MEROCTIMETADOUNAIAFOUEL
LOGICAMENOCOUNTOUTOOTIEANMELHCHMOIPERIUMWNTOU
ICQONECPOUDACAKATAMIKR
BONOTIESTAIMOITOIOUTOICPNEUMACINUPHRETHCANTIEICM
ITHNGNWCINTRIAOUNDOGMA
NUMINPEMPEININAMETATHCPICTEWCUMWNTELEIANECHTEKA
KAIOCUNHKRICEWCARCHKAI
TAECTINKURIOUZWHCELPICARCHKAITELOCPICTEWCHMWNKAIDI
CERGWNENDIKAIOCUNH
TELOCAGAPHEUFROCUNHCKAIAGALLIACEW
EGNWRIC
ENGAR
HMIN
ODEC
POT
HCDI
NPR
ATW
WTAKAITWNMELLONTWNDOUCAPARC
OFHTWNTAPARELHLUQOTAKAITAENECT
AKAQWCELALHCENOFEILOMEN
ACHMINGEUCEWCWNTAKAQEKACTABLEPONTECENERGOUMEN
WDEOUCWCDIDACKALOCALLWCE
PLOUCIWTERONKAIUYHLOTERONPROCAGEINTWFOBWAUTOUEG
Barn. 1,6
QEÅ
ICEXUMWNUPODEIXWOLIGADIWNENTOICPAROUCINEUFRANQHCEC

MAR]URIA

E-magazine over de betekenis van de vroege Kerk voor vandaag

Inhoud

Jaargang 2 | Nummer 2 | Februari 2010

Redactioneel
drs. ing. Nathan Witkamp

Redactioneel
Eucharistie in de vroege Kerk - Henk ten Voorde, MA
Uitgelicht: Oden van Salomo - Edwin Vrijmoeth
Dopen in Dura - Matthijs van der Kruk
Recensie: The Odes Project - Henk ten Voorde, MA

Wie eet mee? - drs. ing. Nathan Witkamp
Eucharistie in de Syrisch-Orthodoxe Kerk

Colofon
Marturia:
E-magazine over de betekenis van de vroege Kerk voor vandaag.

Redactie:
drs. ing. Nathan Witkamp, Henk ten Voorde, MA
marturia@eta.nl
Adviesraad:
dr. Benno Zuiddam, dr. Riemer Roukema,
Jan Martijn Abrahamse, MA
Medewerkers:
Edwin Vrijmoeth, Matthijs van der Kruk
Vormgeving:
Jesse van Nes, MA

Alstublieft! Een nieuwe editie
van Marturia! Ditmaal een
themanummer 'liturgie' met
bijzondere aandacht voor de
eucharistie. Voor protestanten
doet het woord 'eucharistie'
Rooms-katholiek aan. Gewoonlijk wordt er gesproken van
'avondmaal' of 'maaltijd des Heren'. Maar in de vroege
Kerk sprak men unaniem van 'eucharistie'. Waarom
deed men dit en welke plaats en betekenis had de
eucharistie in de vroeg-christelijke samenkomst? En
wie mochten eigenlijk aan die eucharistie deelnemen?
Vragen te over. In deze editie van Marturia doen we een
bescheiden poging op deze en verwante vragen een
antwoord te formuleren. De kostbare schatten die zo uit
de rijkdom van de kerkgeschiedenis worden gedelfd
dragen bij tot een bezinning op de praktijk van vandaag.
Voeg hierbij de gezangen van de Oden van Salomo, het
oudste doopvont en een bijzondere bijdrage van de
aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk en we
krijgen een gevariëerde menukaart die ik u graag
voorhoud. Veel leesplezier!

Illustraties:
De redactie probeert gebruik te maken van vrij beschikbare
afbeeldingen. Wie meent rechten te kunnen doen gelden op een
afbeelding kan contact opnemen met de redactie.

Marturia ontvangen per e-mail?

Uitgave:
Stichting Evangelische Theologische Academie
Zonnebloemstraat 4, 3333 SW Zwijndrecht
www.eta.nl | info@eta.nl | 078-6190037

Volledige of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.

Meld u aan op www.marturia.info
voor de digitale nieuwsbrief en u
ontvangt voortaan gratis per e-mail
het nieuwe e-magazine.
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Eucharistie in de vroege Kerk | Henk ten Voorde, MA

Wie de viering van de eucharistie in de Roomskatholieke Kerk vergelijkt met de viering van het
avondmaal in de protestantse kerken ontdekt een
grote kloof in theologie en beleving. Beide
liturgische tradities claimen terug te gaan op de
maaltijdviering in de vroege Kerk. In dit artikel
vragen we ons af wat kenmerkend is voor die
eucharistie en welke vragen van daaruit rijzen voor
de Kerk van de eenentwintigste eeuw.
De naam 'eucharistie'
De viering van de gemeenschappelijke maaltijd wordt
in de vroege Kerk aangeduid met 'eucharistie'. In het
begin van de tweede eeuw komen we die naam al tegen
in de Didachè1 en in de brieven van Ignatius2. Rond het
midden van de tweede eeuw schrijft Justinus de
Martelaar over de maaltijd van de Kerk: “Dit voedsel
draagt bij ons de naam eucharistie”.3
De naam 'eucharistie' gaat terug op de dankzegging
(Grieks: eucharistia) bij het breken van het brood.4
Wanneer we er van uitgaan dat de aanduiding
'eucharistie' in de Didachè en bij Ignatius een weergave
is van een bestaand gebruik, dan werd de maaltijd reeds
in de eerste eeuw zo genoemd.
De vorm van de maaltijd
De gemeenschappelijke maaltijd was een belangrijk
sociaal instituut in de Grieks-Romeinse wereld.
Maaltijden vonden plaats binnen bestaande verbanden:
familie, vrienden of leden van een religieus gezelschap.5
Ook de Joodse cultuur kende het instituut van de
gemeenschappelijke maaltijd, waaronder het Pascha.

