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De Bijbelse basis van Gods drievoudigheid
In hoeverre is het dogma van Gods drievoudigheid
op de Schrift gebaseerd? Dat de ene God zich
openbaart als Vader, Zoon en Geest blijkt wel uit de
Bijbel, maar strikt genomen zijn niet alle termen
waarin dit ‘dogma’ in de oude kerk is geformuleerd,
aan de Bijbel ontleend. In deze bijdrage wordt
uiteengezet wat de aanleiding ertoe was en hoe
hierop is gereageerd. We zullen zien dat de
discussies aanvankelijk alleen gingen over de
positie van de Zoon ten opzichte van de Vader. De
plaats van de Geest riep aanvankelijk geen vragen
op.
Vrijzinnige én evangelische bezwaren
Het oudchristelijke dogma van Gods drievoudigheid
roept niet alleen bij vrijzinnige christenen vragen op,
maar – zo legde de redactie van Marturia mij voor – ook
wel in bepaalde evangelische kringen. Vrijzinnigen
hebben in veel gevallen een rationeel bezwaar tegen dit
dogma, omdat het verstandelijk niet is voor te stellen
dat er één God is die zich in de drie gestalten van Vader,
Zoon en Geest bekend maakt. Dat zou, simpel gezegd,
betekenen dat Jezus van Nazaret ook God is, en die
gedachte roept bij vrijzinnigen veel weerstand op. Voor
evangelische christenen geldt soms een ander bezwaar
tegen de 'drie-eenheid' (die term wordt vaker gebruikt
dan 'drievoudigheid'); dat dogma is immers niet
letterlijk in de Bijbel terug te vinden, en evangelischen
willen hun geloof nu eenmaal bij uitstek op de Bijbel
baseren. Hoe zit het dan met dat dogma waarvoor
termen zijn gebruikt die niet in de Bijbel voorkomen?1
Arius van Alexandrië
De aanleiding ertoe was het optreden van Arius, een
priester in Alexandrië in Egypte. Omstreeks het jaar 320
trad hij met zijn opvatting naar voren dat er één God is,
die eeuwig en dus zonder begin is. Arius betwistte dat
Gods Woord (Logos in het Grieks), dat in Jezus Christus
vlees geworden is (Joh. 1:14), van eeuwigheid af Gods
Zoon was. Hij meende dat in het begin God zijn Woord
op een bepaald moment had geschapen. Het gevolg
daarvan was dat dit Woord dus niet even eeuwig God
was als de Vader, maar dat het Gods schepsel was, en dus
van een lagere orde dan God zelf.
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Arius baseerde zich hiervoor op
d e G r i e ks e ve r t a l i n g ( d e
Septuaginta) van het boek
Spreuken, waarin Gods Wijsheid
vertelt wie zij is. Destijds
identificeerden christenen Gods
Wijsheid met Gods Woord, ofwel
Christus; in het getuigenis van
Prof. dr. R. Roukema
Riemer Roukema (1956)
de Wijsheid hoorden zij dus
is hoogleraar Nieuwe
Christus spreken. Welnu, in
Testament aan de
Protestantse TheoloSpreuken 8:22 zegt de Wijsheid
gische Universiteit,
volgens de Septuaginta: 'de Heer
vestiging Kampen en
auteur van diverse
heeft mij geschapen als het
wetenschappelijke en
populariserende
begin van zijn wegen, met het
publicaties.
oog op zijn werken'. De gedachte
dat de Wijsheid, ofwel Christus,
als eerste geschapen was, zag
Arius bevestigd in Kolossenzen 1:15, waar Christus 'de
eerstgeborene van heel de schepping' wordt genoemd.
Omdat Christus, als Gods Woord, volgens Arius een
schepsel is, kan hij God de Vader niet volkomen zien en
kennen. Als Christus al 'God' kan worden genoemd, dan
is dat volgens Arius in oneigenlijke zin.
Met zijn opvatting wilde Arius recht doen aan Gods
eenheid en aan zijn unieke, allerhoogste positie, waarin
hij al het andere verre te boven gaat; met een
theologische term heet dat Gods transcendentie. Voor
Arius was dus ook Gods Zoon aan de Vader
ondergeschikt. Hij beriep zich daarvoor op nog diverse
andere Schriftteksten dan zojuist al werden
aangehaald. Had Jezus (in Matteüs 24:36) niet gezegd
dat niemand, zelfs de Zoon niet, weet wanneer het einde
van deze wereld zal komen, maar alleen de Vader?
Daaruit blijkt dat de Zoon iets niet weet dat alleen bij de
Vader bekend is. En zal de Zoon (volgens 1 Korintiërs
15:24-28) aan het einde het koningschap niet aan de
Vader overdragen, zodat God alles in allen zal zijn? Dan
is Jezus Christus, Gods Woord en Zoon, toch
ondergeschikt aan God de Vader? Met het oog op de
verhouding tussen de Vader en de Zoon in de
eeuwigheid die aan de schepping van deze wereld
voorafgaat stelde hij kort en krachtig: 'Er was een tijd
waarin hij (de Zoon) er niet was'.

MAR]URIA
(vervolg) De Bijbelse basis van Gods drievoudigheid

Reacties op Arius' visie
Veel van Arius' opvattingen zouden in de kerk van de
tweede en derde eeuw geen verontrusting hebben
teweeggebracht. Christenen gingen er doorgaans van
uit dat de Zoon ondergeschikt was aan de Vader. Omdat
een zoon nu eenmaal geboren wordt na zijn vader, was
het niet zo vreemd te veronderstellen dat Gods Woord
en Zoon na God de Vader was ontstaan. Tegelijk was het
in de vroege kerk echter heel gebruikelijk tot Jezus
Christus te bidden en hem dus als God te beschouwen.
Christenen wilden immers geen schepsel aanbidden,
maar alleen God. Jezus Christus gold als de Verlosser die
door zijn menswording, zijn optreden op aarde, zijn
dood en opstanding de mensheid had verlost van haar
zonden en van de eeuwige dood. Het kon toch niet zo
zijn dat de mensheid was verlost door een mens, een
schepsel zoals andere mensen? Verlossen van zonde en
dood kan God alleen. De conclusie luidde doorgaans dat
Jezus dus ook God was. Dat meenden niet alleen de
meeste christenen van de tweede en derde eeuw, maar
dat blijkt ook al uit de nieuwtestamentische
2
geschriften. Vaak genoeg wordt Jezus daar zelfs
beschreven in termen van de HEER.3
Nu erkende Arius dat Christus weliswaar God genoemd
mocht worden, maar alleen in oneigenlijke zin; want
eigenlijk was hij een schepsel. Met die visie dreef Arius
de zaken op de spits en zaaide hij tweedracht. Vandaar
dat de meeste leiders van de kerk het niet met Arius
eens konden zijn. In 325 werd er in Nicea (in het

