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Het is alweer enige jaren geleden dat
National Geographic nogal wat ophef
creëerde met de vondst van het
Judas-evangelie. Ik kan me nog goed
heugen dat ik niet kon wachten aleer
de tekst publiekelijk werd gemaakt.
Mits authentiek, betrof het immers
een vroeg geschrift dat alleen al om
historische redenen de aandacht
verdiende. Wat mij echter vaak zo tegenvalt, is dat veel
christenen nauwelijks geïnteresseerd lijken in de
historische achtergronden van de vroege Kerk. Ik ben in
de afgelopen jaren nog maar weinig christenen
tegengekomen die het, bijzonder korte(!), Judasevangelie hebben gelezen. Toch gaat deze desinteresse
of onverschilligheid ook aan theologen niet geheel
voorbij. Welke theoloog heeft de oudste christelijke
liedbundel, de Oden van Salomo, gelezen? Gelukkig
voorziet dit themanummer 'Gnostiek' in deze leemte.
Na de boeiende bijdragen van prof. dr. Gie Vleugels en
prof. dr. Riemer Roukema gelezen te hebben, zult u zich
haastiglijk spoeden naar de boekhandel om een eigen
exemplaar van de Oden of het Judas-evangelie te
bemachtigen. Of ben ik nu iets te optimistisch?
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Stichting Evangelische Theologische Academie,
onderdeel van het Evangelisch College.
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Het Evangelie van Judas
Een aantal jaren geleden was het groot nieuws dat het
Evangelie van Judas was teruggevonden. In 2004 is dit
meegedeeld in een wetenschappelijk congres, in het
voorjaar van 2005 is dit onder een breder publiek
bekend geworden, en een jaar later is de Koptische tekst
met een eerste Engelse vertaling op internet
gepubliceerd. Pikant is dat het, na de vondst van het
handschrift in Egypte, bijna dertig jaar heeft geduurd
voordat het in handen kwam van geleerden die wisten
hoe je met zo'n oud, gehavend handschrift moest
omgaan en die het uit het Koptisch konden vertalen.
De aanvankelijke presentatie van
het Evangelie van Judas was in
handen van de Amerikaanse
organisatie National Geographic,
die daarvoor verschillende
geleerden in de arm had genomen.
Zij wekten de indruk dat dit
evangelie een betrouwbaar
verhaal over Judas en Jezus bevat
dat in het Nieuwe Testament en in
de vroege kerk kwaadwillig is
verzwegen.1 Inmiddels is de echte wetenschappelijke
discussie over dit geschrift op gang gekomen en blijkt
dit apocriefe evangelie anders te moeten worden
uitgelegd dan aanvankelijk met veel bombarie is
beweerd.2 In deze bijdrage ga ik onder meer in op het
gnostische karakter van dit geschrift.3
Een vloed van evangeliën
In de tweede eeuw van onze jaartelling waren er meer
evangeliën in omloop dan de vier die nu in onze Bijbel
staan. Enerzijds kregen deze vier evangeliën in die tijd
in de hoofdstroom van het christendom een groot gezag,
maar anderzijds zijn er allerlei pogingen gedaan deze
boeken over Jezus te imiteren, te corrigeren of aan te
vullen. Zo werden er bijvoorbeeld boeken geschreven
die bekend raakten als het Evangelie van Maria, het
Evangelie van Thomas, het Evangelie van de
Egyptenaren, het Evangelie van Petrus, het Evangelie
van de Nazoreeërs enzovoorts. Kerkvaders verwijzen
wel eens naar zulke evangeliën, nu eens in neutrale, dan
weer in afwijzende zin. Omstreeks het jaar 180 schreef
de kerkvader Irenaeus van Lyon een korte notitie over

2

een Evangelie van Judas. Daarin
staat, aldus Irenaeus, dat Judas
als enige, meer dan Jezus'
andere leerlingen, de waarheid
kende en dat hij het geheimenis
van de overlevering heeft
voltrokken. 4 “Overlevering”
betekent dat Judas Jezus
Prof. dr. R. Roukema
Riemer Roukema is
overleverde aan diens vijanden
hoogleraar Nieuwe
die hem ter dood wilden
Testament aan de
Protestantse Theolobrengen. Het is niet duidelijk of
gische Universiteit,
Irenaeus dat evangelie zelf ook
vestiging Kampen en
auteur van diverse
gelezen heeft; misschien heeft
wetenschappelijke en
populariserende
hij deze notitie van iemand
publicaties.
anders over-geschreven. Het is
in theorie ook mogelijk dat
Irenaeus of zijn zegsman een
andere versie van het Evangelie van Judas kende dan de
tekst die nu bekend is geworden, want de passage die hij
citeert komt in de bewaard gebleven fragmenten niet
voor.
We kunnen ervan uitgaan dat het Evangelie van Judas
oorspronkelijk in het Grieks is geschreven, maar in die
taal is het verloren gegaan. We beschikken dus alleen
over de Koptische vertaling, al moet daarbij gezegd
worden dat veel regels en woorden in het handschrift
zijn weggevallen.5 Omdat Irenaeus omstreeks 180 al van
een Evangelie van Judas wist, moet de oudste tekst van
voor die tijd stammen. Het is uitgesloten dat het echt
afkomstig is van Judas Iskariot. Deskundigen zijn het
erover eens dat iemand anders het werk omstreeks
140-160 op naam van Judas heeft geschreven.
Welke God?
Vanaf het begin van het Evangelie van Judas wordt
duidelijk dat de auteur ervan uitgaat dat zijn lezers al
veel over Jezus weten. Het opschrift luidt: “Het geheime
verslag van de openbaring waarover Jezus acht dagen
met Judas Iskariot sprak, tot drie dagen voor hij Pasen
vierde”. Dat de auteur pretendeert een “geheim verslag”
te bieden, betekent dat hij iets heeft te vertellen dat niet
in de bekende evangeliën te lezen is. Daarna maakt hij
kort melding van Jezus' verschijning op aarde, zijn
tekenen en wonderen tot redding van de mensheid, en
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van de twaalf leerlingen die hij riep. Hoe Jezus op aarde
verscheen, wat voor tekenen en wonderen hij deed en
hoe zijn leerlingen heetten, wordt niet beschreven.
Daaruit blijkt dat dit “evangelie” impliciet op de
gangbare evangeliën teruggrijpt en daarop een
kritische aanvulling wil bieden. Uit de pretentie een
“geheim verslag” te bieden, blijkt dat het niet de
bedoeling is geweest dat het in enigerlei kerkelijke
canon zou worden opgenomen. Dit geschrift is bestemd
voor een kleine geestelijke elite die pretendeerde open
te staan voor geheime kennis waar men in de kerk niet
van wist.
In de eerste scène treft Jezus zijn leerlingen aan tijdens
een godsdienstoefening. Zij zijn dan toe aan een
dankzegging over het brood. Jezus lacht om hen en zegt
dat zij dat niet doen uit hun eigen wil, maar omdat hun
God daardoor wordt geprezen. Hij spreekt tot zijn
leerlingen over “jullie God”, hetgeen betekent dat hij
zich distantieert van de oudtestamentische God in wie
zij geloven. Zijn leerlingen denken dat hij de Zoon van
die God is, maar Jezus wijst dat af. Alleen Judas blijkt te
weten dat Jezus afkomstig is van een andere God wiens
naam hij niet mag uitspreken, al noemt hij wel de naam
van Barbelo.
Wanneer die naam valt, wordt duidelijk wat iedere
oplettende lezer al vermoedde: we hebben hier te
maken met een gnostische tekst. Barbelo is in allerlei
oude gnostische geschriften de naam van de goddelijke
Moeder. Uit de hoge hemel van die God is Jezus volgens
het Evangelie van Judas afkomstig, en Judas is de enige
van Jezus' leerlingen die daarvan weet. De andere
leerlingen worden geschilderd als simpele gelovigen
die zich onnadenkend richten op de God van het Oude
Testament en niet open staan voor die hogere God van
wie Jezus afkomstig is. Afgezien van Judas kan Jezus zijn
boodschap niet aan hen kwijt. Daarom neemt hij Judas
terzijde en wijdt hij alleen hem in in de “geheimenissen
van het koninkrijk”.

