldbeeld in de kerkelijke overtuigin-

gen meespelen en is het in de christelijke samenleving, zeker in onze tijd, 

een blijvende bron voor onbegrip en onenigheid. Hoewel pausen regel-

matig op een bijna buitensporige wijze de verheven taak van het moeder-

schap belichten en de vrouw bewieroken als de spil van het gezin, blijft 

de kerk in gebreke als het gaat over het toekennen van rechten aan de 

vrouw die haar in een vergelijkbare positie plaatst als de man. Voor het 

beroep op Jezus is geen enkele aanwijzing in de evangelieteksten te vin-

den. Het is waar: Jezus leefde in een samenleving waarin de vrouw werd 

gemarginaliseerd. Maar is dat dan een argument om ook nu nog daarmee 

door te gaan? En dan te weten, dat Jezus geen kerk heeft gesticht en dus 

niemand van een kerkelijk ambt heeft kunnen uitsluiten. Waarom zou hij 

als wetsgetrouwe jood, bewust van zijn missie als een zoon van het uit-

verkoren volk, een nieuwe godsdienstige gemeenschap willen stichten? 

Dit was voorbehouden aan zijn leerlingen. Pas toen de heiden-christenen 

hun stempel op de ontwikkeling gingen drukken, ontstonden de contouren 

van een nieuwe religie, los van het jodendom.  

 

Maar de kerk blijft ervan overtuigd, dat het Jezus zelf was die de kerk 

heeft gesticht en de sacramenten zoals het doopsel, het vormsel en de 

biecht heeft ingesteld. Men beroept zich daarbij op teksten die echter een 

historische realiteit missen en die zijn neergeschreven met de bedoeling 

de eigen kerkelijke ontwikkelingen op Jezus te herleiden. Vooral de ver-

rijzenisverhalen lenen zich bij uitstek voor uitspraken van Jezus ter on-

dersteuning van de ontwikkelingen in de jonge gemeenschap.  

Zo is in het evangelie van Johannes aan hoofdstuk 21, in latere edities, 

dus duidelijk niet in de eerste versies, een extra passage toegevoegd in de 

verzen 15 t/m 25, waarin nadrukkelijk door Jezus zelf de apostel Petrus 

als dé herder van de kudde, de kerk, werd aangesteld. Hiermee werd en 

wordt de unieke positie van Petrus, en dus van de latere pausen, aange-

toond.  

De kerk beroept zich op dezelfde evangelist als het gaat over de instel-

ling van het sacrament van de biecht. Hiervoor wordt de bekende tekst in 

Joh. 20,22-23 aangehaald: 'Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 

Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze verge-



 

 213 

ven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven'. In een voetnoot 

bij deze tekst in de Willibrordvertaling leest men: 'Terecht wordt dit be-

schouwd als de instelling van het sacrament der biecht'.  

Een ander voorbeeld is de tekst uit Matteüs in hoofdstuk 16 met de be-

kende belijdenis van Petrus in Caesarea van Filippus, zo genoemd in de 

Willibrordvertaling. Deze tekst luidt vanaf vers 15: 'Maar gij, sprak Hij 

tot hen, 'wie zegt gij dat Ik ben?' Simons Petrus antwoordde: 'Gij zijt de 

Christus, de Zoon van de levende God.' Jezus hernam: 'Zalig zijt gij Si-

mon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard 

maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Pe-

trus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel 

zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der 

hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden 

zijn en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden 

zijn.'  

In het evangelie van Matteüs lezen wij in het laatste hoofdstuk in de 

verzen 18-20 de zendingsopdracht die Jezus vlak voor zijn Hemelvaart 

aan zijn apostelen gaf. Hierin beveelt hij alle volkeren tot zijn leerlingen 

te maken en te dopen 'in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 

Geest'. Hier spreekt Jezus de bekende doopformule uit die nog steeds in 

de doopliturgie in gebruik is maar die duidelijk uit een latere periode 

stamt.  

In Handelingen 1,5 lezen wij dat Jezus zegt: 'Johannes doopte met wa-

ter, maar gij zult over enkele dagen (bedoeld is het Pinksterfeest) gedoopt 

worden met de heilige Geest'.  

 

Het verbaast u misschien, dat dergelijke verhalen waarop de kerk een 

beroep doet, zich voornamelijk afspelen in de periode na de verrijzenis. 

De problemen waarvoor de jonge gemeenten geplaatst werden, hadden te 

maken met competentiekwesties, met macht en gezag in een fase van 

opbouw. Het is daarom, dat de evangelisten Jezus na zijn verrijzenis ten 

tonele voeren als de verrezen Heer die persoonlijk de aankomende kerk-

leiders onderrichtte, waarbij hij uitspraken deed over actuele zaken, in 

overeenstemming met de ideeën die binnen de gemeenten bestonden. 

Men beroept zich daarbij dus op teksten die echter duidelijk geen andere 

historische realiteit bezitten dan de evangelist (of de latere afschrijvers) 

er zelf aan wilde toekennen. De evangelisten zijn hier bezig met een soort 

creatieve geschiedschrijving die past bij de ontwikkelingen in de eigen 

geledingen. 
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De twijfelachtige apostolische traditie 

Met hand en tand verdedigt de kerk de zgn. apostolische traditie: de 

overtuiging dat alles direct teruggaat op Jezus en zijn apostelen. Voor de 

kerk is dit de garantie, dat alles wat de kerk de gelovigen voorhoudt, af-

komstig is van Jezus zelf en van zijn apostelen. Volgens de kerk is er 

sprake van een continue lijn die van Jezus naar de apostelen leidt en van-

daar naar hun opvolgers, de bisschoppen en onder hen de paus, de opvol-

ger van Petrus. Een apostolische traditie is echter slechts betrekkelijk 

waar. Pas na de eerste chaotische beginperiode begon er langzamerhand 

een zekere traditie vorm te krijgen.  

Het is de evangelist Lucas die in de Handelingen het begin van de kerk 

beschrijft op een manier zoals men dat in kerkelijke kringen zo graag 

ziet. Maar door dit te geloven, gaat men blindelings voorbij aan de vele 

ontwikkelingen in de eerste eeuw die hiermee duidelijk in tegenspraak 

zijn. Bestudering van de verschillende groeperingen die rond de ideeën 

van Jezus van Nazareth zijn ontstaan, hebben ons geleerd, dat in iedere 

groepering op een andere wijze tegen Jezus werd aangekeken. De eerste 

periode van de Jezusbewegingen was er een met een vrije spiritualiteit. 