Het concilie van Nicea (325), waarbij Arius (256-336) staat
afgebeeld onder de voeten van keizer Constantijn en de bisschoppen.

noordwesten van het huidige Turkije) een grote
vergadering van bisschoppen georganiseerd waarin
Arius' opvattingen werden afgewezen en werd
uitgesproken dat de Zoon 'van hetzelfde wezen' (homoousios) was als de Vader. Hij was 'God uit God, Licht uit
Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet
geschapen', aldus de geloofsbelijdenis die toen is
geformuleerd. Deze formuleringen gelden sindsdien als
orthodox. Toch moet worden gezegd dat een deel van de
toenmalige christenheid zich wel in Arius' visies kon
vinden. Zij leken immers zo logisch. Allerlei Germaanse
stammen zijn aanvankelijk door Ariaanse christenen
gekerstend. Deze kerstening weerhield de Germanen er
niet van de katholieke christenen van het Romeinse rijk
aan te vallen en hun steden te plunderen.
De oudtestamentisch-joodse basis van de
'orthodoxe' opvatting
De menselijke visie op Christus als Gods hoogste
schepsel lijkt misschien niet alleen logisch, maar lijkt
ook geheel te passen bij de monotheïstische visie die
wordt verwoord in het Oude Testament. We lezen daar
immers dat de HEER één is.4 Jesaja zegt in Gods naam:
'Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen
god'.5 Dit betekent dat de andere goden die door de
volken werden vereerd geen echte goden zijn. In het
latere jodendom is dit monotheïsme sterk benadrukt,
maar daarvan moeten we zeggen dat deze sterke
beklemtoning mede een reactie op het opkomende
christendom is. Christenen geloofden immers in de God
van Israël, maar tevens in Jezus als Gods Zoon, die zij
eveneens als God vereerden. De Joden die Jezus als een
bedrieger beschouwden, achtten de christelijke
verering van Jezus als Gods Zoon die zelf ook God was in
strijd met het monotheïsme en benadrukten dat laatste
meer dan ooit.
In het jodendom van vóór de opkomst van het
christendom was het echter mogelijk niet alleen in de
ene God te geloven, maar tevens rekening te houden met
gestalten naast God die namens hem konden optreden.
De basis daarvan lag in de Schriften die nu het Oude
Testament vormen. Zo vertelt het boek Exodus nu eens
dat de HEER Israël uit Egypte verlost, maar dan weer
6
dat de Engel van de HEER deze verlossing uitvoert. In
een Hellenistisch-joodse theaterbewerking van het
boek Exodus uit de tweede eeuw voor Christus is te
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lezen dat Mozes het goddelijke Woord (Logos) uit de
brandende struik ziet schijnen. 7 Ook in het
Hellenistisch-joodse, nu deuterocanonieke boek
Wijsheid van Salomo, waarschijnlijk geschreven in de
eerste eeuw voor Christus, wordt de Engel van de HEER
geïnterpreteerd als Gods Woord (Logos). Over zijn
afdaling naar Egypte lezen we daar: 'Toen de nacht de
helft van zijn weg had afgelegd en alles in diepe rust
verzonken was, sprong uw almachtige Woord vanaf de
troon in de hemel midden in het vervloekte land' (Wijsh.
18:14-15). De joodse, Grieks schrijvende geleerde Philo
van Alexandrië verwees in zijn Schriftverklaringen
eveneens regelmatig naar de Logos die zich namens God
tot mensen richtte en hen redde uit de nood waarin zij
verkeerden. Deze visie komt terug in latere Aramese
vertalingen van het Oude Testament, de targoems, waar
we regelmatig lezen over Gods Mēmra, ofwel zijn
Woord, dat namens God spreekt en handelt.8
In de eerder geschreven Hebreeuwse boeken van het
Oude Testament komt dit 'Woord' van God ook al voor,
maar minder opvallend. Zo wordt betuigd: 'Door het
woord van de HEER is de hemel gemaakt' (Ps. 33:6).
Over de gevaren waarin de Israëlieten verkeerden,
lezen we: 'Hij (de HEER) zond zijn woord en genas hen,
ontrukte hen aan het graf (Ps. 107:20). En verder: 'Hij
zendt zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode
gaat zijn woord' (Ps. 147:15). Jesaja spreekt in Gods
naam over 'het woord dat voortkomt uit mijn mond: het
keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst
te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied' (Jes.
55:11). Al wijst het 'woord' in deze teksten nog niet op
een aparte hemelse gestalte die namens God optreedt,
het lag wel aan de basis van die opvatting.
De gestalte die we in het Oude Testament wel naast God
tegenkomen is, behalve de Engel van de HEER, de al
eerder vermelde Wijsheid. Zoals we zagen betuigt zij in
het boek Spreuken dat zij al voor het begin van de
schepping bij God was (Spr. 8:22-31). Ook in latere
joodse boeken zoals dat van Jezus Sirach (24:1-11)
wordt de Wijsheid beschreven als een hemelse gestalte
naast God.