God van Israël. Dat die God niet de ware God kon zijn,
bleek volgens hen uit allerlei verhalen en uitspraken.
Die God had in het paradijs het dubieuze gebod
ingesteld dat Adam en Eva niet mochten eten van de
boom van de kennis van goed en kwaad. Waarom
eigenlijk niet? – zo vroegen zij zich af. Geheel
willekeurig nam die God het offer van Abel wel aan en
dat van Kaïn niet. Toen het kwaad zich over de wereld
uitbreidde, kreeg hij er spijt van dat hij de mensen had
gemaakt en organiseerde hij een wereldwijde
watervloed. Op Noach en zijn gezin na doodde hij toen
alle mensen. Later vernietigde hij de ongastvrije
inwoners van Sodom met vuur en zwavel uit de hemel.
Toen die God via Mozes zijn geboden gaf, zei hij dat hij
een jaloerse God is voor wie hem haten en dat hij de
schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot de
derde en vierde generatie. Hij spleet de aarde open om
Korach, Datan en Abiram, mannen die tegen Mozes
opstonden, met hun families levend te verzwelgen. De
(vermeende) bekrompenheid van de HEER bleek toen
Jesaja in zijn naam zei dat hij de enige God is, en dat er

Gnosis
Een intermezzo is hier op zijn plaats. Wie waren die
gnostici, die geloofden dat de God van Israël, die in het
Oude Testament aan het woord komt, niet de ware,
hoogste God was? Aan het einde van de eerste eeuw
kwamen er in het christendom gelovigen die moeite
hadden met het wrede en grillige beeld van de HEER, de
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buiten hem geen ander is.
Zo waren er dus christenen die wel door Jezus
gefascineerd waren, maar grote moeite hadden met de
God van het Oude Testament, die zij ruig en arrogant
vonden. We moeten daarbij bedenken dat de christenen
het Oude Testament doorgaans als Heilige Schrift
beschouwden. Daarin las men allerlei profetieën van
Jezus, en tal van verhalen legde men geestelijk met
betrekking tot Jezus uit.
Die christenen die echter geen raad wisten met het
wrede, grillige en arrogante beeld van God in het Oude
Testament, concludeerden dat Jezus niet van die God
afkomstig was, maar van een andere, hogere God. Dat de
ware God hoger en geheel anders was dan de HEER van
het Oude Testament, liep parallel met een visie die
filosofen in de Griekse wereld hadden opgedaan.
Filosofen hadden nogal eens kritiek op de mythen van
de goden die allerlei ruzies uitvochten en overspel
pleegden. Zij meenden dat de ware God daar ver boven
stond. De opvatting bestond dat er een Schepper was die
met hulp van andere goden de aarde en de menselijke
lichamen had geboetseerd, en een hogere God die
vervolgens goddelijke vonken in die lichamen had
gezaaid. Mensen zouden derhalve bestaan uit sterfelijke
lichamen en een goddelijke kern. De christenen die
moeite hadden met het Oude Testament, pasten dat
schema ook toe op het Oude Testament en op Jezus. Zij
concludeerden tot het bestaan van (tenminste) twee
goden, en brachten Jezus in verband met de ware,
hoogste God. De God van het Oude Testament was
volgens hen een lagere godheid, of zelfs een
minderwaardige knoeier. Zij geloofden dat Jezus die
hoogste God bekend had willen maken aan wie
daarvoor open stonden. Bovendien had Jezus volgens
hen ook verteld van allerlei andere geestelijke machten,
zoals Barbelo, die in die hoge hemelsfeer van de hoogste
God thuis hoorden, en van het ontstaan van deze lagere
wereld. Ook zou Jezus hebben geleerd dat je goddelijke
ziel of geest na het aardse leven weer moest opstijgen
naar die hoogste God. In zulke kennis (ofwel gnosis) kon
een mens worden ingewijd. Wie op aarde die kennis
had, beschouwde zich tijdens het aardse leven al als
verlost.6
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Jezus' onderwijs
Wie het Evangelie van Judas onvoorbereid leest, zal er
moeite mee hebben het te begrijpen. Die moeite wordt
nog eens versterkt door het feit dat veel regels en
woorden van het handschrift verloren zijn gegaan. Wie
echter bekend is met de gnostische geschriften uit de
tweede en derde eeuw van de jaartelling, herkent veel
daarvan in het Evangelie van Judas. Jezus spreekt daar
over een “ander, groot en heilig geslacht”, waartoe hij
zelf behoort. Hij zegt dat wie daar bij horen, na de dood
van het lichaam met hun ziel en geest omhoog gevoerd
zullen worden. Aan Judas maakt hij bekend hoe de
engelen en talrijke andere machten in die hoge
hemelsfeer zijn ontstaan en in welke hiërarchie zij zijn
gerangschikt. Hij onthult dat er lagere engelen zijn die
heersen over de chaos en de onderwereld. Onder hen
zijn Nebro ofwel Jaldabaoth (“kind van de chaos”?) en
Saklas (“dwaas”). Met zijn engelen schept Saklas Adam
en Eva, maar de hoogste God laat aan Adam en de zijnen
de gnosis geven, “opdat de heersers van de chaos en van
de onderwereld hen niet zouden domineren”. Ook
kondigt Jezus de ondergang van deze wereld aan.
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Jezus overgeleverd
Aan het slot van het geschrift zegt Jezus tegen Judas dat
hij al zijn andere leerlingen zal overtreffen, “want –
aldus Jezus – de mens die mij draagt zul jij offeren”. Dit
betekent dat door toedoen van Judas Jezus' aardse
lichaam zou sterven. Aanvankelijk werd deze passage
zo uitgelegd, dat Judas de andere leerlingen zou
overtreffen in inzicht.7 Als gevolg van het offeren van
Jezus' lichaam zouden diens ziel en geest verlost
worden en zou Jezus het aardse bestaan geheel achter
zich laten; een gnosticus beschouwde dat als iets goeds.
Zo beschouwd zou Judas, door Jezus aan diens vijanden
uit te leveren, een weldaad voor hem hebben verricht.
Jezus zegt dan ook dat Judas' hoorn zich al heeft
verheven en dat zijn ster is gerezen.
Inmiddels heeft een heel andere uitleg van deze passage
postgevat.8 Die luidt dat Judas de andere leerlingen niet
zou overtreffen in inzicht en goedheid, maar in
slechtheid. Hij zou in zijn boosheid zelfs zo ver gaan dat
hij Jezus' aardse lichaam zou offeren aan Saklas, de
dwaze god van het Oude Testament. In deze uitleg is er
meer oog voor de kritische uitspraken over Judas die in
dit evangelie staan, uitspraken waarvoor aanvankelijk
geen aandacht was of die anders werden vertaald. Zo
zegt Jezus hem dan dat zijn ster hem heeft misleid. Hij
kondigt aan dat Judas de dertiende zal worden en bij de
overige geslachten als vervloekt zal gelden.
In feite geeft dit evangelie een dubbelzinnig beeld van
Judas. Enerzijds is hij Jezus' uitverkoren en speciaal
ingewijde leerling, anderzijds heet hij de dertiende
demon die door zijn ster kan worden misleid. Al in 2006
concludeerde Jacques van der Vliet dat de dertiende
hemel waarover Judas zal heersen nog steeds bij deze
wereld hoort.9 Dit betekent dat Judas nog niet behoorde
bij de hemelsfeer van de hoogste God.
Aan het einde van het Evangelie van Judas wordt kort
beschreven dat Judas Jezus overlevert. Er wordt verteld
van hogepriesters die morden omdat Jezus de zaal van
zijn gebed was binnengegaan. Enkele schriftgeleerden
gingen echter naar Judas toe en zeiden hem: “Wat doe jij
hier? Jij bent de leerling van Jezus”. Daarop antwoordde
Judas hun zoals zij wilden, nam hij geld van hen aan en
leverde hij Jezus aan hen uit. Er volgt geen vermelding
van wat er verder met Jezus gebeurde en hoe hij is
gestorven; alweer gaat de auteur ervan uit dat zijn