Maar uitgangspunt voor elke groepering was, proberen de gedachten van 

Jezus over het Rijk Gods in de praktijk van het leven vorm en gestalte te 

geven.  

Naast de Jezus-gemeenten met hun diverse opvattingen telden wij de 

gemeenten van de Christus waar de invloed van het Hellenisme een we-

zenlijke rol speelde bij de wijze waarop over Jezus werd gedacht. De 

christelijke religie zoals die uiteindelijk vorm kreeg, is ontstaan vanuit de 

gemeenten van de Christus met Paulus als de grote voorganger en anima-

tor en niet vanuit Jeruzalem dat in de ontwikkelingsfase maar een margi-

nale plaats heeft ingenomen.  

Maar leggen wij ons oor te luisteren bij de kerkelijke leiders, dan moe-

ten wij geloven, dat het allemaal heel anders gelopen is. Zo gauw het gaat 

over de beginjaren van het christendom, is men niet in staat feitelijke 

gegevens op een onbevooroordeelde manier op hun juiste waarde te 

schatten. Is het een soort beroepsblindheid of misschien beter gezegd een 

soort beroepsdeformatie, al opgelopen tijdens de opleiding in de semina-

ries en daarna versterkt door de praktijk in het kerkelijk ambt? Steeds 

weer wordt de gelovige voorgehouden dat het Jezus zélf is die de kerk 

heeft gesticht en na zijn verrijzenis persoonlijk zijn apostelen heeft geïn-

strueerd. Ik geeft toe dat de kerk kan beweren door Lucas op het verkeer-
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de been te zijn gezet. Maar eerlijk gezegd ben ik er zeker van, dat men 

van kerkelijke zijde niet meer zo naïef is nog zelf te geloven wat men de 

gelovigen voorhoudt. Zeker nu wetenschappelijk onderzoek heeft duide-

lijk gemaakt hoe de ontwikkelingen in de eerste periode werkelijk heb-

ben plaatsgevonden, zou men een meer genuanceerde opstelling van de 

kerkelijke leiders mogen verwachten. Maar men treedt gewoon weer in 

de voetsporen van de bijbelschrijvers en vertelt dezelfde verhalen op-

nieuw op dezelfde manier maar men vergeet daarbij wel, dat de toehoor-

der van vandaag niet dezelfde is als die van gisteren. Voor de meeste 

gelovigen is het verdichtsel nog steeds de waarheid, voor een kleine 

groep echter een bron van irritatie omdat men met de niet uitgesproken 

vraag blijft zitten: waarom worden wij niet serieus genomen? Maar laten 

wij eerlijk zijn: heeft niet elke religie zijn mythen waarin het ontstaan in 

bloemrijke verzen wordt verhaald? Het zou me zelfs moeten verbazen als 

men alleen maar in nuchtere woorden over de beginperiode van de kerk 

zou spreken. Wat mij echt stoort is de nadrukkelijkheid waarmee voort-

durend deze verhalen als waarheid worden verteld terwijl men blijft ver-

wachten, dat de geachte gelovigen dit ook als zodanig accepteren. Op 

zulke momenten voel ik me als denkende en kritische mens als een klein 

kind in de hoek gezet.  

 

Het lijkt de kerk maar niet te lukken van eenmaal ingenomen meningen 

en standpunten afstand te doen. Gezichtsverlies? Starheid? Het eigen 

gelijk is een dodelijk en tweesnijdend wapen. Enerzijds belet het een 

gezonde ontwikkeling in de eigen gelederen en anderzijds vormt het een 

ernstig beletsel voor een vruchtbare communicatie met groepen die een 

andere overtuiging aanhangen, maakt het toenadering onmogelijk en 

frustreert het een eerlijke samenwerking op basis van gelijkheid en we-

derzijds respect. En men blijft zich maar op Jezus beroepen…! 

Vasthouden aan de oude gestalte van het christendom 

Wij kunnen vaststellen, dat na twee duizend jaar christendom er wezen-

lijk niets is veranderd in de wijze waarop de kerk tot zijn gelovigen 

spreekt over de inhoud van de geloofsschat. Dezelfde woorden, dezelfde 

beelden worden nog steeds gebruikt in liturgie en preek. De erfzonde en 

de maagdelijke geboorte van Jezus blijven hoekstenen van het geloof. 

Vasthouden aan de erfzonde, in de oude en bestaande formulering, frus-

treert het intellect, het denkvermogen van de mens. Lezen wij in het 
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evangelie van Lucas het geboorteverhaal van Jezus en wat eraan vooraf 

ging, dan zijn wij ontroerd maar wat te denken als de kerk over deze ma-

terie ex cathedra spreekt als hoeder van de geloofsschat en in woorden en 

daden belijdt pal achter de letterlijke tekst te blijven staan? Het blijven 

geloven in de maagdelijke geboorte van Jezus betekent een ontkenning 

van de natuurlijke ordening in de voortplanting, geeft de seksualiteit in 

de menselijke samenleving een negatief imago, spreekt wantrouwen uit 

in het menselijk vermogen om in gods heilsplan een wezenlijke rol te 

kunnen spelen en maakt van Jezus van Nazareth een mens die eigenlijk 

geen echt mens meer is. Voorbeelden van zekerheden die vroeger als 

zinvol en verrijkend voor het inzicht werden ervaren maar die nu alleen 

nog maar onbegrip kunnen ontmoeten door de nadrukkelijkheid waarmee 

door de kerk aan de letterlijke waarheid ervan wordt vastgehouden.  