uitsloot dat God andere hemelse gestalten naast zich
had. Wat er in het vroege christendom gebeurd is, is dat
mensen zo onder de indruk waren van Jezus'
verschijning, dat zij in hem de vleesgeworden gestalte
van Gods Engel en Woord en Wijsheid hebben herkend.
Daarom zegt Paulus van Christus dat hij 'Gods kracht en
wijsheid' is (1 Kor. 1:24). Daarom begint het evangelie
van Johannes met de verheven woorden: 'In het begin
was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord
was God'; en even verder: 'Het Woord is vlees geworden
en het heeft onder ons gewoond' (Joh. 1:14).
Na Jezus' opstanding hebben zijn volgelingen terecht
gemeend dat zij zich tot hun verrezen Heer mochten
richten in het gebed. Zo schrijft Paulus over 'allen die de
naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen' (1 Kor.
1:2). Stefanus bad, vlak voor zijn dood: 'Heer Jezus,
ontvang mijn geest' (Hand. 7:59). Enerzijds is dit te
verklaren uit de overweldigende, goddelijke indruk die
Jezus op hen gemaakt heeft. Anderzijds konden de
christenen teruggrijpen op een joods patroon van Gods
openbaring in verscheidene gestalten. De Jood Philo zei
zelfs, in zijn uitleg van Genesis 18:2, dat de ene God als
trias ('drietal' of 'drievoudigheid' betekent dat) aan
9
Abraham verscheen.
Vanwege de teksten in het Nieuwe Testament waarin
naast God niet alleen Jezus de Zoon, maar ook de Heilige
10
Geest wordt vermeld, is de vroege kerk ertoe gekomen
te spreken over Gods drievoudigheid. Dat is strikt
genomen geen bijbelse term, maar ligt wel in de lijn van
het bijbelse getuigenis. Daarmee wordt uitgedrukt dat
de ene God zich op drieërlei wijze bekendmaakt, en dat
onze verlossing niet door een mens is bewerkt, maar
door God zelf.
Eindnoten
1

2
3
4
5
6
7

8

Meervoudigheid in God
Zo zien we dat het jodendom van voor Jezus' tijd
weliswaar monotheïstisch was, maar dat dit niet
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Zie voor een uitvoeriger behandeling mijn boek Jezus, de gnosis en het
dogma (Zoetermeer: Meinema, 2007).
Bijv. Joh. 1:1; 20:28; Tit. 2:13; Hebr. 1:8-9; 1 Joh. 5:20.
Bijv. Marc. 1:2-3; 6:47-51; Rom. 10:13; 1 Kor. 8:6; Filip. 2:9-11.
Deut. 6:4; zie ook Deut. 32:39.
Jes. 45:5; zie ook Jes. 44:6-8.
Bijv. Ex. 3:2-10; 14:19; 23:20; 23:23
Bij Eusebius van Caesarea, Voorbereiding op het evangelie IX, 29, 8 (Sources
Chrétiennes 369).
Zie Roukema, Jezus, de gnosis en het dogma, 202-208.
Philo van Alexandrië, Vragen en antwoorden over Genesis IV, 2; IV, 8 (Loeb
Classical Library 380).
Zie bijv. Mat. 28:19; 1 Kor. 12:4-6; 2 Kor. 13:13 en het artikel van Nathan
Witkamp in dit nummer.
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Voorgesteld | Research Center for Early Christianity (RCEC)
Deze keer stellen we graag het RCEC aan u voor. Daartoe stelden we aan aantal vragen aan
prof. dr. Gie Vleugels, oprichter van het RCEC.
Wat is het RCEC?
Vleugels: “Het Research Center of Early Christianity (RCEC dus) is een onderzoeksinstituut van
de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven, België). Het onderzoeksveld is het ontstaan
van het christendom. De hoofdaandacht gaat hierbij uit naar identiteit, naar continuïteit en verschuiving, naar eenheid
en verscheidenheid, naar essentie en periferie. Een belangrijke vraag die daarbij speelt, is wat de boodschap van Jezus
en zijn onmiddellijke volgelingen (nog) gemeen heeft met het latere gevestigde christendom, dat in de vroege
Middeleeuwen tot een wereldgodsdienst zou uitgroeien.”
Welke missie heeft het RCEC?
Vleugels: “Het RCEC heeft tot doel de vorming van de vroegchristelijke identiteit helder in beeld te brengen, waarbij oog
is voor cruciale elementen als geloofsbelijdenis, spiritualiteit, liturgie en sociale structuren. Verder wil het RCEC de
resultaten van dit onderzoek communiceren, zowel op academisch als op populair vlak. Het RCEC wil zowel informatie
verschaffen als het gesprek aangaan – en leren van anderen.
De eigen Evangelische achterban wil het RCEC dienen door hen te informeren over de wording van het Christendom, om
hen te helpen de eigen identiteit bij te stellen en gedocumenteerd in dialoog te treden met christenen uit andere
tradities.”
Wat is de langetermijnvisie?
Vleugels: “Het RCEC stelt zich tot doel tegen 2018 uit te groeien tot een Europees centrum voor de studie van het vroege
Christendom vanuit Evangelisch perspectief. Hiertoe zal het RCEC studenten en onderzoekers inschakelen om
bijdragen te leveren op dit terrein.
In de komende jaren wil het RCEC proefschriften, monografieën, handboeken en brochures uitbrengen, en lezingen,
studiedagen en congressen organiseren over relevante aspecten van het ontstaan van het christendom.”
Waarom is het RCEC van belang?
Vleugels: “Een christen die vandaag op zinvolle wijze wil denken en communiceren over zijn geloof heeft nood aan een
helder beeld van de mate waarin en de wijze waarop het christendom in het verlengde ligt van wat Jezus heeft gedaan en
bedoeld. Evangelische christenen belijden dat de Jezus van de geschiedenis en de Christus van het geloof één en
dezelfde persoon is. Deze belijdenis is echter een stelling van historische aard, die dan ook aan de hand van historisch
onderzoek geverifieerd of gefalsificeerd kan worden, waarschijnlijker of onwaarschijnlijker gemaakt kan worden. Het
is enkel door zich in dit historisch onderzoek te engageren, in open gesprek met de buitenwacht, dat evangelische
christenen hun overtuiging geloofwaardig kunnen delen.”
Waar kunnen geïnteresseerden terecht?
Vleugels: “Vanaf maart 2007 brengt het RCEC geregeld een rapport uit, het RCECR (Research Center of Early
Christianity – Report). Deze rapporten bestaan uit korte artikeltjes en recensies die typisch de thematiek van het
Research Center op het oog hebben. In de meeste gevallen zijn deze bijdragen reeds in de vorm van een korte lezing
voorgedragen tijdens een ontmoeting van het RCEC. De rapporten worden elektronisch verzonden naar wie erom
vraagt. Het volstaat vanuit uw e-mailadres een mail te sturen aan gie.vleugels@etf.edu met in de
onderwerpsbalk de vermelding ‘RCECR-abonnement’. Oudere nummers kunt u online lezen of
downloaden op de site van de ETF (www.etf.edu > “onderzoek” > “Research Center for Early Chr.”).”
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In de Naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest
“Als de drie-eenheid een bedenksel is uit de vierde
eeuw, dan kan Jezus nooit een trinitarisch
doopbevel hebben gegeven!” Aldus een regelmatig
geuit bezwaar tegen de authenticiteit van de
trinitarische frase in Mattheüs 28:19. Ironisch
genoeg komt deze aanklacht van zowel 'bijbelgetrouwen' als 'vrijzinnigen'. In dit artikel wil ik de
houdbaarheid van deze kritiek onder de loep
nemen door te bestuderen op welke wijze men in de
tweede eeuw doopte en welk licht dit vervolgens
werpt op het authenticiteitsvraagstuk.
Aangevochten
Alhoewel de leer van de drie-eenheid tot de meest
centrale christelijke overtuigingen kan worden
gerekend, is het dogma niet onomstreden. In de vroege
Kerk waren het met name de Arianen die bezwaar
aantekenden. Omdat zij de Zoon zagen als een,
weliswaar eerste, schepping van God en zij geloofden
'dat er een tijd was dat Hij er niet was', konden de
Arianen niet uit de voeten met een eeuwige Zoon, van
1
hetzelfde Wezen als de Vader . Hier worden we met het
feit geconfronteerd dat het al dan niet verwerpen van de
triniteit direct samenhangt met iemands christologie,
de kijk op Christus. Vandaag de dag wordt de drieeenheid dan ook bestreden door een bont gezelschap
met alternatieve visies op de persoon van Christus:
Jehova's Getuigen, Unitariërs, vrijzinnige theologen en
moslims. In de Koran richten bepaalde uitspraken zich
min of meer direct tegen de drie-eenheid:
O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet
en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de
Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een
boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven
als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn
boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Voorwaar,
Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat
Hij een zoon zou hebben. (4, 172)2