lezers dat wel wisten. Onderaan de tekst staat alleen
nog als korte titel: “Het Evangelie van Judas”.
Vergelijking met het Nieuwe Testament
De vondst van het Evangelie van Judas biedt een
interessante verrijking van onze kennis van de gnostiek
uit de tweede eeuw van de jaartelling. In andere
gnostische boeken komt Judas maar amper voor. Nooit
treedt hij dus zo bijzonder op de voorgrond als in dit
geschrift.
Het is duidelijk dat het Evangelie van Judas een heel
ander beeld van deze leerling van Jezus geeft dan in het
Nieuwe Testament is te lezen. In de nieuwtestamentische teksten komt Judas er niet best af. Wanneer
bijvoorbeeld in het Evangelie van Marcus de namen van
Jezus' twaalf leerlingen worden opgesomd, wordt Judas
als laatste genoemd en wordt er onheilspellend aan zijn
naam toegevoegd: “die hem heeft uitgeleverd” (Marcus
3:19). Matteüs beschrijft hoe Judas berouw kreeg toen
Jezus ter dood was veroordeeld; hij bracht de dertig
zilverstukken die hij had gekregen terug, smeet ze de
tempel in en hing zichzelf op. De hogepriesters kochten
toen van het geld een akker om daarop vreemdelingen
te begraven (Matteüs 27:3-10). In het Evangelie van
Johannes wordt Judas aangeduid als een duivel en als
degene die verloren moest gaan (Johannes 6:70-71;
17:12). In de Handelingen der apostelen staat dat Judas
van het geld dat hij voor zijn schanddaad had gekregen
een stuk grond had gekocht, maar dat hij door een val op
een gruwelijke wijze aan zijn einde kwam (Handelingen
1:17-19).
Rehabilitatie van Judas?
Vanuit een orthodox-christelijk perspectief zou men
kunnen denken: als Jezus volgens Gods plan moest
sterven en uit de dood verrijzen om zo mensen uit de
macht van zonde en dood te verlossen, dan heeft Judas
toch meegewerkt aan iets dat wel moest gebeuren tot
heil van de mensheid? Dan is het toch niet eerlijk om
hem zo zwart af te schilderen? In de loop der tijd zijn er
daarom diverse pogingen gedaan om Judas te
rehabiliteren.
Toen het Evangelie van Judas in 2006 aan het grote
publiek werd gepresenteerd, werd de indruk gewekt
dat het een eerste poging tot rehabilitatie van deze
discipel van Jezus biedt. Toch kunnen we niet
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concluderen dat de auteur van dit geschrift zo met Judas
was begaan dat hij hem daarom in een positiever licht
wilde plaatsen. De spits van dit evangelie wijst namelijk
op iets anders. Het is niet zozeer een evangelie vóór
Judas, als wel een geschrift tegen de toenmalige kerk.
Judas stond er in de kerkelijke evangeliën niet best op.
Het kwam vaker voor dat gnostici die figuren die in de
Schrift kritisch werden beschreven, juist positief
beoordeelden. Regelmatig komt dat aan het licht in hun
uitleg van het Oude Testament. De slang die Eva en
Adam ertoe overhaalde, de vrucht van de verboden
boom te eten, was in dat perspectief ongehoorzaam
jegens de bekrompen Schepper en leidde hen tot de
kennis van goed en kwaad. De slang werd dus positief
beschouwd als een werktuig van de hoogste God. Zo ook
werd Kaïn, wiens offer door de HEER werd afgewezen,
voor die gnostici een held, omdat zijn conflict met de
HEER erop wees dat hij wist van de hoogste God.
Hetzelfde vertelden zij van de mensen die door de
watervloed waren verzwolgen, van de inwoners van
Sodom, en van Korach, Datan en Abiram. Die gnostici
zagen hen als positieve identificatiefiguren omdat zij
geen genoegen genomen hadden met de HEER, die
lagere God de Schepper.
Uit het evangelie van Judas blijkt dat die gnostici
ditzelfde procedé hebben toegepast op Judas. Zo
ongunstig als Judas er in de kerkelijke evangeliën af
komt, zo welwillend wordt hij aanvankelijk beschreven
in het evangelie dat aan hem is gewijd. Het eigenlijke
motief hiervoor was niet dat die gnostici Judas wilden
rehabiliteren, want hij blijft een onverloste leerling van
Jezus; het motief was hun kritiek op de kerk die zo naïef
was, vast te houden aan het Oude Testament en zijn God.
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Wanneer de overige leerlingen van Jezus worden
beschreven als een stel domoren die hun eigen God
blijven vereren en niet open staan voor de kennis van de
hoogste God, dan staan zij model voor de kerk, die het
Oude Testament leest als Heilige Schrift.
Tegen deze kritiek in bleef de kerk van die tijd Jezus zien
tegen de achtergrond van het Oude Testament. De oude
belijdenis “Jezus is Heer” werd zelfs wel zo opgevat, dat
Jezus in zekere zin de HEER, de God van het Oude
Testament was, als mens op aarde gekomen. Die visie
was niet vrij van problemen, want de verhalen over de
HEER in het Oude Testament zijn soms inderdaad nogal
ruig. Die problemen werden opgelost door moeilijke
teksten geestelijk uit te leggen. Zo werden de scherpe
kantjes eraf gehaald. Desondanks had de kerk gelijk met
haar beslissing, Jezus niet van zijn Joodse wortels los te
maken en hem te blijven zien tegen de achtergrond van
het Oude Testament. In dat licht wordt Jezus ook
beschreven in de vier canonieke evangeliën. Het
Evangelie van Judas week daarvan te zeer af om ooit
door de kerk als gezaghebbend te worden geaccepteerd,
als het al met dat doel was geschreven. Ook wie het
perspectief van een nuchtere historicus inneemt, moet
wel concluderen dat het geheime onderwijs dat in dit
evangelie uit Jezus' mond klinkt, niet van hemzelf
afkomstig kan zijn.
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Wurst (red.), The Gospel of Judas from Codex Tchacos, Washington 2006,
137-169 (167).
April DeConick, De dertiende apostel. Wat het evangelie van Judas werkelijk
zegt (vertaald door W.G. Hurkmans), Kampen –Averbode 2007.
J. van der Vliet, Het Evangelie van Judas – verrader of bevrijder?, Utrecht –
Antwerpen 2006. Dit boek bevat de beste vertaling die momenteel in het
Nederlands voorhanden is.
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Voorgesteld | Stichting Oudchristelijke Studiën