In de pastorale praktijk worden deze moeilijkheden onderkend. Wat te 

zeggen als u in het liturgieboekje voor de eerste zondag na Pinksteren, 

vroeger het feest van de Goddelijke drieëenheid, in het jaar 2003 aan de 

buitenzijde de tekst leest: 'Driewerf één'. Een slogan die doet denken aan 

de lijfkreet van de drie musketiers: één voor allen, allen voor één. Een 

lachwekkende poging om het mysterie van Gods heilsplan voor de mens-

heid in een populaire verpakking aan de gelovigen van vandaag aan te 

bieden. Ook bij Gooi en Sticht voelt men blijkbaar de noodzaak de mo-

derne christen op een andere manier aan te spreken. En wat te denken 

van een pastor die op het feest van Sacramentsdag, de dag waarop door 

de katholieken de instelling van de Eucharistie wordt herdacht, de gelo-

vigen een zinvol verhaal wil vertellen over de Eucharistie en over de ge-

laden theologische term transsubstantiatie en over de aanwezigheid van 

Christus onder de gedaanten van brood en wijn. Hij wil de gelovigen 

duidelijk maken, dat in die tijd, toen in het geloof ruimte was vrijgelaten 

voor magie en wonderen, het vanzelfsprekend was om met gebruikma-

king van beelden uit die ervaringwereld dieperliggende waarheden uit te 

drukken. Maar wat dan? Mag hij zijn toehoorders nu zeggen, dat de wer-

kelijke betekenis van het liturgisch gebeuren anders is dan in de letterlij-

ke woorden wordt uitgesproken: dat het gaat om wat er achter ligt, over 

opoffering en lijden, over in dankbaarheid herdenken, over delen en sa-

men één zijn. Hij zou kunnen verwijzen naar de echte oorsprongsge-

schiedenis van de eucharistische maaltijden in het Hellenistische Klein-

Azië, maaltijden waar armen, in de traditie van Jezus van Nazareth, 

mochten delen in de welvaart van de meerbedeelden? Maar hiermee kan 
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hij in problemen komen en in tegenspraak zijn met wat de kerkelijke lei-

ders de gelovigen voorhouden. 

 

Moderne mensen kunnen geen begrip, geen affectie meer opbrengen voor 

opvattingen en visies die opgang deden in de eerste eeuwen van het 

christendom. De gedachtewereld, de belevingswereld, het begrippenarse-

naal van de moderne mens verschillen wezenlijk van die van de eerste 

christenen. Of laat ik het anders en misschien wel beter formuleren: men-

sen van nu zijn gewoonweg niet meer in staat te begrijpen wat precies 

bedoeld wordt in een theologische uitspraak uit die tijd. Of misschien 

nog beter gezegd: mensen van nu zullen bijna zeker de uitspraken van 

vroeger verkeerd begrijpen omdat zij zonder verder nadenken, bijna als 

vanzelf, aan gebruikte begrippen en woorden een volledig andere beteke-

nis zullen toekennen dan bedoeld is!!! Argumenten en redeneringen die 

toen gebruikelijk waren, spreken nu niet meer aan. Mythische verhalen 

ziet men als karakteristiek voor een achterhaalde periode. Waarom nog 

steeds die grote woorden? Waarom zo ingewikkeld doen, waarom niet 

woorden en begrippen gebruiken die mensen van nu iets zeggen? Want 

laten wij ons goed realiseren: zonder een gedegen studie is de moderne 

mens niet in staat om theologische teksten uit die tijd op hun juiste waar-

de te schatten. Daarvoor is niet alleen kennis nodig van de Hellenistische 

cultuur en de Griekse filosofie, maar ook van de actuele theologische 

kwesties uit die tijd en van de sociale en politieke omstandigheden ter 

plaatse. Religie was in de tijd van de Romeinse keizers een politiek item. 

De invloed die de politiek ten tijde van de keizers heeft gehad op theolo-

gische formuleringen van dogma's tijdens de concilies is niet te onder-

schatten. 

 

Maar er is nog iets anders dat van even wezenlijke betekenis is. Het gaat 

niet alleen over formuleringen van vroeger die mensen van nu maar 

moeilijk begrijpen kunnen. Het ligt dieper! Mensen van nu zijn funda-

menteel anders geworden. De eerste christenen aanvaardden de aanwe-

zigheid van het goddelijke in hun leven als iets vanzelfsprekends. Voor 

hen was de Jezus die als mens geleefd heeft dezelfde als de Christus, de 

verrezen Heer. Hij was niet iemand uit het verleden geworden. Zo voelde 

men dat, zo ervaarde men dat. Voor hen was geloven in het bovennatuur-

lijke heel gewoon. Wonderen, wonderbare genezingen, vergoddelijking 

na de dood klonken niet bizar, maar appelleerden aan een behoefte aan 

contact met het andere, het ongrijpbare. Lucas paste zich in zijn verhalen 
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rond de geboorte van Jezus naadloos aan bij de ervarings- en belevings-

wereld van zijn tijdgenoten. Door de eeuwen heen heeft de kerk de ver-

binding tussen hemel en aarde levend gehouden door in te spelen op de 

behoefte van de mens aan contact met het bovennatuurlijke. In hoogge-

stemde liturgische vieringen, in volksdevoties, in de Mariaverering, in 

bedevaarten en kerkelijke feesten werd de aanwezigheid van het boven-

natuurlijke ervaren. Op de feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen 

werd de blijvende band met de overledenen benadrukt, met hen die tot 

een ander leven waren overgegaan.  

Maar geleidelijk is er een breuk gekomen tussen hemel en aarde. De 

tijd der Verlichting schonk de mens de causaliteit, het zicht op de rede-

lijkheid van het gebeuren in de natuur. De mens wendde de blik af van de 

hemel en staarde gefascineerd naar de aarde, een uitdaging die nu alle 

aandacht opeiste. De blik werd steeds horizontaler gericht. Het gevoel 

van afhankelijkheid van een hogere macht verminderde. De affiniteit 

voor wat buiten ons wereldbeeld is komen te liggen, is bijna verdwenen 

of nog slechts sluimerend aanwezig. De afstand tussen hemel en aarde is 

wel heel groot geworden. Jezus is een mens uit het verleden geworden. 

De verbinding tussen Jezus van Nazareth en de Christus-figuur wordt 

niet meer als een levende realiteit ervaren, maar alleen nog met de mond 

beleden. Zo voel ik dat, zo ervaar ik dat en velen met mij. Dat kan na-

tuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest. Voor Jezus' tijdgenoten, voor de 

eerste christenen, was zijn verheffing tot de directe omgeving van God 

blijkbaar de manier om hun besef van de unieke betekenis van hem tot 

uitdrukking te brengen. Maar wat is die tijd reeds lang voorbij en wat zijn 

mensen intussen veranderd. Hoe kunnen wij deze breuk herstellen, de 

verbinding opnieuw tot leven wekken? Er zal aan beide kanten gewerkt 

moeten worden. Vanuit ons aards perspectief zal Jezus weer een levend 

en inspirerend mens voor ons moeten worden en in een herbezinning op 

de kerkelijke leer zal naar nieuwe woorden en naar nieuwe begrippen 

gezocht moeten worden die de moderne mens kunnen boeien. 