Een veel gehoord bezwaar is dat de drie-eenheid de
vrucht is van de christologische discussies uit de vierde
eeuw en niet teruggaat op de vroegste Kerk, laat staan
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het onderwijs van Jezus. Tijdens
het concilie van Nicea (325) zou
de Zoon (gestimuleerd door
keizer Constantijn) tot God zijn
verheven. In 381 zou dan op het
concilie van Constantinopel ook
de Heilige Geest aan het illuster
gezelschap zijn toegevoegd en
zie daar: de drie-eenheid is
geboren!

drs. ing. N. Witkamp
Nathan Witkamp (1973)
is coördinator van de
masteropleiding ‘De
vroege Kerk’ van de
Evangelische
Theologische Academie.
Als promovendus aan de
Evangelische
Theologische Faculteit
bestudeert hij de
doopvisie van de OostSyrische kerkvader Mar
Narsai.

Mattheus 28:19
Tegenstanders van de triniteitsleer wijzen terecht op de
onechtheid van het zogenoemde
comma johanneum, de trinitarische uitbreiding in 1 Johannes
5:7. Dit is inderdaad een late
toevoeging die onmogelijk tot de oorspronkelijke tekst
kan worden gerekend.3 Dit kan niet worden gezegd van
een andere tekst waarop de anti-trinitarische pijlen zijn
gericht, Mattheüs 28:19: “Ga dus op weg en maak alle
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (NBV). Dit
vers wordt aangetroffen in alle Griekse handschriften
die ook het slot van Mattheüs bevatten en heeft
daarmee een stevige attestatie. Dat dit schriftgedeelte
op oppositie kan rekenen hoeft in dit kader niet te
verbazen. Vriend en vijand herkent in deze
doopopdracht een formulering die verrassend of
verdacht 'trinitarisch' aan doet. Immers, er wordt niet
gesproken van drie namen, maar van de ene Naam van
de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Volgens
het Joods-Bijbels denken staat een naam voor de
persoon, het wezen van iemand. De tekst zegt dus
feitelijk dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (de
drie) delen in hetzelfde Wezen (één). Dit is nu exact
hetgeen met de leer van de drie-eenheid wordt
uitgedrukt, zij het met theologisch jargon: één Wezen,
drie Personen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
'trinitarische'4 doopbevel niet goed ligt bij degenen die
beweren dat de hele idee van de drie-eenheid het
resultaat is van de vierde eeuwse christologische
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discussies. Volgens hen kan het gewoonweg niet op
deze wijze door Jezus zijn gezegd en daarom moet het
5
wel een latere toevoeging zijn.
Authentiek?
Het oudste Griekse handschrift dat het gehele evangelie
volgens Mattheüs bevat en dus ook de 'trinitarische
formulering' is codex Sinaïticus uit de vierde eeuw.
Daarmee ligt er een kloof van drie eeuwen tussen het
origineel en het oudst beschikbare handschrift. Dit
gegeven verdient de nodige aandacht. Want de critici
hebben niet helemaal ongelijk dat Mattheüs 28:19 in die
tussenliggende periode kan zijn uitgebreid als gevolg
van christologische disputen. Dit zou overigens niet
voor het eerst zijn (zie boven).6 Het is daarom van
belang enig zicht te krijgen op het gebruik van Mattheüs
28:19 tijdens de eerste eeuwen. Omdat Griekse
Bijbelhandschriften uit die periode ons in de steek
laten, zullen we ons moeten richten op de geschriften
van vroeg-christelijke schrijvers. 7 Aangezien de
'trinitarische formulering' direct verbonden is met de
doop, zullen we onderzoeken of er in de vroege Kerk
aanwijzingen zijn dat men 'trinitarisch' doopte in de lijn
van Mattheüs 28. Een positief resultaat levert een
belangrijke bijdrage aan het authenticiteitsvraagstuk.
Want als de discussies die tot het 'uitvinden' van de drieeenheid hebben geleid pas plaatsvonden tijdens de
vierde eeuw en het 'trinitarische' doopbevel een
reflectie hiervan is, dan is het maar moeilijk te verklaren
dat er lang voor die tijd 'trinitarisch' gedoopt werd,
behalve als hieraan een apostolische autoriteit ten
grondslag lag.
De oudste documenten die ons uitvoerig(er)