Twee zaterdagen per jaar belegt de Stichting Oudchristelijke Studiën in Amersfoort een bijeenkomst met lezingen en
gesprekken over de taal, cultuur en theologie van het oude christendom. Ook is er ruimte voor mededelingen over
nieuwe publicaties en uiteraard voor persoonlijke ontmoeting. Deze Stichting is in de jaren 60 begonnen als een kring
van leerlingen van de Nijmeegse hoogleraar dr. Christine Mohrmann (1903-1988). Zij heeft intensief onderzoek gedaan
naar de specifieke kenmerken van het Grieks en Latijn van de christenen van de eerste eeuwen (Zie over haar: M. Derks, S.
Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof dr Christine Mohrmann (1903-1988), classica, Nijmegen 1998). Veel van haar leerlingen hebben
haar type onderzoek voortgezet. In de loop der tijd heeft deze kring zich opengesteld voor anderen, die niet uit de
school van professor Mohrmann afkomstig zijn. Zo is een levendig genootschap ontstaan dat bestaat uit classici en
theologen en anderen die voor de oudchristelijke taal en cultuur belangstelling hebben. Zij zijn werkzaam, of werkzaam
geweest, aan universiteiten, in het middelbaar onderwijs of in kerkelijke parochies en gemeenten. Ook voor studenten
staat het genootschap open. De termen 'parochies en gemeenten' wijzen er al op dat zowel rooms-katholieken als
protestanten (van allerlei denominaties) eraan deelnemen.
Soms strekken de onderwerpen van de lezingen zich zelfs uit tot onze Middeleeuwen, maar steeds is er een verbinding
met het christendom van de eerste eeuwen. Zo werden de afgelopen jaren onder meer de volgende onderwerpen
besproken: de Christologie van Cyrillus van Alexandrië, Augustinus' genadeleer tijdens de strijd over de opvattingen
van Pelagius, Bekering en missionering bij Gregorius de Grote, de Relatie van joden en christenen volgens vroege
concilieteksten, Ambrosius van Milaan, Opgravingen uit het oude christelijke Nubië, Maaltijdrituelen in het vroege
christendom.
Eenmaal per vijf jaar organiseert de Stichting een lustrumcongres over een speciaal onderwerp. Op 7-8 oktober van dit
jaar is er in het Brabantse Heeze weer zo'n congres gepland, en wel over het thema Geweld in het oude christendom:
Slachtoffers en daders. Zestien sprekers zullen dan lezingen houden waarin naar voren komt dat de christenen
aanvankelijk onder het geweld van de Romeinse overheid te lijden hadden, maar toen zij zelf aan de macht kwamen,
toepassing van geweld niet hebben geschuwd. Zo zal er aandacht worden geschonken aan de spanningen die de
christelijke idealen in de eerste eeuwen hebben opgeroepen en aan de uitingen van geweld en repressie die christenen
hebben ondergaan en later ook zelf hebben veroorzaakt.
De twee jaarlijkse vergaderingen worden bijgewoond door de leden en door gasten die eventueel lid kunnen worden.
De lustrumcongressen staan open voor ieder die hiervoor belangstelling heeft en zich heeft aangemeld.
Een andere activiteit van de Stichting is dat zij, dankzij een legaat van professor Mohrmann, in bescheiden mate de
uitgave van boeken over het oude christendom of andere activiteiten op dit vlak, zoals een congres, subsidieert.
Wie voor het lustrumcongres of voor de andere activiteiten van de Stichting belangstelling heeft, kan meer informatie
vinden op haar website: www.oudchristelijkestudien.nl . Via de website kunt u eventueel contact opnemen.
Riemer Roukema, voorzitter
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Wie zongen De Oden van Salomo?
Gnosticisme of christelijke hoofdstroom
Het geschrift dat nu, sinds zijn ontdekking in 1909, al
ruim honderd jaar circuleert onder de naam “De Oden
van Salomo”, blijft voor de christelijke gemeenschap
vandaag – en zelfs voor het kleine wereldje van
theologen – relatief onbekend. Dit is opmerkelijk, vooral
omdat er een grote eensgezindheid bestaat onder de
specialisten dat het document zeer vroeg moet
gedateerd worden (tussen 80 en 140 nC) en dat het van
christelijke oorsprong is. Het bevat tweeënveertig
liederen, die bedoeld zijn voor of stammen uit de
christelijke liturgie. Qua hoeveelheid tekst is de bundel
te vergelijken met de brief aan de Hebreeën in het
Nieuwe Testament.1 Zelfs bij een voorzichtige datering
rond 135 nC hebben we hier te maken met één van niet
meer dan vijf buiten-Bijbelse geschriften van een
dergelijke omvang die uit de eerste hand getuigen van
een zeer vroege fase van de Christelijke cultus. Iedereen
die belang stelt in de ontstaansgeschiedenis van het
christendom doet er dus goed aan het getuigenis van de
Oden van Salomo te verrekenen.
Dit artikel wil de vraag beantwoorden of de Oden
gesitueerd kunnen worden op de weg naar de
christelijke orthodoxie of eerder een vroege gnostische
stroming vertegenwoordigen. Hiertoe
wil ik vooral de Oden zelf aan het woord
laten2 om het type christendom achter dit
document te karakteriseren. In 2007
verscheen een artikel waarin ik heb
geprobeerd aan te tonen dat de Oden veel
nauwer aansluiten bij de belijdenis van
proto-orthodoxe christelijke leiders als
Ireneüs en Tertullianus dan bij de
gnostici die ze bestrijden.3 Liever dan die
argumentatie hier te herhalen, wil ik
mijn standpunt toelichten en verder
documenteren. Dat is aangenamer voor
mij, en interessanter voor wie beide
artikelen in handen krijgt.