 

Wat wij mensen van nu missen is de bereidheid van de kerk zicht te ge-

ven op essentiële zaken in onze religie én de vorm én de 'grote woorden' 

wat naar de achtergrond te schuiven. Maar de kerk blijft maar zwijgen en 

angstig omkijken naar het verleden. Het wordt tijd om eens serieus na te 

denken over een nieuwe benadering van fundamentele waarheden vanuit 

een hedendaagse ervarings- en belevingswereld.  
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Kerkelijke structuur met een dogmatisch keurslijf 

Het blijven vasthouden van de kerkelijke leiding aan overtuigingen die in 

de eerste eeuwen werden geformuleerd, vindt plaats in een kerkelijke 

structuur die vorm gekregen heeft in de tijd van het Romeinse keizerrijk. 

Zoals de keizer met vaste hand in een gelaagde structuur van verant-

woordelijkheden, een stevige grip op zijn onderdanen had, zo heeft de 

kerk door de eeuwen heen blijvend zijn gelovigen in het gareel gehou-

den. Er is niet veel veranderd. De kerk is en blijft een autoritaire organi-

satie. Ontwikkelingen die onze samenleving een wezenlijk nieuw gezicht 

hebben gegeven, zijn grotendeels aan de kerk voorbij gegaan. Democra-

tie en echte inspraak zijn onbekende begrippen in de kerk. Vroeger wer-

den afwijkende meningen met ijzeren hand onderdrukt en aanhangers van 

ketterse overtuigingen zonodig aan beulshanden overgeleverd, terwijl 

men zich vandaag de dag beperkt tot een publicatieverbod voor dwars-

liggers onder de theologen. Maar de overheersende opvatting van de ker-

kelijke leiding blijft nog altijd dezelfde: volgzaamheid en gehoorzaam-

heid zijn de trefwoorden waarmee het ideale gedrag van gelovigen be-

schreven wordt. Het kerkvolk vormt een kudde die zonder een goede 

leiding van paus en bisschoppen verloren gaat, dat is nog steeds de gang-

bare opvatting. Maar van een dergelijke bevoogdende en betuttelende 

houding is op lokaal niveau bij pastores gelukkig niet veel te merken. De 

oorzaak van de bevoogdende houding van de kerk moet volgens mij niet 

alleen in de structuur van de kerk gezocht worden maar eveneens in het 

typische karakter van de kerkelijke leer. Tijdens de ontwikkelingen in de 

beginperiode is het christelijk geloof een dogmatische religie geworden, 

waar het aanvaarden van de kerkelijke leer, vastgelegd in een groot aan-

tal dogma's, een criterium werd voor het ware geloof. Rechtlijnigheid in 

de leer werd en wordt als fundamenteel gezien en afwijking van zelfs de 

kleinste regel is gedurende twee duizend jaar christendom oorzaak ge-

weest van grote conflicten. De verdeeldheid onder de christenen spreekt 

voor zich. En iedere christelijke groepering beroept zich weer op Jezus 

en op wat de bijbel zegt!!!! Wat heeft de dogmatiek ons, kritisch be-

schouwd, aan voordeel opgeleverd, vraag ik me af? Bij het ontstaan er-

van: alleen maar ruzies en ellende, door de eeuwen heen afscheidingen 

en afsplitsingen terwijl het voor de meeste gelovigen een brug te ver is. 

Het lijkt mij een zinvolle opdracht voor een theoloog eens na te gaan 

welke dogma's een zo belangrijke geloofsuitspraak inhouden dat zij in 

deze dwingende formulering niet weggelaten kunnen worden zonder het 
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geloof wezenlijk tekort te doen. Kan het niet wat simpeler waardoor wat 

meer speelruimte overblijft voor het inbeeldingsvermogen van de gelovi-

ge? 

Intermezzo: als met nieuwe ogen 

Niet langer kan ik de evangelieteksten meer lezen op dezelfde naïeve 

manier als vroeger. Bij het luisteren naar de lezingen in de liturgische 

vieringen ben ik mij sterk bewust van mijn veranderde instelling. Niet de 

stem van Jezus beluister ik, maar die van de evangelist. Het is de stem 

van iemand die vanuit zijn geloof tot zijn gemeenteleden spreekt in een 

tijd die reeds lang verleden tijd geworden is. Ik proef zijn bezorgdheid 

voor de bedreigingen van het prille geloof van zijn kudde door de hei-

dense omgeving met al zijn verlokkingen. Ik ervaar de groeistuipen van 

een jonge religie die afstand neemt van het nest waarin zij geboren is. Ik 

proef de angst voor de mogelijke vervolgingen en onderdrukking door 

een omgeving die vol vooroordelen zit tegenover een onbekende nieuwe 

religie. Ik lees de pogingen om de schuld van wat met Jezus gebeurd is, 

niet op de schouders van de overheersers te laden. Ik zie menselijk falen 

maar ik zie ook mensen met idealen en vol geloof in het nieuwe. Ik zie 

evangelisten, ieder met hun eigen problemen. Respect kan ik opbrengen 

voor hun overtuiging en in een zeker opzicht sluit ik mij hierbij aan maar 

toch altijd met een zekere mate van terughoudendheid. Steeds blijf ik mij 

ervan bewust, dat onze tijd zo wezenlijk verschilt van die van vroeger. 

Wat zou ik graag een evangelietekst willen lezen waarin Jezus zich tot 

ons mensen van vandaag richt op een wijze die ons aanspreekt en en-

thousiast maakt om zijn weg te bewandelen. Maar we zullen het moeten 

doen met de gebroken teksten die ons zijn nagelaten.  
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HOOFDSTUK  21 

 

HET EINDE VAN DE PERSOONLIJKE ZOEKTOCHT 

Inleiding 

Nu het einde van mijn zoektocht is aangebroken, wil ik u, de lezer, nog 

iets vertellen over hoe de schrijver zijn persoonlijke betrokkenheid in dit 

proces heeft ervaren.  

 

Wat mij het sterkste is bijgebleven en mij persoonlijk diep geraakt heeft, 

is het demasqué van de christelijke mythe. Hierdoor komt de mens Jezus 

van Nazareth steeds duidelijker in het middelpunt van het christelijk ge-

loof te staan. Hij is de mens die, gegrepen door de geest van God, voor 

ons is geworden de zichtbare betrokkenheid van de schepper op deze 

wereld. Het Jezusonderzoek heeft bij mij een diepe bewondering achter-

gelaten voor deze unieke mens. Hem leren kennen en proberen na te vol-

gen zal richting aan mijn verder leven moeten geven. 