Het ligt daarom voor de hand dat
christenen in de vroege Kerk
samen kwamen rondom een
maaltijd. In het Nieuwe
Testament zijn daar sporen van
6
te vinden. In die vorm werd ook
de eucharistie gevierd. Uit 1
Korintiërs blijkt dat ook de
Henk ten Voorde, MA
Maaltijd van de Heer een
Studeerde aan de
Evangelische
7
volledige maaltijd was.
Theologische Academie
8
en de Evangelische
De Didachè spreekt over de
Theologische Faculteit,
eucharistie als maaltijd waarvan
waar hij afstudeerde op
de relatie tussen de
men verzadigd raakt. Dat lijkt te
vroegchristelijke
duiden op een volledige maaltijd
eucharistie en het laatste
avondmaal.
waarmee men de honger kon
stillen.9
In de vierde eeuw blijkt de
volledige maaltijd plaats gemaakt te hebben voor een
symbolische maaltijd waarbij alleen brood en beker
werden gebruikt, zoals dat ook in onze tijd gebruikelijk
10
is. Volgens sommigen vond die verandering al plaats in
de apostolische tijd. Een meer geleidelijk proces ligt
echter meer voor de hand. De ontwikkelingen in de
vierde eeuw zullen hier een extra impuls aan hebben
gegeven. De huissamenkomsten maakten toen plaats
voor openbare gebouwen, het aantal bezoekers nam toe
en de samenkomsten kregen een meer formele vorm.11
Toen de vieringen een meer formeel karakter kregen en
verdwenen uit de huiselijke kring, verdween
waarschijnlijk ook de maaltijd.
De betekenis van de eucharistie
12
Justinus schrijft dat het bij de eucharistie niet om
“gewoon” eten en drinken gaat. Door het uitspreken van
de dankzegging (eucharistia) verandert het voedsel in
lichaam en bloed van Christus en wórdt het eucharistie.
Justinus trekt een parallel tussen de incarnatie van
Christus en de verandering van brood en wijn in lichaam
en bloed van Christus. Ons vlees en bloed wordt gevoed
wanneer wij dat tot eucharistie geworden voedsel eten.
13
Vervolgens citeert Justinus als ondersteuning voor zijn
betoog de instellingswoorden.14 Het gedenken van
hetgeen Jezus heeft gedaan, door de viering van de
eucharistie, heeft effect op het geestelijk leven van de
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deelnemers.
Diezelfde gedachte is terug te vinden bij Ignatius
wanneer hij over de eucharistie zegt: “Dat is het
geneesmiddel tot onsterfelijkheid, tegengif tegen de
dood, ja, leven in Jezus Christus voor altijd”.15 De reden
hiervoor is dat de eucharistie het vlees van Christus is:
“Spant u in aan één eucharistie deel te nemen. Er is
immers één vlees van de Heer Jezus Christus en één
beker om één te zijn in zijn bloed …”.16
De Didachè maakt onderscheid tussen “voedsel en
drank dat Gij de mensen hebt gegeven” en “aan ons hebt
U gegeven geestelijk voedsel en drank en eeuwig leven
17
door uw Knecht”.
Deze bronnen van de vroege Kerk laten een realistische
opvatting zien van de eucharistie. Er gebeurt werkelijk
iets met het voedsel. Het eten van dit tot eucharistie
geworden voedsel is noodzakelijk voor het geestelijk
welzijn van de gelovigen. Dat maakt de eucharistie tot
een kernritueel van de samenkomsten van de vroege
Kerk.
Frequentie
Dat komt ook tot uitdrukking in de frequentie waarmee
de eucharistie werd gevierd. De Didachè verbindt het
samenkomen van de gemeente met de viering van de
eucharistie: “Op de dag des Heren zult u samenkomen,
het brood breken en dankzeggen na openlijk uw zonden
18
beleden te hebben, opdat uw offer rein mag zijn”. Een
soortgelijke uitspraak is te vinden in Handelingen “En
toen wij op de eerste dag der week samengekomen
19
waren om brood te breken”. Ook Ignatius legt de
verbinding tussen de samenkomst van de gemeente en
het vieren van de eucharistie: “dat u … bijeenkomt … om
20
met ongedeelde toewijding één brood te breken”.
Justinus beschrijft hoe de samenkomst van de gemeente
21
op de eerste dag van de week er uitziet. Hij noemt vier
elementen: lezen van de Schrift, vermaning, gebed en de
eucharistie.
De eucharistie lijkt een vast, zo niet het centrale
onderdeel te zijn van de wekelijkse samenkomst.
Eenheid
De vroege Kerk benadrukt dat in de viering van de
eucharistie de eenheid van de Kerk tot uitdrukking
komt. In de brief van Ignatius aan de Filadelfiërs is de
eenheid van de Kerk één van de centrale thema's. Die