gemeenschap. Als de Oden van
Salomo terecht gekarakteriseerd worden als een gnostisch
geschrift, getuigen zij van een
gnostische gemeenschap die de
Oden heeft geproduceerd en/of
benut. En er is meer. Vele
gnostische geschriften zijn
prof. dr. G. Vleugels
Gie Vleugels is
rea ct iona ir en elit a ir. Ze
hoogleraar Nieuwe
presenteren het eigen standTestament en vroeg
christendom aan de
punt impliciet als een minderEvangelische
heidsstandpunt, en zetten zich
Theologische Faculteit
(Leuven). Vleugels wijdt
af tegen de grotere groep, die de
zich al jaren aan
boodschap van Jezus verkeerd
onderzoek naar de Oden
van Salomo en
zou hebben begrepen. Het
publiceerde recentelijk
“De Oden van Salomo”.
recent opgedoken Evangelie van
Uit het Syrisch vertaald
Judas is hiervan een goed
en toegelicht door Gie
Vleugels, Altiora
voorbeeld. Jezus spreekt daar
Averbode, 2010.
met verachting over de “menigte
van mensen” die zijn apostelen
volgen (Codex Tchacos, 38) en
die van zijn ware boodschap niets begrepen hebben. De
kunstgreep is doorzichtig: het Evangelie van
Judas vertolkt de positie van een kleine
minderheid, die zich moet legitimeren
ten opzichte van de meerderheid van de
christenen. Die meerderheid beroept
zich op de leer van de apostelen, terwijl
de auteur van het Evangelie van Judas
daar een geheime openbaring van Jezus
aan Judas tegenover stelt. Impliciet
getuigt dit gnostisch geschrift dus van een
niet-gnostische hoofdstroom in het
christendom, waartegen de gnosticus
zich afzet. De Oden van Salomo zijn heel
anders. De gelovigen die daarin aan het
woord zijn, zien zich als een deel van de
universele christenheid. In ode 26
verzekert de dichter dat hij de Heer zal
aanroepen met heel zijn hart. Dan volgt
Een deel van de Oden van Salomo,
Wat staat er op het spel?
Codex
Nitriensis
een
merkwaardige motivatie: “Want van
Een traktaat, een brief of een apocalyps
het oosten tot het westen wordt Hem lof gezongen, en
kan het standpunt van een individu vertolken. Een
van het zuiden tot het noorden wordt Hij beleden. Van
hymnenbundel daarentegen vertegenwoordigt een
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op de top van de hoogten tot aan hun voet wordt Hij
gewijd.” (26,5-7) Blijkbaar weet de dichter zich deel van
een wereldwijde gemeenschap, die met de Heer
verbonden is. Van de reactionaire of elitaire houding uit
de gnostische geschriften is geen sprake. De christenen
zijn één in hun ontzag voor hun Heer en maken deel uit
van een grootse beweging, die vergeleken wordt met
“een brede, machtige rivier” (6,8). Deze brede associatie
is moeilijk te rijmen met het zelfbeeld van de gnostici.
Bovendien wordt hierdoor het ideeëngoed in dit
hymnenboek verbonden met een veel bredere
gemeenschap dan een geïsoleerde groep, laat staan een
individu. “Alle dorstigen op aarde dronken; hun dorst
werd volkomen gelest”, zegt de dichter (6,11). Als de
Oden zich inderdaad binnen de hoofdstroom van het
christendom situeren, moet hun inhoud ook verrekend
worden om het karakter van die hoofdstroom te
bepalen. Er staat dan veel meer op het spel dan enkel het
karakter van de Oden. Het gaat dan om het karakter van
minstens een belangrijke groep binnen de hoofdstroom
van het vroege christendom.
In Lattkes commentaren4 wordt gnostisch gedachtegoed voortdurend gesuggereerd door het gebruik van
Griekse gnostische terminologie (zoals gnosis en
pleroma) als vertalingen van Syrische woorden (zoals
mad? â / îda? thâ en ðumlâyâ) die in de context veel beter
passen als ze minder gekleurd vertaald worden (zoals
met 'begrip' / 'kennis' en 'volwassenheid'). Dergelijke
vertalingen zijn misleidend omdat nergens in de Oden
de gnostische concepten aanwezig zijn. Naar gnosis in
de betekenis van bekendheid met de herkomst van het
hogere in de mens, of pleroma in de betekenis van het
geheel van goddelijke machten in de bovennatuurlijke
sferen, zoekt men in dit hymnenboek tevergeefs.
Als we de concepten achter ons laten en gaan zoeken
naar standpunten of leerstellingen uit het gnosticisme,
is de oogst al even mager. Om een goede indruk te geven
van de wijze waarop de Oden zich verhouden tot het
gnostisch denken, heb ik enkel terreinen geselecteerd
waar (proto-)orthodoxie en (proto-)gnosticisme
scherp tegenover elkaar staan.5 Men heeft immers al te
vaak elementen (zoals dualisme) in de Oden als
gnostisch betiteld die ook bij fervente tegenstanders
van het gnosticisme aanwezig waren.