Wat ik tijdens het onderzoek als een positieve verrijking van mijn ge-

loof heb ervaren, is het besef dat het christendom is ingebed in een le-

vende traditie die begonnen is bij Abraham en zich zal voortzetten tot aan 

het einde van het menselijk bestaan. De zekerheid deel te mogen uitma-

ken van de grote gemeenschap van gelovigen die delen in deze traditie, 

ervaar ik als een groot goed. 

Dit neemt niet weg, dat ik tijdens het onderzoek illusies ben kwijtge-

raakt en dat de onvrede, die voor mij aanleiding was voor het onderzoek, 

niet is weggenomen en mij zal blijven vergezellen als een pijnlijke last.  

 

De genoemde zaken wil ik in een breder perspectief plaatsen. 

Hoe wezenlijk is de christelijke mythe? 

De theologische ontwikkelingen in de eerste eeuwen rond de persoon van 

Jezus van Nazareth passen naadloos in het tijdsbeeld van de klassieke 

oudheid en vertonen dezelfde mythische trekken die wij ook al hier en 

daar in de evangeliën waarnemen. Door de ontmythologisering van de 

evangelieteksten blijkt het beeld dat de evangelisten van Jezus schetsen, 

nog slechts een beperkte historische realiteit te bezitten. Wat betekent dit 

demasqué voor het christelijk geloof? Ontbreekt er iets wezenlijk als de 
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christelijke mythe zou verdwijnen en hoe heb ik persoonlijk deze erva-

ring beleefd? Wat is er in deze te verwachten van de zijde van de kerke-

lijke leiding?  

 

Elke religie kent zijn eigen mythische verhalen waarin de ontstaansge-

schiedenis is vastgelegd en de stichter als een uitzonderlijk mens wordt 

afgeschilderd. Bij het christendom is het niet anders gegaan. De invloe-

den van de omstandigheden van tijd en plaats op de ontwikkeling binnen 

het christendom, moesten wel tot een religie leiden met een hoog my-

thisch gehalte. In het Klein-Azië van die tijd was de grens tussen fysieke 

realiteit en mythische werkelijkheid flinterdun. Alleen zo is het te begrij-

pen hoe de mens Jezus van Nazareth werd getransformeerd in een god-

mens: mens en God tegelijk. Bovendien was zonder de grote verhalen 

rond Jezus van Nazareth de concurrentiestrijd met de andere religies bij 

voorbaat kansloos geweest. Het klinkt cynisch dit zo te stellen maar men-

sen nemen nu eenmaal geen genoegen met minder en maken zelfs nu nog 

in het geseculariseerde westen van hun idolen graag godenzonen (waar 

heb ik dit toch eerder gehoord?). 

  

In de ontstaansgeschiedenis was mythevorming onvermijdelijk maar een 

andere vraag is: hoe wezenlijk is voor het voortbestaan van het christen-

dom het blijven vasthouden aan de mythische verhalen. Deze vraag stel-

len en beantwoorden is de verantwoordelijkheid van de christelijke ker-

ken, hoewel de individuele gelovige in zijn leven met deze vraag gecon-

fronteerd kan worden en dan voor een persoonlijke keuze komt te staan. 

Het is duidelijk, dat men zich eerst bewust moeten worden van het my-

thisch gehalte van de christelijke religie aleer deze vraag zinvol te stellen 

en te beantwoorden is. Omdat hetzelfde mens- en wereldbeeld gedurende 

vele eeuwen na de start van het christendom in stand bleef en in ieder 

geval nauwelijks veranderde, was het stellen van deze vraag in die tijd 

een zinloze zaak. Het probleem werd pas reëel op het moment dat men 

zichzelf kritische vragen ging stellen. Dit gebeurde in de tijd van de Ver-

lichting toen een kleine groep intellectuelen ging twijfelen of wat in de 

wereld gebeurde, afhankelijk was van een ingrijpen van buitenaf. Men 

zocht de causaliteit van het gebeuren binnen de fysieke wereld zelf. Voor 

deze kleine groep was de vraag naar het mythisch gehalte van het chris-

tendom een zinvolle vraag geworden.  

Was de kritische houding eerst slechts voorbehouden aan een selecte 

groep, geleidelijk veranderde het mens- en wereldbeeld in de westerse 
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wereld en kondigde de nieuwe tijd zich aan. De mens leerde langzamer-

hand kritisch te kijken naar de wereld om zich heen maar desondanks 

bleef voor de meeste gelovigen het terrein van de religie hiervan uitgeslo-

ten. Nog halverwege de vorige eeuw was er in de houding van een chris-

ten niets wezenlijks veranderd. Het mythisch karakter van het christen-

dom werd door hem niet als zodanig onderkend. Voor katholieken was 

de aarde nog steeds het doorgangshuis naar de hemel. De blik was nog 

steeds verticaal naar boven gericht en hij stond nog niet open voor kriti-

sche vragen naar het mythisch karakter van zijn geloof. Men was religi-

eus opgegroeid met de impliciete overtuiging, dat alles wat het geloof 

aanging van wezenlijk belang was.  

Het probleem werd pas echt actueel na het tweede Vaticaans concilie, 

toen de geloofsgestalte een fundamentele verandering onderging. De blik 

van de gelovige was niet meer omhoog gericht maar horizontaal naar de 

aarde die een uitdaging werd en een opdracht. Mensen beleven het geloof 

nu anders dan vroeger. Wat ervaren mensen nu als wezenlijk voor hun 

geloof? U kunt er bijna zeker van zijn, dat een antwoord op zo'n vraag 

niet meer uit mooie volzinnen zal bestaan, genomen uit de catechismus-

boekjes van vroeger. Geloofsartikelen zullen amper aan bod komen maar 

het zal gaat over hier en nu, over een rechtvaardige wereld met kansen 

voor iedereen, over navolging van Jezus van Nazareth en over hoop en 

vertrouwen op een vergevingsgezinde God. Het geloof zal een wankel en 

aarzelend geloof zijn, niet meer overtuigd van het eigen gelijk en vol 

onzekerheid over het bestaan van een eeuwig geluk later. De grote woor-

den zullen amper aan bod komen.  