informeren over de oud-christelijke doop zijn de
Didachè (begin tweede eeuw), de Eerste Apologie van
Justinus (midden tweede eeuw) en enkele werken van
Tertullianus. Deze geschriften vragen nu onze aandacht.
Tertullianus
Tertullianus (ca. 160-220) leefde en werkte in Carthago.
Vermoedelijk is hij pas tegen het einde van de tweede
eeuw tot geloof gekomen. De periode waarin hij
christelijke literatuur publiceerde is dan ook
betrekkelijk kort (ca. 196-214). Onder de eenendertig
geschriften die ons van hem zijn overgeleverd (andere
zijn verloren gegaan) bevindt zich ook een werkje
getiteld Over de Doop, waarin Tertullianus ondermeer
het belang van de doop verdedigt. Over de wijze van
dopen zegt hij het volgende:
Nu bestaat namelijk het gebod te dopen en de wijze
waarop is ons voorgeschreven. Gaat, zo sprak Hij,
onderwijst de volken, hen dopend in de naam van de Vader,
van de Zoon en van de heilige Geest.8

In een ander geschrift, Het Principiële Voorbehoud,
merkt Tertullianus op:
Nadat één van hen verstoten was, heeft Hij, toen Hij
wegging naar de Vader, de overige elf na zijn verrijzenis
bevolen, de volken te gaan onderwijzen en hen te dopen in
de naam van de Vader, van de Zoon en van de heilige
Geest.9

Op basis van deze citaten is het onmiskenbaar dat
Tertullianus bekend is geweest met de 'trinitarische
formulering' van Mattheüs 28:19. Bovendien blijkt uit

Codex Sinaïticus (vierde eeuw) is het oudste handschrift dat het slot van Mattheüs bevat en daarmee ook het 'trinitarische' doopbevel: “Ga dus op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” (het onderstreepte gedeelte)
Bron: www.codexsinaiticus.org.

7

MAR]URIA
(vervolg) In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest

een ander geschrift, De Soldatenkrans (3), dat de
Carthaagse doop bestond uit een drievoudige
onderdompeling. Het ligt voor de hand dat deze
drievoudige handeling verband hield met een
'trinitarische' doopbediening. Deze gedachte wordt
ondersteund door de universele dooppraxis waarvan
latere kerkvaders en kerkorden getuigen. Van Oost naar
West kende men een trinitarische doop in combinatie
10
met een drievoudige onderdompeling.
Justinus
Justinus de Martelaar († ca. 165)) was afkomstig uit
Flavia Neapolis (huidige Nablus) en later actief in Rome.
Drie van zijn werken zijn ons overgeleverd: zijn Eerste
en Tweede Apologie en de Dialoog met de Jood Trypho.
Met name de Eerste Apologie informeert ons over de
dooppraktijk die Justinus kende (vermoedelijk de
praktijk uit Rome). Justinus verhaalt dat allen die zich
laten overtuigen en tot geloof komen onder bidden en
vasten vergiffenis dienen te vragen voor hun vroegere
zonden (63,2). Daarna worden zij naar een plek
gebracht waar water is om gedoopt te worden. Justinus
verklaart:
Want in de naam van God, de Vader en Heerser van het
heelal, van onze Verlosser Jezus Christus en de Heilige
Geest, nemen ze dan een bad in het water.11

Deze dooppraktijk is duidelijk 'trinitarisch' en in lijn
met Mattheüs 28:19. Even verderop merkt Justinus op:
Aangezien wij bij ons eerste ontstaan buiten ons weten
verwekt zijn volgens een dwingend gebeuren uit vochtig
zaad door de gemeenschap van onze ouders, in slecht
gedrag geleefd hebben en een verkeerde opvoeding gehad
hebben, wordt – opdat wij geen kinderen van dwang en
onwetendheid blijven, maar kinderen worden van vrije
keuze en verstandig inzicht, en vergiffenis van onze
vroegere zonden verkrijgen – in het water over hem die
verkozen heeft herboren te worden en die berouw heeft
over zijn zonden de naam van God, de Vader en Schepper
van het heelal, uitgesproken. … Ook in de naam van Jezus
Christus die onder Pontus Pilatus gekruisigd werd en in de
naam van de Heilige Geest, die door de profeten alles over
Christus van te voren verkondigde, wordt hij, die verlicht
wordt, afgewassen.12