Wie is de Schepper?
Eén van de meest opvallende kenmerken van gnostisch
denken is het onderscheid tussen de allerhoogste God
en de Schepper. Meestal wordt de schepping van de
kosmos toegeschreven aan een lager en minder
vernuftig geestelijk wezen. Dit onderscheid is in de
Oden totaal afwezig. De gelovigen erkennen de
Allerhoogste als hun Schepper en zij zijn zijn handwerk
(7,9 en 8,13-18). Voor de rest van de geschapen
werkelijkheid ligt het niet anders. In ode 4,14-15 bidt de
dichter:
“Want voor U, als God, was alles openbaar,
vanaf het begin was het ordelijk voor uw aangezicht.
En U, o Heer, hebt alles gemaakt.”

Ode 16 bezingt, geheel in de geest van Psalm 19 in het
Oude Testament, de grootheid van God die tot uiting
komt in zijn schepping (16,10-12.18-19):6
“Hij is het die de aarde heeft uitgebreid,
en die het water in de zee heeft verzameld.
Hij heeft de hemel uitgespannen,
en de sterren geschikt.
Hij gaf vorm aan de schepping en stelde haar op.
Toen rustte Hij van zijn werken.
(…)
Buiten de Heer om, is er niets,
want voor er iets geworden is, was Hij.
De werelden zijn door zijn Woord ontstaan,
door het Raadsbesluit dat in Hem was.”

Wat is het wezen van de verlossing?
In de gnostische mythe (die bijvoorbeeld wordt
uiteengezet in het Geheime boek van Johannes) is de
verlossing een missie van een geestelijk wezen om
zielen die door een kosmische ramp in de materiële
wereld verzeild zijn geraakt , weer in hun
oorspronkelijke staat te herstellen. Verschillende
gnostische geschriften distantiëren zich uitdrukkelijk
van de oudtestamentische passages over schepping,
zondeval en verlossing. De Oden daarentegen vertonen
een duidelijke continuïteit met het Oude Testament. In
ode 31,12-13 is de Messias aan het woord:
“Ik droeg uit nederigheid hun wreedheid,
om mijn volk te redden, te beërven,

9

MAR]URIA
(vervolg) Wie zongen De Oden van Salomo?

Om de beloften aan de vaders niet te breken,
aan wie Ik had beloofd hun nageslacht te redden.”

Het Oude Testament kondigt een menselijke verlosser
aan. In de gnostische mythe is daarvoor echter geen
ruimte, maar wel in de Oden, waar de Messias mens
wordt in de volle betekenis van het woord (7,3-6):
“Want er is Iemand die mij helpt, de Heer.
uniek als Hij was heeft Hij zich getoond in zijn eenvoud,
want zijn goedheid heeft zijn majesteit doen slinken.
Hij is geworden zoals ik, zodat ik Hem kan ontvangen.
Hij werd geacht als ik in zijn gestalte,
zodat ik mij met Hem kon bekleden.
En ik heb niet gebeefd toen ik Hem zag,
omdat Hij genadig voor me was.
Hij werd als mijn natuur, opdat ik Hem zou begrijpen,
en als mijn vorm, opdat ik mij van Hem niet af zou keren.”

De dichter die zich over deze menswording verheugt,
vindt er zijn redding. Vers 4 stelt de menswording zelfs
voor als een noodzaak om een ontmoeting mogelijk te
maken: “Hij is geworden zoals ik, zodat ik Hem kan
ontvangen. Hij werd geacht als ik in zijn gestalte, zodat
ik mij met Hem kon bekleden.” Dit komt heel dicht bij de
incarnatieleer van Ireneüs, die in de inleiding tot het
vijfde boek van zijn Adversus Haereses de dwaasheid van
de ketters pareert met een beroep op “Jezus Christus
onze Heer, die omwille van zijn onmetelijke liefde
geworden is tot wat wij zijn, om ons te maken tot wat hij
is.”7
In ode 19 wordt de geboorte van de Messias genoemd.
Hoewel de dichter onderstreept dat deze geboorte
bovennatuurlijk is (een pijnloze geboorte uit een
maagd!), is dit het verslag van een reële geboorte onder getuigenverklaring - van een echt kind (6-11):
De schoot van een maagd is krachteloos,
toch werd zij zwanger en baarde.
En de maagd werd moeder door grote ontferming.
Zij baarde en bracht de Zoon voort, maar zij had geen pijn,
want het gebeurde niet zonder doel.
En ze vroeg niet om een vroedvrouw,
want Hij deed haar leven.
Zij bracht voort zoals een man, met verlangen;
zij bracht voort onder getuigenverklaring;
zij kreeg een kind door grote macht.
Zij had Hem lief in verlossing,
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beschermde Hem in goedheid,
en toonde Hem in majesteit.