 

Het moment lijkt nu aangebroken, dat men ook kritisch naar zijn geloof 

gaat kijken en dan kan gaan twijfelen aan wat de kerk hem traditioneel 

voorhoudt. Maar zal dat ook werkelijk gebeuren? Vergis u zich niet en 

denk nu niet, dat de gelovige open staat voor een volledig andere kijk op 

zijn geloof. Mensen zijn gecompliceerde wezens en kunnen heel vreemd 

reageren als men hoort, dat de dingen anders zijn dan eerder werd ge-

dacht. De schok kan erg groot zijn en bij mensen gevoelens oproepen van 

verbijstering en onbegrip. Men kan zich bedrogen voelen en de relatie 

met de kerk kan onder druk komen te staan. Mijn persoonlijke ervaringen 

tijdens het onderzoek wijzen in deze richting. Een heel scala aan gevoe-

lens is tijdens het onderzoek door mij heengegaan. Opgevoed onder het 

regime van het Rijke Roomse leven, moest ik in een betrekkelijk korte 

tijd heel wat verwerken. Voelde ik mij eerst geschokt, om geen sterkere 
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uitdrukking te gebruiken, later overwon langzamerhand mijn realiteitszin 

en was ik in staat nuchter de consequenties onder ogen te zien. 

Het is echter niet te verwachten, dat de kerk het probleem, want dat is 

het, reëel onder ogen zal zien. Ik moet wel aannemen, dat de kerkelijke 

leiding heel goed weet waar de grens ligt tussen realiteit en fictie! Maar 

mogen wij wel verwachten, dat na eeuwen van zekerheden, die later geen 

zekerheden meer blijken te zijn, de kerkelijke leiding gemakkelijk het 

ongelijk zal erkennen? Hoe belangrijker de zaak is die in het geding 

komt, des te groter zal de weerstand zijn om toe te geven. Standpunten 

die eeuwenlang zijn ingenomen, kunnen blijkbaar niet zonder ernstige 

gevolgen worden losgelaten. Het is niet alleen een zaak van gezichtsver-

lies maar meer nog een kwestie van niet kunnen inschatten wat de reac-

ties onder het kerkvolk zullen zijn.  

 

Voor de denkende en kritische gelovige is het zwijgen van de kerk reden 

voor een pijnlijke en blijvende onvrede maar het belet hem niet in zijn 

kerk het christelijk ideaal te kunnen beleven. Het gevolg is wel, dat op 

deze manier voor een kritisch denkende mens een extra drempel aanwe-

zig is die het christendom minder toegankelijk en zeker minder aantrek-

kelijk maakt. 

 

Maar zolang de kerk blijft zwijgen, zal het kerkvolk zijn mythen blijven 

koesteren. 

Behoren tot een levende traditie die begint bij Abraham 

Tijdens mijn onderzoek naar de beginjaren van het christendom ben ik 

onder de indruk geraakt van de invloed die het joodse volk en haar religie 

heeft gehad bij het ontstaan en de verbreiding van de nieuwe godsdienst. 

Het groeiend besef te behoren tot een levende traditie van geloof die bei-

de godsdiensten, ondanks de grote verschillen, verbindt, kan voor mij 

alleen maar een grote steun zijn in mijn verdere leven.  

Deze traditie valt uiteen in twee delen en de geschiedschrijving ervan 

bestaat eveneens uit twee gedeelten. Het oudste gedeelte wordt het Oude 

Testament genoemd. Deze naamgeving is afkomstig van de christenen 

die, voortbordurend op de kostbare inhoud van deze boeken, hún bijdra-

gen met de naam Nieuwe Testament hebben aangeduid. Eerlijker zou het 

zijn, zoals ook gebruikelijk is bij wetenschappers, over Eerste en Tweede 

Testament te spreken, waarmee de gelijkwaardigheid van beide boek-
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werken wordt aangegeven. Het Eerste Testament is de schat van de jo-

den, het Tweede Testament, met als centrale figuur Jezus van Nazareth, 

is het boek van de christenen. Joden zullen met gemengde gevoelens naar 

teksten in het Nieuwe Testament aangekeken hebben, pijnlijk geraakt 

door de vele passages die hen op een oneervolle manier in beeld brach-

ten. Christenen daarentegen hebben zich aangewend met de blik van een 

bezitter de vroege teksten van de joden te lezen, daarbij altijd op zoek 

naar iets dat typisch de joodse tijd van het Oude Testament ontstijgt en 

verwijst naar het Nieuwe. In de Willibrordvertaling vindt u beide bijdra-

gen, na elkaar opgenomen in hetzelfde boekwerk. Ze behoren bij elkaar 

en ze geven ons tezamen een ononderbroken lijn van levend geloof, het-

zij joods van karakter hetzij met een christelijke signatuur. Die levende 

traditie van geloof in dezelfde God, met welke naam ook aangeduid, wil 

ik kort nagaan.  

 

Altijd ben ik op zoek naar zekerheden, naar iets dat de toets der kritiek 

kan doorstaan. Maar geschiedschrijven in oude tijden, hetzij politiek, 

hetzij religieus van karakter, heeft altijd mythische trekjes. Moeilijk is de 

historische kern te achterhalen: wat waar is en wat ook werkelijk zo is 

gebeurd. Kijkt men naar de geschiedenis van het joodse volk dan zijn er 

momenten aan te wijzen die niet te ontkennen zijn, ook als het twijfelach-

tig is of de auteur gebeurtenissen beschrijft die werkelijk hebben plaats 

gevonden. Op deze manier wil hij bewust met zijn beschrijving uitdruk-

ken dat hij, waar gebeurd of niet, iets als een levende werkelijkheid er-

vaart. Dit is het geval als men leest hoe Abraham de stenen afgodsbeel-

den van zijn schoonvader stukgooit. Of het inderdaad zo is gebeurd, is 

niet van belang. Abraham wordt zo voor het voetlicht gebracht als de 

personificatie van de eigenzinnige opstelling van een volk dat weigert 

van zijn God een beeltenis te maken in de gedaante van een levend we-

zen: mens of dier. Het drukt het besef uit van het totaal anders zijn van 

Jahweh, het verwoordt het menselijk onvermogen over hem te denken en 

te spreken in te menselijke beelden. Het besef bij een volk van een trans-

cendente God is uniek te noemen en is nauwelijks voor te stellen zo 

vroeg in de geschiedenis van de mensheid. Te midden van de omringen-

de volkeren neemt Israël hiermee een uitzonderlijke plaats in.  

Transcendent, ongrijpbaar en veraf is hij maar tegelijk wil hij een God 

zijn die nabij is en kiest hij zich een volk waarmee hij een verbond sluit. 