eenheid komt met name tot uitdrukking in de viering
22
van “één eucharistie”. Vlak daarvoor ging het over
“berouwvol komen tot de eenheid van de kerk” en over
“scheurmakers” die niet delen in het lijden van Christus.
Dat laatste is waarschijnlijk een verwijzing naar de
eucharistie. Schoedel schrijft hierover: “… Ignatius
viewed Christ's presence in the sacred meal as one of
the strongest confirmations of the reality of the passion
and because he found a connection between this
23
conviction and the desire to stand united …”
In de brief aan de Smyrnaeers schrijft Ignatius over
mensen die zich onthouden van de eucharistie om
vervolgens de gemeente op te roepen de verdeeldheid
te ontvluchten en zich te voegen onder de bisschop,
omdat “slechts die viering van de eucharistie
betrouwbaar is te beschouwen die onder leiding van de
bisschop … plaats vindt”.24 De bisschop wordt door
Ignatius beschouwd als symbool van de eenheid van de
Kerk. Zich onttrekken aan de bisschop is zich
onttrekken aan de eenheid van de Kerk. Zich onttrekken
aan de eucharistie en mogelijk een eigen eucharistie
vieren is het toppunt van verdeeldheid zaaien. Want
juist in de gezamenlijke viering van de eucharistie komt
de eenheid van de Kerk tot uitdrukking.
Zoals blijkt uit de brieven van Ignatius, lukte het de
vroege Kerk niet om die gewenste eenheid in stand te
houden. Men kan de intenties van de vroege Kerk ter
harte nemen. Dit wil echter niet zeggen dat de vroege
Kerk geïdealiseerd moet worden.
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In de eeuwen die volgden is het er niet beter op
geworden. De eucharistie was één van de breekpunten
tussen Rome en de Reformatie. Eén van de eerste
breekpunten tussen de diverse stromingen van de
Reformatie was de visie op het Avondmaal. Luther hielt
vast aan de consubstantiatie: Christus is aanwezig door
de tekenen van brood en wijn. Luther onderscheidde
zich hierin van de Rooms-katholieke Kerk die leert dat
brood en wijn lichaam en bloed van Christus wordt
(transsubstantiatie). Voor Zwingli was avondmaal
slechts een gedachtenismaaltijd. Calvijn nam een
tussenpositie in: Christus is door Zijn Geest aanwezig in
brood en wijn. Uiteindelijk kwamen ze niet nader tot
elkaar.

protestantse kerken?
Ook de opvatting dat de eucharistie de eenheid van de
Kerk uitdrukt, roept vragen op. Hiervoor is al
geconstateerd dat ondanks de intenties van de vroege
Kerk de eenheid in de viering van de eucharistie niet
optimaal was. In onze tijd verdelen opvattingen over
eucharistie en Avondmaal de Kerk nog steeds tot op het
bot. Wat ons zou moeten verenigen houdt ons verdeeld.
Eindnoten
1
2
3

4
5

6
7
8
9

10

11

12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22

Ter overdenking
De viering van de eucharistie in de vroege Kerk roept
vragen op voor de Kerk van de eenentwintigste eeuw.
Zeker aan die kerken waarin de eucharistie (of in dit
geval het Heilig Avondmaal) eens per maand of per drie
maanden plaats vindt. Is het vieren van de eucharistie
noodzakelijk voor het geestelijk welzijn van gelovigen?
Hoort de viering van de eucharistie tot de essentiële
kern van het christelijk geloof of is het een optioneel
gebruik? Staan de Rooms-katholieke en de Oosterse
Kerk voor wat betreft het centraal stellen van de
eucharistie niet dichter bij de vroege Kerk dan de

23

24

Did. 9:1.
Ef. 13:1; Fil.. 4:1; Smyrn. 7:1, 8:1.
Apol. 66:1. Geciteerd uit G.J.M. Bartelink, Twee Apologeten uit het Vroege
Christendom (Kampen: Kok, 1986) pag. 82.
Mat. 26:27; 1 Cor. 10:16; 11:24; Hand. 27:35; Did. 10:2.
Dennis Smith. From Symposium to Eucharist. The Banquet in the Early
Christian World. (Minneapolis: Fortress Press, 2003) pags. 1-7.
Hand. 2:42,46; 20:7,11; 27:35.
1 Kor. 11:21,22.
Did. 10:1.
Kurt Niederwimmer. The Didache : a commentary. (Minneapolis:
Fortress Press, 1998) pag. 155.
Gregory Dix. The Shape of the Liturgy. (London: A&C Black, 1993) pags.
77-78.
Zie voor een uitvoerige beschrijving van de gevolgen van het gebruik
van openbare gebouwen voor de eucharistie: Michael L. White. Building
God's House in the Roman World: Architectural Adaptation Among
Pagans, Jews and Christians. (Baltimore: Johns Hopkins University Press,
1990) pags. 119-120.
Apol. 66:2.
Apol. 66:3.
De woorden die Jezus heeft gesproken tijdens het Laatste Avondmaal
zoals weergegeven in Mattheüs 26:26-29; Marcus 14:22-25;
Lucas 22:19-20; en 1 Korintiërs 11:23-25.
Ef. 20:2. Alle citaten uit de Apostoliche Vaders zijn ontleend aan A. F. J.
Klijn. Apostolische vaders 1 en 2. (Kampen: Kok, 1981/1983).
Fil. 4.
Did. 10:3.
Did. 14:1.
Hand. 20:7.
Ef. 20:2.
Apol. 67:1-7.
Fil. 4.
William R. Schoedel. Ignatius of Antioch : a commentary on the Letters of
Ignatius of Antioch. (Philadelphia: Fortress Press, 1985) pag. 198.
Smyr. 7-8.
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cht
Uitgeli