Het verlossend optreden van de Messias wordt
gekenmerkt door genade en ontferming. Zoals in de
Brief aan de Hebreeën mondt zijn missie uit in het
brengen van een offer. Hij is gekomen om als priester op
te treden voor zijn volk (20,1-2): “Ik ben een priester
van de Heer, en voor Hem verricht Ik priesterdienst; aan
Hem breng Ik het offer volgens zijn raadsbesluit.” De
gelovige is zich welbewust dat dit offer van de Messias
de uitweg betekent uit de ellende waarin mensen waren
verstrikt (7,10): “Daarom was Hij mij genadig in zijn
grote mededogen, en stond me toe beroep op Hem te
doen en van zijn offer te ontvangen.” In ode 21 (die volgt
op 'priesterode' 20) heft de Messias de handen.
Meermaals in de odenbundel wordt op die wijze het
kruis in beeld gebracht (in oden 21, 27, 37, 42). Het
kruis speelt in de Oden elders ook een hoofdrol. De
levensboom in het paradijs, die de gelovige het leven
geeft, staat symbool voor het kruis.
Als er één thema centraal is in de Oden van Salomo, dan
is het wel de verlossing: mensen die verstrikt zijn in de
dood worden door de Messias van hun boeien verlost en
naar het paradijs geleid. In zich hebben zij niet het leven,
maar de dood. De gnostische verlossingsmythe, waarbij
de Verlosser het leven dat uit de bovenwereld in de
kosmos is gelekt terug komt halen, is ver te zoeken.
Kennis of gnosis?
Het hoofdargument van Lattke en zijn medestanders
voor een gnostisch verstaan van de Oden is de grote rol
die 'kennis' speelt in dit boek.8
Lattke heeft vijftien maal in zijn vertaling de term
'gnosis'. In 18,13 introduceert hij zelfs “die Gnostiker”.9
Lattke zet zijn lezers op het verkeerde been. Als hij met
'gnosis' niet meer bedoelt dan 'kennis', dan is het
misleidend het Griekse woord te gebruiken, dat
inmiddels tot terminus technicus is geworden. De auteur
van het Evangelie volgens Johannes is toch nog geen
gnosticus omdat hij groot belang hecht aan een bepaald
type kennis: “Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen,
de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus
Christus.” (Joh. 17:3) Daarom kunnen ook de Oden
bezwaarlijk als een gnostisch document beschouwd
worden, omdat zij nadruk leggen op een kennis die
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eveneens volgens orthodoxe en antignostische
kerkvaders onontbeerlijk is. De kennis van de gnostici is
in de eerste plaats een zelfkennis, een kennis van de
eeuwige ziel in de uitverkorene, die in wezen bij een
andere, hogere wereld hoort. Die kennis – of gnosis –
vindt men niet in de Oden. Daar gaat het om het kennen
van de Heer:
“Wandel in de kennis van de Heer,
en je zal de ongeëvenaarde genade van de Heer kennen;
je zal je uitbundig in Hem verheugen
en Hem volkomen kennen.”
(23,4)
“Haat zal van de aarde worden weggedaan,
en met de afgunst worden weggespoeld.
Want gebrek aan kennis is tenietgedaan op aarde,
omdat de kennis van de Heer er is gekomen.”
(7,20-21)
“Versta mijn kennis, wie Mij waarachtig kent.
Wie bemint, bemin Mij met genegenheid.”
(8,11)10

Deze kennis van de Heer hangt samen met kennis van
zijn reddingsplan:
“De Heer heeft zich steeds meer bekend gemaakt,
Hij heeft er zich op toegelegd te openbaren
wat Hij ons in genade heeft gegeven.”
(6,6)
“Want de Mond van de Allerhoogste sprak tot hen,
en door zijn toedoen maakte zijn verklaring voortgang.
Want de woning van het Woord is de Mensenzoon,
en zijn waarheid is liefde.
Gezegend zij die door zijn toedoen alles hebben begrepen,
en de Heer hebben gekend in zijn waarheid.”
(12,11-13)

Er is één ode, namelijk ode 13, waarin zelfkennis wel
degelijk aan de orde is. Ook daar is het echter niet een
herinneren van een goddelijke oorsprong, maar
integendeel, een erkennen van het eigen gebrek en de
nood aan reiniging en heiligheid van Godswege:
“Zie, de Heer is onze spiegel.
Open jullie ogen en zie ze in Hem.
Leer hoe je aangezicht er uitziet,
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en breng lofliederen voor zijn Geest.
Veeg de verf van je aangezicht,
bemin zijn heiligheid en bekleed je ermee.
Dan zullen jullie altijd onberispelijk zijn voor Hem.
Halleluja.”

De kennis die in de Oden wordt aangeprezen is dan ook
niet metafysisch van aard. Het gaat steeds om een
begrip van wat God in en door hen wil doen, en heeft
directe consequenties voor hun manier van leven:
“Gebrek aan kennis verscheen als kaf,
en als het schuim van de zee.
Lege mensen liepen er hoog mee op,
ze gingen erop lijken en werden leeg.
Maar zij die kennis bezaten,
begrepen en bepaalden hun koers,
door hun overwegingen werden zij voor smet behoed.
Zij hielden zich aan het plan van de Allerhoogste,
en dreven de spot met hen die met Misleiding leefden.
Zij spraken de waarheid,
vanuit de ademtocht die de Allerhoogste in hen blies.”
(18,11-15)

De wijsheid die de gelovige te beurt valt, heeft een
directe weerslag op zijn morele leven. Opvallend hierbij
is dat de volledige omkeer ten goede aan de Heer wordt
toegeschreven. Alles wat de dichter aan goeds in
zichzelf aantreft, is recent ontvangen van de Heer:
“Maar ik ontving wijsheid,
om niet in de handen te vallen van de Misleiders,
en ik was verheugd dat de Waarheid met me meeliep.
Want ik werd sterk, ik herleefde en ik was verlost,
mijn fundament werd gelegd door de Heer,
want Hij heeft mij geplant.
Hij heeft de wortel ingegraven
begoten, vorm gegeven en gezegend.
Deze plant zal vrucht voortbrengen tot in eeuwigheid.
Hij wortelde diep, kwam op en groeide breed uit.
Hij werd dicht en groot.
En de Heer alleen werd verheerlijkt,
omdat Hij heeft geplant en bijgewerkt;
Omdat Hij heeft verzorgd en een zegen uitgesproken;
omdat Hij deze prachtige aanplanting
met zijn rechterhand heeft uitgevoerd,
en ons inzicht heeft geschonken in zijn plan.”
(38,16-22)
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In wie woont het licht?
Eén van de meest opvallende karakteristieken van
gnostisch denken is de eigenaardige antropologie.
Vooral de zelfbeschouwing van de gnosticus, die zich
ziet als wezenlijk verschillend van de niet-gnosticus,
springt in het oog. De gnosticus heeft namelijk een
goddelijke oorsprong, of heeft een kern in zich met een
goddelijke oorsprong, en moet alleen al daarom
uiteindelijk tot God terugkeren. Voor 'gewone' mensen
geldt dat niet. Om die reden is ode 32 vaak gnostisch
geïnterpreteerd: “Uit het hart van de gezegenden komt
vreugde, en licht van Hem die in hen woont” (vers 1). De
'gezegenden' komen ook in gnostische teksten voor. In
het Evangelie van de waarheid, bijvoorbeeld, wordt veel
aandacht gegeven aan het wezen van de gezegenden.11
In de context in het Evangelie van de Waarheid zijn deze
gezegenden degenen die terug zijn gekeerd naar hun
bron, en die geluisterd hebben naar de wortel in hun
binnenste. Hun terugkeer naar degene van wie ze zijn
uitgegaan, is in dit evangelie zelfs een belangrijk thema.
Hoe anders is het echter in de Oden van Salomo. Daar
heet het:
“En ik sprak: o Heer, gezegend zijn zij,
die geplant zijn in uw land,
voor wie er plaats is in uw paradijs,
Die groeien zoals uw bomen groeien,
en die over zijn gegaan uit het duister in het licht.”
(11,18-19)