8

Deze passage bevestigt niet alleen de eerder
geconstateerde 'trinitarische' doopbediening, maar laat
tevens ruimte voor een drievoudige onderdompeling,
omdat de doop in de naam van de Vader en in de naam
van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest
uitdrukkelijk apart wordt vermeld. Aangezien het
letterlijk uitspreken van de doopformule 'Ik doop u in
de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest' in het Westen pas laat wordt gepraktiseerd (ca.
13
8e eeuw) , moeten we hier waarschijnlijk eerder
14
denken aan een doopondervraging , zoals we die
expliciet tegenkomen in de vroeger aan Hippolytus van
Rome toegeschreven Apostolische Overlevering. 15
Terwijl de dopeling in het water staat, worden
hem/haar de drie doopvragen gesteld, corresponderend met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De
eerste doopvraag luidt dan “Gelooft u in de Vader … “,
waarop de dopeling antwoordt met “Ik geloof” en
vervolgens een eerste maal gedoopt wordt. Bij een
positief antwoord op de vragen “Gelooft u in Jezus
Christus … “ en “Gelooft u in de Heilige Geest …” wordt de
dopeling een tweede en een derde maal ondergedompeld.
De Didachè
Het oudste geschrift dat we laten getuigen is
vermoedelijk geschreven in Syrië. De eindvorm wordt
gedateerd in het begin van de tweede eeuw, maar bevat
waarschijnlijk ouder materiaal dat teruggaat tot in de
eerste eeuw. De Didachè is een soort kerkorde, met
daarin allerhande praktische richtlijnen voor het
kerkleven. Nadat het onderricht aan de jong-gelovigen
is behandeld, lezen we het volgende over de
dooppraktijk:
U moet als volgt dopen: … doop in de naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest met stromend water.
Indien u geen stromend water hebt, doop dan met ander
water. Indien het niet mogelijk is met koud water, dan met
warm. Indien u geen van beide ter beschikking hebt, giet
dan drie maal water over het hoofd in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest.16

Ook de Didachè getuigt dus van een 'trinitarische' doop.
Verder valt op dat de frase “in de naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest” volledig identiek is (ook in
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het Grieks!) aan Mattheüs 28:19. En alhoewel de wijze
van dopen niet expliciet wordt vermeld, kan hier toch
wel iets over gezegd worden op basis van laatstgenoemde uitzondering. Volgens deze alternatieve
doopbediening moet er drie maal water over het hoofd
gegoten worden indien er onvoldoende koud of warm
water is om te kunnen onderdompelen. Dat er water
wordt gegoten of gesprengd bij gebrek aan water is niet
zo opmerkelijk. Meer opvallend is dat wordt
voorgeschreven “drie maal” te gieten en wel “in de naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Het is
aannemelijk dat we hier een reflectie vinden van de
'normale' bediening, waarbij de dopeling drie maal
werd ondergedompeld.

Concluderend kan worden gesteld dat de vroege Kerk al
trinitarisch doopte voordat er stevig over de drieeenheid werd getheologiseerd. Er zijn geen aanwijzingen dat de trinitarische doopbediening voortvloeide uit
trinitarische theologie. We zien daarentegen het
omgekeerde: de theologie volgde de dooppraktijk. Het
argument dat Jezus geen 'trinitarisch' doopbevel kan
hebben gegeven, omdat dit niet zou passen binnen de
dogmatische ontwikkeling van die tijd, is daarmee per
saldo niet steekhoudend. De vroege Kerk doopte niet
'trinitarisch', omdat het leerstellig acceptabel was,
maar omdat de Heer het zo bevolen had.
Eindnoten
1
2