Door: Edwin Vrijmoeth
Korte typering
De 'Oden van Salomo' is een verzameling van 42 gezangen, psalmen of gedichten die ons hoofdzakelijk in het Syrisch is
overgeleverd. Mogelijk zijn de liederen vervaardigd voor liturgisch gebruik. Centraal staat het verlossingswerk van Christus,
de Zoon van God.
Auteurschap, datering en locatie
Alhoewel de Oden door de vroege Kerk werd toegeschreven aan koning Salomo, wordt dit auteurschap door het geschrift
niet geclaimd. Het is daarom in strikte zin niet pseudepigrafisch te noemen. Misschien heeft men het toegeschreven aan
Salomo vanwege zijn reputatie als liedschrijver (1 Kon. 4:32). Het is goed mogelijk dat de schrijver een Joodse christen was.
De meeste onderzoekers dateren de Oden tussen 100 en 150 na Christus. Bij de plaats van schrijven wordt gedacht aan
Palestina of Syrië.
Inhoud
In de liederen wordt de verlossing door de Heer bezongen en tevens verheugt de schrijver zich in Zijn nabijheid. Er is sprake
van lofprijs, maar ook van getuigenis, belijdenis en gebed.
Zegeningen van de verlossing zijn: kennis, vreugde, genade, heiligheid, leven, licht, rust, onsterfelijkheid en waarheid.
Vanwege de aandacht voor de Heilige Geest, verwijzingen naar levengevend water, het aantrekken van kleding, en het
drinken van melk1 vermoeden sommige onderzoekers de context van een doopplechtigheid.
Bijzonderheden
Naast Heer, Zoon en Messias wordt de naam Jezus niet gebruikt.
l
Zowel met betrekking tot taal, emotie als theologie zijn er overeenkomsten met het evangelie van Johannes en de Dode
l
Zeerollen.
Ode 2 en het begin van 3 zijn nog niet gevonden.
l
De lengte van de liederen varieert van 3 tot 26 verzen.
l
Alle liederen eindigen met 'Halleluja'.
l
Eindnoten:
1

In de vroege Kerk ontstond het gebruik om de pas gedoopten melk en honing aan te bieden, mogelijk als verwijzing naar het beloofde land.

Interessante websites:
www.marturia.info
l
Hier treft u alle informatie over het gratis nieuwe emagazine Marturia.
l
www.vroegekerk.info

Informatie over de post-HBO Masteropleiding ‘De vroege
Kerk’ van de Evangelische Theologische Academie.
Hier krijgt u ook toegang tot het ‘STUDIECENTRUM’ waar
u meer artikelen en weblinks kunt vinden aangaande de
studie van de vroege Kerk.

www.vroegekerk.nl
l
Deze website stelt zich ten doel een zo breed mogelijk
publiek te interesseren voor de geschiedenis,
achtergronden en theologie van de vroegchristelijke kerk.
l
www.patristiek.eu

De website van het Centrum voor Patristisch Onderzoek
(CPO).
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Dopen in Dura | Matthijs van der Kruk
In de jaren '20 van de vorige eeuw stuitte een Engelse
militair, tijdens werkzaamheden aan een loopgraaf in
het Midden-Oosten, op een wand met antieke
muurschilderingen. Onbedoeld was deze militair op de
restanten van de oost-Syrische stad Dura Europos
gestuit.
Tijdens het archeologisch onderzoek dat volgde, bleek
het zand een schat aan overblijfselen te bevatten, die
sinds de verwoesting van de stad in 256-257 na Chr.,
onaangeroerd waren gebleven. Eén daarvan was een in
232-233 gebouwd huis, dat in de jaren '40 van diezelfde
eeuw was verbouwd, zodat het dienst kon doen als
ontmoetingsplaats voor christenen. Naast een grote
ruimte waar ongeveer zeventig personen samen
konden komen, herbergde het gebouw een
baptisterium (doopkapel).
Het belang van deze ontdekkingen is groot. Het huis is
het vroegste voorbeeld van een (voorloper van een)
kerkgebouw en het baptisterium bevat het oudste,
bewaard gebleven doopvont, tot nu toe.