Door het gehele Oude Testament heen ervaren wij, dat de joden er van 

overtuigd waren door Jahweh te zijn uitgekozen als zijn eigen volk. Jah-
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weh sloot een verbond met Abraham, zo lezen wij, en hij kreeg de belofte 

stamvader te worden van een groot volk. Deze overtuiging komt over-

duidelijk naar voren in alle bijbelboeken en begint reële vorm te krijgen 

na de uitocht uit Egypte onder leiding van Mozes. De historiciteit op zich 

van de vroege geschiedenis en wat voorafging aan de verovering van het 

beloofde land, is niet zo belangrijk. De auteurs hebben met die verhalen 

in beeld willen brengen wat bij het volk leefde en hoe men de relatie met 

Jahweh ervaarde en daar gaat het om. De verbondsgedachte is een we-

zenlijk element in de joodse geschiedenis. De verbondswet, zoals die is 

vastgelegd in de vijf boeken van Mozes, is van een hoog moreel gehalte 

en getuigt van het besef, dat leven in uitverkiezing een extra claim legt 

op hoe men het leven in de praktijk moet invullen. De morele wetten en 

normen liegen er niet om. De liefde tot God en de evenmens worden 

naast elkaar geplaatst en in het omgaan met de ander staat de zorg voor 

weduwen en wezen, vreemdelingen en slaven voorop.  

De joodse wet spreekt zich niet alleen uit over een religie. De joodse 

wet is tegelijk het fundament van de joodse gemeenschap. De joodse 

godsdienst is etnisch gebonden en de joodse wet bakent de sociale gren-

zen van een volk af, bepaalt wat buiten en wat binnen is. Joodse ge-

schiedschrijving is dus tegelijk zowel religieus als politiek. In de tijd van 

Jezus was een aanzienlijk aantal inwoners uit het Romeinse Imperium in 

aanraking gekomen en onder de indruk geraakt van het rijke joodse ge-

dachtegoed met zijn sociale gerechtigheid en hoge morele normen en 

waarden. Het aantal joden en sympathisanten wordt door Hertzberg op 

blz. 94 geschat op tussen de zeven en tien miljoen, ongeveer 10% van de 

totale bevolking van het Romeinse Rijk. Hij beroept zich hiervoor op de 

historicus Salo W. Baron
86

. Dit is een ongelooflijk hoog percentage. De 

bewondering voor de joodse religie werd getemperd door de bijna on-

neembare hindernis gevormd door de joodse wet die in zijn praktische 

uitwerking een grote belemmering inhoudt voor niet-joden om het volle-

dige jood-zijn te beleven. Want een volledige aanvaarding van de joodse 

religie betekent aanvaarding van de joodse wet met zijn vele rituele ver-

plichtingen, zijn spijswetten en besnijdenis.  

Het besef een uitverkoren volk te zijn, is geen garantie geweest voor 

een leven in overeenstemming hiermee. Wie in de boeken van het Oude 

Testament leest, komt er snel achter, dat de relatie van het joodse volk 

                                                        
86 Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious History of the Jews, New York 1952, 

1:170. 
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met Jahweh voortdurend onder spanning stond. Het joodse volk is nooit 

een erg volgzaam volk geweest. De verleiding af te dwalen en deel te 

nemen aan de heidense cultusdiensten van de omringende volken, is al-

tijd groot geweest. Sociale mistoestanden waren eerder regel dan uitzon-

dering. Politieke tegenslagen, onderdrukking door vreemde volken, heeft 

men steeds gezien als een straf van Jahweh voor afdwaling van het rechte 

pad. Het zijn de profeten geweest die als horzels voortdurend wezen op 

mistoestanden. Hun optreden is van fundamentele betekenis geweest 

voor het voortbestaan van de joodse religie. In een boek van de hand van 

de schrijver Moshe Pearlman
87

 wordt een overzicht van de geschiedenis 

van Israël gegeven aan de hand van het optreden van de grote figuren uit 

het joodse volk. Deze grote figuren hebben niet alleen een belangrijke 

invloed gehad op de religieuze kant van de samenleving maar speelden 

ook vaak een eminente rol op politiek gebied. Bij profeten denken wij, 

christenen, altijd meteen aan het voorspellen van wat er in de toekomst 

gebeuren zal. Dat is typisch de betekenis geworden die christenen aan het 

woord profeet toekennen sinds men de teksten in het Oude Testament is 

gaan lezen als een verwijzing naar Jezus van Nazareth. Profeten waren 

inderdaad zieners, mensen met hun antenne afgestemd op wat van buiten 

kwam: mensen ontvankelijk voor de geest van God. Met beide benen in 

de realiteit, wisten zij zich geroepen en aangeraakt door God, ook al 

voelden sommigen zich niet bekwaam en hadden zelfs een aversie van 

wat er van hen verwacht werd. Uit de bijbelteksten leiden wij af wat zij 

als hun taak zagen: zij waarschuwen, wijzen op mistoestanden, dreigen 

zelfs, geven raad, sporen aan, troosten en verwijzen naar de redding die 

van Jahweh zal komen, terwijl zij in hemelse visioenen een beeld geven 

van de Messiaanse tijd waarin de wereld een ander aanzien zal krijgen. 

Het Oude Testament beschrijft de geschiedenis van het joodse volk 

voorafgaand aan de komst van Jezus van Nazareth. Met de verwoesting 

van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 en de latere oorlog met Rome 

in de tweede eeuw, is er geen einde gekomen aan de joodse religie en de 

joodse identiteit maar is alleen, voor langere tijd, het joodse volk een 

thuisland ontnomen. De verwoesting van de tempel en de vernietiging 

van Jeruzalem noodzaakten de geestelijke leiders zich te bezinnen op een 

toekomst zonder tempel en tempelstad. In Palestina en later vooral in de 

diaspora is de basis gelegd voor een nieuwe vorm van religieus joods 

leven en denken. De Talmoed is de schriftelijke vastlegging van dit 

                                                        
87 Moshe Pearlman, In de voetstappen van de profeten, Amsterdam Boek 1976. 
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nieuwe élan. Het geeft de mogelijkheden om te overleven als jood in een 

vijandige wereld. Verspreid over de gehele wereld is de joodse religie en 

identiteit door de eeuwen heen in stand gebleven en steeds bleef men het 

grote verleden koesteren met dezelfde idealen en verwachtingen van 

vroeger voor ogen. In het boek van Arthur Hertzberg vindt u een indruk-

wekkende beschrijving van de volharding van de joden tegen alle ver-

drukking en onderdrukking in. De joodse religie is een levende religie. 