Trinitarisch dopen
Uit ons mini-onderzoekje blijkt duidelijk dat men in de
tweede eeuw 'trinitarisch' doopte. Tertullianus
verbindt deze wijze van dopen expliciet met het
'trinitarische' doopbevel uit Mattheüs 28:19 dat hij dus
in die vorm kende. Maar ook de 'trinitarische'
doopbediening van Justinus en de Didachè geeft ons
aanleiding tot een dergelijk vermoeden. Dan zou de ons
bekende versie van Mattheüs al in het begin van de
tweede eeuw gecirculeerd moeten hebben. Als de
'trinitarische frase' dus inderdaad een toevoeging
betreft, dan moet deze uitbreiding al in de loop van de
eerste eeuw hebben plaatsgevonden. In dat geval zou
het evengoed tot het origineel behoord kunnen hebben
gezien de gangbare datering van het evangelie tussen
80 en 100 n. Chr. Het alternatief is dat de 'trinitarische
frase' in een bepaalde kring, bijvoorbeeld dezelfde
gemeenschap die de Didachè heeft geproduceerd, is
ontstaan en uiteindelijk in het evangelie is opgenomen.
Dit zou dan in de loop van de tweede eeuw gebeurd
moeten zijn. Aan dit voorstel kleven echter vele
bezwaren. Zo is het weinig overtuigend dat dit
'vreemde' gebruik, zonder apostolische basis gewillig
kerkbreed werd geaccepteerd en dat alle handschriften
van Mattheüs hierop werden aangepast! Bovendien
schieten de critici er niets mee op, omdat de
veronderstelde volgorde leer-praktijk afwezig is; ook in
de tweede eeuw was er nog lang geen uitgewerkte
triniteitsleer die als een bevredigende oorzaak kan
worden gezien voor het ontwikkelen van een
trinitarische dooppraktijk.
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Zie verder het artikel van Riemer Roukema in dit nummer.
Vgl. 5, 74. De Heilige Qor'aan (Surrey, UK: Islam International
Publications, 2001).
Zie Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament
(Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2e ed. 1994), pags. 647-649.
Alhoewel het qua terminologie anachronistisch is om te spreken van een
'trinitarisch' doopbevel in Mattheüs, hanteer ik desondanks deze (of een
vergelijkende) aanduiding, omdat a) de frase inhoudelijk gezien volledig
overeenstemt met de leer van de drie-eenheid en b) het omslachtig is
steeds te moeten omschrijven. Aanhalingstekens geven enige reserve aan.
Voor enkele kritische stemmen en weerlegging, zie Ben Wentsel, God en
mens verzoend: Godsleer, mensleer en zondeleer, Dogmatiek deel 3a
(Kampen: Kok, 1987), pags. 358-362.
Het verschil is echter dat het tekstgetuigenis van Mattheüs 28:19
eenduidig is. Als de 'trinitarische formulering' een latere toevoeging
betreft, waarom is er dan geen enkel Grieks handschrift overgeleverd
zonder deze uitbreiding?
Alhoewel de manuscripten van vroeg-christelijke schrijvers doorgaans
jonger zijn dan Bijbelhandschriften, kunnen zij ons desalniettemin
informeren over de Bijbelteksten die men gebruikte.
Het Doopsel, XIII,2. Christine Mohrmann, Tertullianus: Apologeticum en
andere geschriften uit Tertullianus' voor-montanistischen tijd (Utrecht:
Spectrum, 1951).
Het Principiële Voorbehoud, XX, 3. Mohrmann, Tertullianus:
Apologeticum en andere geschriften.
“Baptism”, in: Sir William Smith, Samuel Cheetham (eds.), Encyclopaedic
Dictionary of Christian Antiquities, Vol. I (New Delhi: Logos, 2005), pag.
161.
Eerste Apologie 1, 61,3. G.J.M. Bartelink, Twee apologeten uit het vroege
christendom: Justinus en Athenagoras (Kampen: Kok, 1986).
Eerste Apologie 1, 61,10 en 13. Bartelink, Twee apologeten uit het vroege
christendom.
Dominic E. Serra, “Syrian Prebaptismal Anointing and Western
Postbaptismal Chrismation”, Worship. 79: 4 Jl (2005): 331.
Zie J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds (Londen: Longman, 3e ed. 1972),
pags. 43-44.
Voor een discussie over auteurschap, ontstaan en datering, zie Maxwell E.
Johnson, The Rites of Christian Initiation: Their Evolution and
Interpretation, Revised and Expanded Edition (Collegeville, Minnesota:
Liturgical Press, 2007), 96-110.
VII, 1-3. A. F. J. Klijn, Apostolische vaders 1 (Kampen: Kok, 1981).
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De status van de kerkvaders | recensie
De status van de kerkvaders: Geschiedenis, thema's, perspectief.
Paul van Geest, Eginhard Meijering en Liuwe Westra, Meinema/Averbode Zoetermeer 2009,
243 blz., € 21,50.
De schrijvers van deze studie zijn alledrie verbonden aan het Centrum voor Patristisch
Onderzoek (CPO) en - met name - Van Geest en Meijering kunnen binnen dit
onderzoeksveld bogen op een aanzienlijke reputatie. Genoeg ingrediënten voor hoge
verwachtingen! De vraag is of de auteurs erin slagen om de geschriften van de patres
opnieuw onder de aandacht te brengen, zoals zij zich tot doel hebben gesteld (p. 11, 151).
Het boek concentreert zich op de 'overwegingen die voorafgaan aan de eigenlijke studie van het leven en werk van de
kerkvaders' (p. 11), en wil zeker geen inleiding genoemd worden. De drie steekwoorden uit de ondertitel fungeren
globaal als indeling, elk uitgewerkt door één van de auteurs.
Paul van Geest opent het boek met de titel 'de weerbarstigheid van de kerkvaders' (p. 17-103). Hierin gaat hij in op de
betrouwbaarheid van teksten en getuigenissen, de geschiedenis van het onderzoek naar de vaders, de verhouding
tussen patristiek en patrologie en perspectief voor de toekomst. Een toekomst waarin patristiek (theologische
benadering) en patrologie (literair historische benadering) elkaar wederzijds versterken als een 'vervlechting', maar
'waarbij het onderscheid inachtgenomen blijft' (p. 97).
Vervolgens neemt Eginhard Meijering het stokje over (p. 104-150) en spreekt in zijn gedeelte over de vaders als
'uiterlijke autoriteiten'. Hij evalueert het gebruik van de patres als autoriteit in het theologisch denken sinds de
Reformatie en de bezwaren tegen de autoriteit van de vaders: vertegenwoordigen zij nog het ware denken – de
orthodoxie – en zo ja, welke rol dienen zij in het huidige theologisch debat te hebben? Hij zegt: 'Ik hoop in het
voorafgaande duidelijk te hebben gemaakt dat de eeuwenlange discussie over het gezag van de patres ons kan leren dat
we als theologen ons moeten bezinnen op uiterlijke autoriteiten. Die moeten we niet als wapenen hanteren, maar als
inspiratiebronnen, waaruit we graag putten. Die inspiratie hebbben wij christenen nodig als wij aan de buitenwacht
duidelijk willen maken waarom wij christenen zijn en wat wij als christenen op de vrije markt van meningen te bieden
hebben' (p. 50).
In het gedeelte van Liuwe Westra (p. 151-214) krijgt het boek zijn praktische uitwerking. Patristiek en de relevantie
voor vandaag aan de hand van een studie naar pseudo-Ambrosius' De Trinitate. Westra gaat de lezer voor in een analyse
en bestudering van dit geschrift als voorbeeld van een patristische studie in de koppeling naar de relevantie van dit
onderzoek voor vandaag.
Het zwaartepunt van het boek ligt bij de 4de/5de eeuwse kerkvaders. Dit is niet verwonderlijk aangezien Van Geest en
Meijering hier hun expertise hebben liggen. Maar hierdoor blijft de periode voor Nicea wat mij betreft onderbelicht.
Meer oog voor proportionaliteit had het boek zeker sterker gemaakt.
De auteurs hebben getracht de huidige stand van zaken, de 'status', van het onderzoek naar de patristische vaders 'in
kaart te brengen' en zo de patristiek 'op de kaart te zetten' en dat is ze gezien hun kennis en competentie zeker gelukt.
Toch vraag ik me af of de auteurs hun doelstelling om de patres onder de aandacht te brengen, gehaald hebben. Dat heeft
ermee te maken dat de afstemming op een bepaalde doelgroep lijkt te ontbreken. Ik acht het te specialistisch voor het
vak patristiek aan een theologische opleiding en te eenvoudig voor eventuele vakgenoten in de patristische literatuur.
Nochtans denk ik dat het boek een welkome bijdrage is, al was het alleen al om de korte introductie op de geschiedenis
van het onderzoek en de uitgebreide literatuurlijst aan het einde van het boek.
Recensie (eerder verschenen in Soteria 27 no. 1, 2010) door drs. Jan Martijn Abrahamse
Studeerde theologie in Leuven (ETF) en Amsterdam (CERT) en is momenteel promovendus
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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Uit de media | André Boerman (vroegekerk.nl)
EERSTE CHRISTENEN EENS OVER GODHEID JEZUS CHRISTUS
Dat Jezus pas als God vereerd ging worden als gevolg van de ontmoeting tussen de eerste
christenen en het Griekse filosofische denken, zoals vaak wordt verondersteld door historischkritische exegeten, is niet juist. Dit stelde prof. dr. Larry Hurtado tijdens een symposium van het
Centrum voor Evangelicale en Reformatorische Theologie (CERT) te Amsterdam afgelopen
voorjaar. De eerste christenen waren het "verrassend" eens in hun verering van Jezus Christus als
God, zo stelt de hoogleraar Nieuwe Testamant aan de universiteit van Edinburgh.
Andere sprekers sloten zich aan bij Hurtado's standpunt over de verering van Jezus als God. Er
werd gesteld dat deze verering meestal niet ten koste ging van de verering van God de Vader. In
sommige vroeg-christelijke passages gaat de verering van Jezus echter soms zo ver dat de rol van
God de Vader naar de achtergrond verdwijnt en Jezus de enige God lijkt.
Hurtado sprak eveneens over de Heilige Geest en benadrukte het feit dat het Nieuwe Testament
vaak over de Geest als Persoon spreekt. Daarnaast wordt de Geest nauw in verband gebracht met
Christus, soms zelfs als de Geest van Christus.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 11-06-2010, “Eerste christenen eens over godheid Jezus Christus”
http://kerkplein.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/eerste_christenen_eens_over_godheid_jezus_christus_1_4
84484