Afbeelding: Reconstructie van het baptisterium te Dura Europos

Dat het dopen voor de christenen te Dura een belangrijk
ritueel was, blijkt uit het feit dat het baptisterium de
enige met fresco's verfraaide ruimte in het gebouw was.
Zo is op de westelijke wand (de wand waarnaar de
getuigen toegekeerd stonden) een afbeelding van de
Goede Herder te zien. Tevens zijn Adam en Eva
afgebeeld, vermoedelijk om de oorsprong te
visualiseren van de zonde die door de doop wordt
afgewassen.
Het doopvont is 1,63m lang en heeft aan de zuidzijde

(op de afbeelding links) een
breedte van 1,065m en aan de
noordzijde van 0,948m. De
diepte is 0,955m. In het bad
bevonden zich aan drie zijden
kleine plateautjes die dienst
konden doen als opstapjes of als
bankje.
Matthijs van der Kruk
De afmetingen van het doopvont
Studeert aan de masteropleiding 'De vroege
geven ons inzicht in de wijze
Kerk' van de
Evangelische
waarop men gewend was te
Theologische Academie.
dopen. Rekening houdend met
de gemiddelde lengte van een
volwassene in die tijd zou het
mogelijk zijn om languit onder
water te gaan. Omdat dit echter
wel vrij krap zou zijn, is het ook mogelijk dat men vanuit
een zittende of hurkende houding werd ondergedompeld. Dat dit vaker gebeurde, kunnen we afleiden
uit de vorm van andere antieke doopvonten en
afbeeldingen. Dat men onderdompelde is vrijwel zeker.
Het zou vreemd zijn als er voor een besprenkelingsritueel een dergelijk groot bad werd aangelegd. Gezien
de diepte van het bad, die vergelijkbaar is met latere
vonten waarvan we weten dat die bedoeld waren voor
de onderdompeling van volwassenen, is de kans groot
dat ook in dit vont volwassenen werden gedoopt. Een
bad van dergelijke afmetingen zal waarschijnlijk niet
primair voor de doop van (kleine) kinderen zijn
vervaardigd.
Aan de zuidzijde van het bad (de breedste breedte!)
bevindt zich een nis die mogelijk bedoeld kan zijn voor
de olie waarmee de dopeling werd gezalfd. Dit idee
wordt versterkt door een boven de nis aangebrachte
fresco van David (de gezalfde van de Heer), die op het
punt staat de overwonnen Goliath te doden. Dit mocht
de gezalfde dopeling bemoedigen: uiteindelijk zal de
gereinigde en gezalfde dienaar van God overwinnen.
Dat gold voor David, voor de christenen in Dura Europos
en zo ook voor ons.
Bronnen:
Everett Ferguson. Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy
in the First Five Centuries. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009).
http://en.wikipedia.org/wiki/Dura-Europos
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ie
Recens

De Oden van Salomo, een verzameling van 42 liederen, wordt wel beschouwd als het oudste liedboek van de Kerk (zie
de rubriek Uitgelicht) en biedt een unieke inkijk in de vroegchristelijke liturgie en theologie.
De componist John Schreiner heeft 32 liederen van de Oden op muziek gezet. Zijn intentie was om de muziek zoveel
mogelijk aan te laten sluiten bij de inhoud van de liederen. Dit heeft geresulteerd in twee CD's onder de titel The Odes
Project.
Bij het luisteren valt op dat de tekst centraal staat. Er wordt duidelijk verstaanbaar gezongen en de muziek vervult een
ondersteunende rol. De zang wordt afwisselend door verschillende artiesten verzorgd, soms ondersteund door een
(kinder)koor.
De muziek heeft een overwegend rustige popstijl, met hier en daar wat Keltische invloeden (zoals in “I Sough The
Lord”). Wat mij betreft had de muziek iets meer aan mogen sluiten bij het gregoriaans, om nog authentieker te klinken.
1
2
Zowel Nolthenius als Idelsohn hebben aangetoond dat de wortels van het gregoriaans terug gaan op de synagoge in
de eerste eeuw. Het is goed mogelijk dat deze synagogale zangstijl invloed heeft gehad op de liturgie van het joodse
christendom van de tweede eeuw.
Dit laatste punt neemt echter niet weg dat The Odes Project een unieke luisterervaring is. Schreiner is zeker in zijn
opzet geslaagd om recht te doen aan de inhoud van de liederen. Meer informatie over dit project is na te lezen op
www.theodesproject.com. De CD's zijn te bestellen bij Christianbook.com.
Eindnoten
1
2

Helene Nolthenius, Muziek tussen Hemel en aarde. De wereld van het Gregoriaans (Nijmegen: Vantilt, 2009) pags. 36-39.
A. Idelsohn, “Parallelen zwischen gregorianischen und hebräisch-orientalischen Gesangsweisen,“ Zeitschrift für Musikwissenschaft 4 (1921-1922): pags. 515-24.