 

Op het grensvlak van de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testa-

ment, staat Jezus van Nazareth. Behorend tot het Oude Testament, gebo-

ren uit joodse ouders en jood temidden van zijn landgenoten, wordt hij na 

zijn dood de verrezen Heer, Jezus-Christus, het icoon van God in het 

Nieuwe Testament.  

 

Het christendom heeft het beeld van de transcendente en nabije God van 

de joden overgenomen maar heeft tegelijk zich aangepast aan de gebrui-

ken en de behoeften van mensen om hun geloof in menselijke beelden uit 

te drukken. Deze mogelijkheid werd hen geboden dank zij de mens Jezus 

van Nazareth. Het christendom heeft God een menselijk gezicht gegeven 

door de mens Jezus met goddelijke waardigheid te bekleden.  

In de ontwikkeling van nieuwe religies is mythevorming niet weg te 

denken maar zelfs onontbeerlijk. Bij het joodse volk zien wij dit weer-

spiegeld in de grote verhalen rond de bepalende figuren uit haar geschie-

denis. Door het principieel afwijzen van de vermenselijking van Jahweh 

bleef de mythevorming beperkt tot mensen alleen en heeft het nooit Jah-

weh tot middelpunt ervan gemaakt. Door de centrale aandacht die Jezus 

als de verrezen Heer in de nieuwe religie kreeg en door de sterke invloed 

van de heidense omgeving, was het bijna onvermijdelijk, dat aan de my-

thevorming ook de mens Jezus niet zou kunnen ontkomen. Wat bij de 

joden niet mogelijk was, vond wel plaats in het christendom.  

De christenen leefden in de overtuiging, dat na de dood en verrijzenis 

van Jezus het oude verbond met de joden een einde had gekregen en was 

vervangen door een nieuw verbond met de volgelingen van de verrezen 

Heer als het nieuwe uitverkoren volk. Wij zien deze opvatting al bij de 

evangelist Marcus, die de verwerping van de joden afleidt uit de ver-

woesting van de tempel in Jeruzalem. In de gehele kerkgeschiedenis ziet 

men de praktische gevolgen van deze overtuiging, die uitermate pijnlijk 

zijn geweest voor de joden.  
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Het christendom heeft veel te danken aan de joden. Het is niet onvoor-

bereid en zonder geestelijke bagage op weg gegaan om in een groots 

avontuur de wereld te veroveren. Het jodendom had de weg voor de 

christenen geplaveid door hun verbreiding in het Romeinse rijk en de 

aantrekkingskracht die van hun ideeën en manier van leven uitging. Op 

deze wijze werden de joodse kernen in het Romeinse Rijk een uitvalbasis 

voor de nieuwe religie. Niet alleen heeft het christendom rijkelijk uit het 

joodse erfgoed geput, waarvan ook de sociale wetgeving in de westerse 

wereld nog steeds getuigt, maar het heeft ook de sympathie van de Ro-

meinse wereld voor het jodendom naar zich toegetrokken. Omdat de 

joodse wet een rem was voor volledige acceptatie van de joodse religie, 

kon deze uiteindelijk niet concurreren met het opkomende christelijk 

geloof dat wel het hoge morele gehalte van het jodendom overnam maar 

niet de belemmeringen ervan.  

De prille religie die zonder enige ervaring aan het grote avontuur be-

gonnen was, had toegang tot de gehele bijbelschat van de joodse ge-

schiedenis. Hierin kon men ervaren hoe de joden hun relatie met Jahweh 

door de eeuwen heen beleefd hadden en hoe in een proces van vallen en 

opstaan de religie aan diepte had gewonnen. Het werd een bron waaruit 

de christelijke kerken rijkelijk en blijvend hebben geput. In de liturgische 

vieringen zijn de teksten uit de oude bijbelboeken niet weg te denken. 

Dagelijks werden (worden?) in kloosters bij het lezen en zingen van de 

getijden teruggegrepen op teksten uit de psalmen en de geschriften van 

de profeten. 

Ook in de christelijke wereld zijn de navolgers van Jezus van Nazareth 

niet gevrijwaard gebleven van alle mogelijke gebreken en tekortkomin-

gen die eigen zijn aan mensen in onze wereld. Je kunt moeilijk volhou-

den, dat christenen betere mensen zouden zijn dan niet-christenen. De 

geschiedenis van de christenheid kent vele zwarte bladzijden waarvan 

een aantal in bloed geschreven is. Het is jammer dit te moeten constate-

ren. De politiek heeft het christendom vanaf het begin omarmt als het 

bindmiddel voor de naties, met als gevolg dat gedurende vele eeuwen een 

onafhankelijke opstelling van de kerk bijna niet mogelijk was. Op deze 

manier heeft de kerk zich te vaak gecompromitteerd door aan de leiband 

van wereldse belangen te lopen. De vervolgingen van andersdenkenden, 

van joden in het bijzonder, de inquisitie gericht tegen kerkleden die hun 

eigen geweten wensten te volgen, de bekeringen met het zwaard op de 

keel zoals bij de verovering van gebieden in de Nieuwe Wereld, spreken 

voor zich. Jammerlijke mistoestanden in de kerk zijn de oorzaak geweest 
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van de Reformatie. Lezend in een willekeurig boek over kerkgeschiede-

nis, zult u voorbeelden te over vinden. Als u ook de opperherders van de 

kerk hierin wilt betrekken dan raad ik u aan het boek van Eamon Duffy te 

lezen
88

. De omvang van de christelijke kerken verklaart de schaalvergro-

ting als wij een vergelijking willen trekken met de negatieve aspecten in 

de joodse geschiedenis.  

Maar wat ook niet te ontkennen valt, is de continue stroom van grote 

figuren die de kerk heeft voortgebracht: lichtende voorbeelden en bakens 

voor de geloofsgemeenschap op weg naar een samenleving van liefde en 

gerechtigheid. Iedere generatie heeft zijn eigen voorbeeldfiguren gekend, 

passend in de tijdgeest en inspirerend voor de omgeving waarin zij optra-

den, soms met een wereldwijde uitstraling, soms alleen bekend in een 

meer beperkte omgeving maar altijd duidelijk herkenbaar als mensen 

getekend door God. Het waren en zijn deze mensen, in wie wij de aan-

wezigheid van God voelen, die wijzen op wat echt van belang in het le-

ven is. Wat met Jezus van Nazareth begonnen is, zet zich voort in hen. 
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