WE HEBBEN DE GEWOONTE OM DE KERKVADERS TE LEZEN, VERLOREN
"Christenen zoeken geestelijk voedsel en bij de kerkvaders vinden ze dat." En dat gaat volgens
patroloog dr. Petra Heldt, directeur van het Thomas C. Oden Instituut voor Patristische Studies
(TOPS) in Jeruzalem, gepaard met een toenemende populariteit van geschriften van de kerkvaders.
Uit deze geschriften komt een rijk beeld van de vroege kerk naar voren. Maar ze zijn niet eenvoudig
te lezen, zo waarschuwt Heldt. "We missen de historische en sociologische achtergrond die ons
helpt te begrijpen wat deze geschriften betekenen en wie degenen waren aan wie ze waren
gericht." De gewoonte om de kerkvaders te lezen, hebben we verloren. "We moeten weer leren de
kerkvaders op de juiste wijze te verstaan. Als christenen niet op een goede manier geïntroduceerd
worden in hun geschriften, is de kans op dwalingen zeer groot."
Een voorbeeld van dit misverstaan ziet Heldt in de hedendaagse opvatting over de vermeende
vervangingstheologie (de kerk heeft de plaats van Israel ingenomen) bij de patres. Dit is al in de
negentiende eeuwse theologie begonnen, bedoeld om het christendom van judaïserende trekken
te zuiveren, met een beroep op de geschriften van de kerkvaders. We zijn er, volgens Heldt, aan
gewend geraakt de patres te lezen met antisemitische ogen. Het is heel moeilijk onze bril af te
zetten en die van de kerkvaders op te doen. En toch moeten we dat proberen.
De contacten tussen joden en christenen was er in de vroege kerk juist volop. Te noemen zijn
getuigenissen van Justinus de Martelaar (circa 100-165), Origenes (circa 185-253) en berichten
over contacten in het vierde eeuwse Jeruzalem. Daarnaast zijn er volgens Heldt de laatste tijd ook
steeds meer wetenschappers die aantonen dat Augustinus positief was over de joden. Soms gingen
de contacten zelfs zo ver dat er gewoontes van joden door christenen werden overgenomen.
Johannes Chrysostomus was hier furieus over. Hij richtte zich dan ook niet tot de joden, maar tegen
judaïserenden, die de kerk in gevaar brachten.
Een goede introductiecursus raadt Heldt christenen die de kerkvaders willen lezen aan. De
Woestijnvaders en Cyrillus van Jeruzalem (circa 315-386) zijn volgens Heldt vrij toegankelijk en
Isaak van Ninevé noemt ze "absoluut fantastisch." Maar gemakkelijke leesstof is het niet.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 19-07-2010, "We hebben de gewoonte om de kerkvaders te lezen, verloren”
http://kerkplein.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/we_hebben_de_gewoonte_om_de_kerkvaders_te_lezen_
verloren_1_491657
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Internetversie van
de Studiebijbel:
1. Meer dan 35.000 pagina’s
eigentijds, Nederlands,
bijbelgetrouw commentaar
bij de Bijbel, van academisch
niveau
2. Schrijf uw opmerkingen in de
Studiebijbel en gebruik die bij uw
bijbelstudies, colleges, preken e.d.
3. Kopiëren/plakken
4. Zoeken in bijbelboeken, woordstudies,
commentaren, artikelen, noten,
eigen aantekeningen
5. Veel verwijzingen in woordstudies,
noten, artikelen

“Dus van harte aanbevolen
voor de leergierige discipelen
van Gods Woord!”

“Van harte
aanbevolen.”
Ron van der Spoel

Anderen schrijven:
“De excursen zijn
zeer gedegen uitgewerkt en bevatten een goudbron aan informatie.
Alleen al het lezen van enkel deze
gedeelten geeft de lezer een
immens inzicht.”
“een boeiende samenstelling van
een unieke interlineair en een
gedegen commentaar. (…)”
Zelfs ten opzichte van Williamsons
bekroonde commentaar bevalt de
Studiebijbel me zeer goed omdat
die vollediger, diepgaander en
toepasbaar is.

www.studiebijbel.nl
Voor studenten e 4,95 per maand.
Kijk ook eens op de website onder Acties.