Fragment uit de Oden

Ik prijs U, o Heer, omdat ik U liefheb.
O Allerhoogste, verlaat mij niet,
want U bent mijn hoop.
Ik ontving Uw genade voor niets,
dat ik daaruit mag leven!
(Ode 5, 1-3; vertaald uit het Syrisch
door Nathan Witkamp)
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Wie eet mee? | drs. ing. Nathan Witkamp
Over de verhouding tussen doop
en eucharistie
Welke eis of eisen stelde de vroege Kerk aan
deelnemers van de eucharistie?1 Moesten zij
gedoopt zijn en eventueel nog voldoen aan
aanvullende voorwaarden? Of mocht iedereen
aanschuiven? Om hier enig inzicht in te krijgen
staan we eerst stil bij Justinus de Martelaar om van
daaruit enige algemene lijnen te trekken. We zullen
zien dat dit prikkelende vragen oplevert voor
vandaag.
De huidige situatie2
Voordat we een duik nemen in de vroege Kerk, zullen we
eerst kort stilstaan bij de huidige praktijk. In de Roomskatholieke Kerk wordt men als baby gedoopt. Zo rond
een jaar of zeven ontvangt het kind de eerste communie.
In Nederland ontvangt men vervolgens op twaalfjarige
leeftijd het vormsel (confirmatie). Deze rite bestaat uit
een zalving met het heilig chrisma (olie), handoplegging
en een bede om ontvangst van het zegel van de Heilige
Geest. Door de ontvangst van de kracht van de Heilige
Geest vervolmaakt het vormsel de met de doop
begonnen initiatie. Bij toetreding van volwassenen
maken doop, vormsel en eerste communie deel uit van
3
één rite. In de meeste Oosterse kerken echter, is het
gebruikelijk dat de gedoopte baby direct geconfirmeerd
wordt en deelneemt aan de eucharistie. Wat bij Roomskatholieken gebruikelijk is bij volwassenen, wordt hier
dus ook toegepast bij kinderen.
Ook in de kerken die uit de Reformatie zijn
voortgekomen, in Nederland thans grotendeels
verenigd in de PKN, is het gebruikelijk de kinderen van
gemeenteleden als baby te dopen. Deze doop wordt
bekrachtigd door het afleggen van een openbare
4
belijdenis. Tegenwoordig vindt dit veelal plaats op een
leeftijd tussen de achttien en twintig jaar, maar
aanvankelijk lag deze leeftijd lager. Vanaf de belijdenis is
men gerechtigd deel te nemen aan het avondmaal,
alhoewel dat in sommige kringen geen automatisme is.
De PKN geeft plaatselijke kerken echter de vrijheid te
beslissen of men ook doopleden tot de

avondmaalsviering toelaat
( ' o p e n a vo n d m a a l ' ) . E e n
volwassen bekeerling wordt
gedoopt op belijdenis en heeft
op basis daarvan (normaliter)
toegang tot het avondmaal.
In evangelische en baptistische
kringen bedient men doorgaans
Nathan Witkamp
de geloofsdoop of volwassenCoördinator van de
5
masteropleiding ‘De
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geen ongedoopte kinderen
toelaten, zijn er ook die dat wél
doen.6 Na de doop is men in ieder
geval vrij om aan het avondmaal deel te nemen.
Na deze ruwe schets van de huidige situatie richten we
ons op de vroege Kerk. Hoe zag men in de eerste eeuwen
de relatie tussen doop en eucharistie?
Justinus de Martelaar
Justinus was afkomstig uit Flavia Neapolis (Sichem, het
huidige Nablus). Via Efeze kwam hij uiteindelijk in
Rome terecht, alwaar hij optrad als christelijk leraar
tijdens het bewind van Antonius Pius (138-161). Rond
het jaar 165 is hij omwille van zijn geloof door
onthoofding om het leven gebracht.
Justinus' eerste Apologie, gericht aan bovengenoemde
keizer, bevat een aantal passages die van bijzondere
waarde zijn voor ons beeld van de vroegchristelijke
liturgie. Zo worden we in de hoofdstukken 61-67
uitvoerig geïnformeerd over de dooprite, avondmaal en
de zondagse samenkomst. Nadat Justinus eerst de
dooprite heeft beschreven, tekent hij vanaf hoofdstuk
65 het volgende op over de eucharistie:
Wij nu brengen hem die zich heeft laten overtuigen en die
er mee ingestemd heeft, na hem aldus te hebben gebaad,
naar de broeders – zoals wij ze noemen – op de plaats
waar deze verzameld zijn. Daar storten wij
gemeenschappelijk gebeden voor ons zelf en hem die de
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verlichting deelachtig geworden is en voor alle anderen,
waar ze zich ook bevinden. … Wij begroeten elkaar met
een kus na beëindiging van het gebed. Vervolgens wordt
aan de voorganger van de broeders brood en een beker
met water en wijn aangeboden. Deze neemt het aan en
zendt lof en verheerlijking opwaarts naar de Vader van
het heelal door de naam van de Zoon en de Heilige Geest …
Heeft de voorganger de dankzegging gesproken en heel
het volk zijn instemming betuigd, dan delen zij die bij ons
diakens heten aan ieder van de aanwezigen uit van het
brood, de wijn en het water … Dit voedsel draagt bij ons de
naam eucharistie. Niemand anders mag hieraan
deelhebben dan hij die gelooft dat onze leer waar is, die
gedompeld is in het bad ter vergeving van de zonden en
tot wedergeboorte en die zijn leven volgens de
7
overlevering van Christus inricht.
De doop geeft de nieuwe christen toegang tot het
liturgisch leven van de gemeenschap: gebed, de heilige
kus en de eucharistie. Opvallend is dat de eucharistie
direct volgt op de doop. Zo werd bevestigd dat de
nieuwe bekeerling daadwerkelijk deel heeft aan
Christus. Voor ongedoopten is aan deze tafel geen
8
plaats.
Volgende eeuwen
Justinus was bepaald geen roepende in de woestijn. In
de eeuwen na hem zien we hetzelfde patroon: eerst de
doop, dan de eucharistie, die doorgaans wordt
gepresenteerd en beleefd als de apotheose van de
voorafgaande dooprite. Met andere woorden, de
eucharistie volgt direct op de doop. De nieuw verkregen
status in Christus wordt bekrachtigd door het
deelhebben aan zijn vlees en bloed. Ondanks het feit dat
Oosterse en Westerse liturgieën belangrijke verschillen
vertonen, tonen zij wat dit betreft een opvallende
eenstemmigheid. Het lijkt hier te gaan om een
universeel gebruik in de vroege Kerk.
Bijzonder in het oog lopend is dat er in de vroege Kerk
wat dit aangaat geen onderscheid werd gemaakt tussen
volwassenen en kinderen. Niet alleen werden kinderen
op exact dezelfde wijze gedoopt door hen driemaal
onder te dompelen9, maar tevens werd hen direct na de
doop de eucharistie bediend. Dit veranderde niet toen
in de loop der eeuwen de kinderdoop een algemeen
gebruik werd.10 De eucharistie werd hen bijvoorbeeld

met een kleine lepel toegediend.
Pas gedurende de twaalfde en dertiende eeuw treden er
verschuivingen op in de Westerse liturgie. Om
uiteenlopende redenen worden zowel eucharistie als
confirmatie losgekoppeld van de doop zélf11, zoals dat in
de huidige Rooms-katholieke liturgie nog steeds het
geval is. De hervormers verwierpen de confirmatie als
een onwenselijk sacrament. Hier komt catechese en
belijdenis centraal te staan. De Oosterse traditie
daarentegen continueert tot op vandaag de
vroegchristelijke liturgie waarbij doop12, confirmatie en
eucharistie deel uitmaken van één en dezelfde rite. Zo
herinnert de Oosterse Kerk ons aan de waarheid van de
vroege Kerk: wie gedoopt is, is een christen en heeft op
basis hiervan toegang tot de eucharistie. Wie hieraan
sleutelt doet af aan zowel de betekenis van de doop als
de eucharistie.
Vragen
Als we met de vroege Kerk, het nieuwtestamentisch
getuigenis en de daarop gebaseerde doopformulieren
en belijdenisgeschriften13 staande willen houden dat
14
een mens door de doop heen opnieuw geboren wordt ,
prikkelt de boven geschetste praktijk van de vroege
Kerk ons tot enkele vragen. Aan degenen die kinderen
dopen kan de vraag worden gesteld waarom deze
kleinen niet direct toegang mogen hebben tot het
avondmaal. Los van de discussie over kinderdoop of
volwassendoop kan worden gesteld dat de Oosterse
kerk consistent is door kinderen op basis van hun doop
toe te laten tot de eucharistie. Degenen die
volwassendoop bedienen kan de vraag worden gesteld
wat de (theologische) beweegreden is om ongedoopte
kinderen eventueel toe te laten tot het avondmaal.
Immers, door deelname aan het avondmaal getuigt het
kind deel te hebben aan Christus. Maar dat is bijzonder
eigenaardig als datzelfde kind niet door de doop heen
met Christus is gestorven en opgestaan. Wél getuigen
ingelijfd te zijn in Christus, maar het eigenlijk niet zijn?
Zo zien we opnieuw dat een studie naar de praktijk van
de vroege Kerk ons een spiegel voorhoudt.
Eindnoten
1

De vroege Kerk spreekt consistent van 'eucharistie' en dit is voortgezet in
de Rooms-katholieke en Oosterse Kerk. In protestantse kringen spreekt
men van 'avondmaal' of 'maaltijd des Heren'. In dit artikel pas ik mijn
taalgebruik zoveel mogelijk aan aan de betreffende kerkelijke stroming.
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Dit is slechts een grove schets van een diversiteit aan kerkelijke
stromingen. Van volledigheid kan hier geen sprake zijn.
Hieronder worden zowel de Oosters-orthodoxe als de Oriëntaalsorthodoxe kerken verstaan.
Sinds 1816 wordt de belijdenis in het openbaar, aan de gehele gemeente,
afgelegd. Voor die tijd vond dit plaats in een besloten kring.
Op termen als 'geloofsdoop' en 'volwassendoop' enerzijds en 'kinderdoop'
anderzijds valt veel af te dingen. Omdat dit echter ingeburgerde termen
zijn en iedereen weet wat ermee wordt bedoeld, zal ik niet schuwen ze te
gebruiken.
Dit baseer ik op persoonlijke waarnemingen. Exacte cijfers op basis van
onderzoek zijn mij niet bekend.
Geciteerd uit G.J.M. Bartelink, Twee Apologeten uit het Vroege Christendom
(Kampen: Kok, 1986) pags. 81-82.
Dit standpunt zien we ook reeds verwoord in de Didachè: “Laten slechts de
gedoopten in de naam des Heren eten en drinken van het avondmaal.” (IX,
5)
Aanvankelijk werden kinderen, ook baby's, volledig ondergedompeld. Pas

10
11
12

13

14

eind vijftiende, begin zestiende eeuw is de onderdompeling vervangen
door de ons bekende besprenkeling, zie Everett Ferguson, Baptism in the
Early Church (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009) pag. 631 en Maxwell E.
Johnson, The Rites of Christian Initiation (Collegeville, Minnesota:
Liturgical Press, 2007) pags. 261-262.
Zie Johnson, The Rites of Christian Initiation, pags. 232, 262-263.
Ibid. 262 e.v.
Waarbij ook vandaag de kinderen op traditionele wijze driemaal worden
ondergedompeld.
Zie Joh. 3:5, Gal. 3:27, Rom. 6:3-5, Tit. 3:5, Hand. 22:16; vgl. HC zondag 2627 en NGB art. 34 en recentelijk de notitie Doop, doopgedachtenis en
doopvernieuwing, Generale Synode van de PKN, september 2008.
Waarmee we uiteraard niet willen suggereren dat het sacrament als
zodanig zaligmakend is. De Bijbelse doop gaat altijd gepaard met geloof en
berouw. Dat neemt niet weg dat het waterbad in het Nieuwe Testament
onlosmakelijk verbonden is met het bekeringsproces, wedergeboorte en
de vergeving van zonden (vgl. Joh. 3:5). Het Nieuwe Testament kent geen
ongedoopte christenen.

Advertentie

Evangelische Theologische Academie

n
i
d
r
e
e
s
s
e
r
e
t
n
i
e
G
de vr o e g e Ke rk?
2-jarige post-HBO
Masteropleiding ‘De vroege Kerk’

www.eta.nl | info@eta.nl

MAR]URIA
Eucharistie in de Syrisch-Orthodoxe Kerk
Uit de verschillende bijdragen in deze editie van
Marturia komt naar voren dat de eucharistie in de
vroege Kerk niet alleen centraal stond in de liturgie,
maar ook dat de eucharistie direct na het waterbad aan
de pasgedoopten werd bediend. In de SyrischOrthodoxe Kerk is de situatie wat dit betreft nog
onveranderd en staat daarmee in een bijzonder oude
traditie. In Nederland zijn ongeveer 20.000 SyrischOrthodoxe christenen woonachtig. Zij staan onder de
bezielende leiding van aartsbisschop Mor Polycarpus
Augin Aydin die opereert vanuit het Mor Ephrem
klooster in Glane (bij Enschede). Nathan Witkamp
bracht in december 2009 een bezoek aan het klooster
en interviewde de aartsbisschop. Daarbij stelde hij hem
ondermeer de volgende vraag over de eucharistie.
Why is the Eucharist so central to Syriac liturgy?
What is the special meaning of the Eucharist,
theologically as well as personally?
Mor Polycarpus Augin Aydin:

In the pattern of salvation, the sacraments or the
'mysteries' of baptism and the Eucharist are of central
importance. In the Syriac tradition, baptismal service
concludes with the holy communion given to the newly
baptized. Upon administering the holy communion to the
newly baptized, the priest says the following couplet three
times: “The fruit which Adam never tasted in Paradise, is
today placed in your mouth with rejoicing.” St. Ephrem
also says, “We have eaten Christ's Body in place of the fruit
on the Tree of Life in Paradise.” Partaking, at Communion,
of Christ, the Tree of Life, is the chief way by which the
immortal life of the resurrection may be anticipated
already in this life, thanks to 'the pledge' of it given at
baptism.
Furthermore, in the Syriac tradition, salvation is viewed
as a healing. The Syriac Fathers often speak of sin as a
wound which requires healing. Christ is 'the Good
Physician' who comes to bind up the wounds of fallen
Adam/humanity. But He is also 'the Medicine of Life' ('life'
in the early Syriac writers has also the connotation of
'salvation' as in the Johannine Gospel). At the last Supper,
as St Ephrem says, “the Life Giver of all blessed the food
and it became the Medicine of Life for those who ate it.”

Foto: Mor Polycarpus en Nathan Witkamp

From that moment on, this healing Medicine of Life is
available to every Christian at each celebration of the
Eucharistic Liturgy.
Eindnoot
1

Voor meer informatie over het klooster en de Syrisch-Orthodoxe
gemeenschap in Nederland, zie www.mor-ephrem.com.

Marturia ontvangen per e-mail?
Meld u aan op www.marturia.info
voor de digitale nieuwsbrief en u
ontvangt voortaan gratis per e-mail
het nieuwe e-magazine.
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Symposium

Christelijke spiritualiteit
De kunst van het geestelijk leven in de 21e eeuw
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school, organiseert de Evangelische Theologische Academie
op zaterdag 17 April in Putten een symposium over het thema Christelijke spiritualiteit. Dit symposium
is een studiedag waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.
Aansluitend is er ’s avonds een reünie voor (oud-)studenten en (oud-)docenten.
De dag begint ‘s ochtends om 11:00 uur met een plenair gedeelte met twee sprekers. Na een uitgebreide
lunch zijn er ‘s middags twee seminars. De studiedag wordt afgesloten met een dankdienst.
Gegevens:
Datum:
Tijdstip:

Locatie:
Kosten symposium:

Kosten reünie:

Met medewerking van:
Zaterdag 17 april 2010
Symposium: 11:00 - 17:30 uur
Dienst: 16:00 - 17:30 uur
Reünie: 16:00 - 20:30 uur
Zalen- en congrescentrum ‘de Aker’,
Fontanusplein 2 in Putten
Bij aanmelding vóór 10 april:
- ETA-studiepashouders: €20,- Overigen: €25,(inclusief lunch en koffie/thee)
€25,- (inclusief uitgebreid diner)

De Evangelische Theologische Academie (ETA) is een
interkerkelijk opleidingsinstituut dat sinds 1985 via deeltijden afstandsonderwijs theologisch onderwijs aanbiedt op
HBO-niveau. De ETA kenmerkt zich door haar nadruk op
Bijbelse vakken en het veelzijdige studieaanbod.
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