De zaligspreking is daar helemaal niet verbonden met
iets in henzelf. Het licht dat in hen woont, is in hen
komen wonen en heeft de duisternis verdreven. Het is
bij hen gebracht na een duidelijke omkeer, door de
Messias, die hen had toegesproken:
“Verzaak aan de wegen van de Verderver,
en nader tot Mij.
En Ik zal bij jullie binnenkomen,
en jullie uitleiden uit de ondergang,
en jullie wijsheid geven op de wegen van de waarheid.
Zodat verderf en ondergang jullie bespaard worden.
Luister naar Mij en laat je redden,
want Ik verkondig jullie de genade van God.
Door mijn toedoen zullen jullie gered en gezegend zijn.”
(33,7-11)

De Oden van Salomo behoren tot de gebedschat van de
vroege christenheid, waaruit ook de latere gnostieken
hun concepten en hun terminologie hebben geput. De
toon, de boodschap, en vooral de kijk op de verloren
mens en zijn verlossing, is echter ingrijpend anders.
Eindnoten
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Voor meer informatie over de Oden wordt verwezen naar de rubriek
'Uitgelicht' in Marturia 2 (februari 2010).
Alle gedeelten zijn geciteerd uit Gie Vleugels, De Oden van Salomo: uit
het Syrisch vertaald en toegelicht. Bronnen van spiritualiteit. Averbode:
Altiora Averbode, 2010, tenzij anders is aangegeven.
Gie Vleugels, “The Odes of Solomon, Gnosticism and The Rule of Faith”,
The Harp: A review of Syriac, Ecumenical and Oriental Studies, 22 (2007):
241-256. Vooral in het omvangrijke werk van Michael Lattke worden de
Oden steevast gnostisch geïnterpreteerd. Lattkes eruditie en zijn
overvloed aan tekstuitgaven, taalkundige analyses, vertalingen en
commentaren van de Oden van Salomo zijn indrukwekkend. Zijn
volhardende gnostische lezing in zijn gehele oeuvre draagt echter niet
bij om de betekenis en de samenhang van individuele oden en van het
odenboek als geheel te achterhalen. Mijn artikel reageert op Lattkes
methodiek.
Michael Lattke, Oden Salomos: Text, Übersetzung, Kommentar; 3 vol.
(Novum Testamentum et Orbis Antiquus) Göttingen: Vandenhoeck u.
Ruprecht, 1999, 2001, 2005; en The Odes of Solomon, Hermeneia,
Minnesota: Fortress Press, 2009.
Zie voor een heldere karakterisering van de wereld van het gnosticisme
de werken van Riemer Roukema, Gnosis en geloof in het vroege
Christendom: Een inleiding tot de gnostiek, Boekencentrum, 2004, en
Jezus, de gnosis en het dogma, Boekencentrum, 2007.
Waarschijnlijk heeft de dichter zich zelfs op Psalm 19 gebaseerd. Zowel
de psalm als de ode brengen eer aan God zowel omwille van zijn
schepping als omwille van zijn woord. Verder zijn er diverse opvallende
parallellen in de beschrijving van Gods woord en van de schepping.
Vertaald uit W. Wigan Harvey, Sancti Irenaei Episcopi Lugdunensis, Libros
quinque Adversus Haereses, Tom. II, Cambridge: Typis Academicis, 1857,
p. 314: “Jesum Christum Dominum nostrum: qui propter immensam
suam dilectionem factus est quod sumus nos, uti nos perficeret esse
quod et ipse.”
Zie met name excurse 7, “'Knowledge' and 'To Know'” in Michael Lattke,
The Odes of Solomon, Hermeneia, Minnesota: Fortress Press, 2009, p. 92
ff.
Zie zijn vertaling in Fontes christiani: Oden Salomos, übersetzt und
eingeleitet van Michael Lattke (Freiburg: Herder, 1995). De term 'gnosis'
is veertien maal zijn vertaling voor îda? thâ (7,7.7.13.21.21.24; 8,9.11;
12,3; 15,5; 17,13; 23,4.4; 34,5), één maal voor mad? â (17,8). “Die
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Gnostiker” in 18,13 staan voor het Syrisch aylçyn d'yâd? în (“zij die
kennen”). In voetnoot geeft Lattke wel aan: “Wörtl.: 'die, die erkennen'.”
(p. 152)
Merk op dat 8,11 (“mijn kennis … wie Mij waarachtig kent”) en 23,4
(“kennis van de Heer … Hem volkomen kennen”) de genitiefvorm
ondubbelzinnig als een objectgenitief kwalificeert. Zie over 'kennis van
de Heer' eveneens 11,4: “Vanaf het begin en tot het einde heb ik zijn
kennis ontvangen”; 12,3: “Want de Heer heeft overvloedig zijn kennis in
mij gelegd”.
“Gezegenden” is daar de vertaling van het Griekse leenwoord makarios
(in het meervoud) in de Koptische tekst (NH.I,3,42). Ook in Oden 11,18
en 32,1 heeft het Syrisch de term uvayhun, die in de Syrische bijbel
ìáê? ñéïé vertaalt, de normale inleiding van een zaligspreking.
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MAR]URIA
De Oden van Salomo | recensie
De Oden van Salomo. Uit het Syrisch vertaald en toegelicht door Gie Vleugels, Altiora
Averbode, 2010, 144 blz., € 22,50.
De Oden van Salomo. In: Slavenburg (red.), Het grote boek der apokriefen: geheime
vroegchristelijke teksten, Ankh-Hermes, 2009, blz. 793-822, € 65,=

'De Oden van Salomo' betreft een collectie van 42 oden (gezangen) die ons alleen in
het Syrisch nagenoeg compleet is overgeleverd. Vanwege de vroege datering – begin
tweede eeuw – kunnen de Oden als de oudst christelijke liederenbundel worden
beschouwd.
Er moest bijna honderd jaar verstrijken sedert de versie van A.J. Wensinck (1911),
maar sinds kort zijn we in het rijke bezit van niet één, maar twee nieuwe Nederlandse vertalingen
van de Oden. Na de versie in de bundel van Slavenburg (2009), de bekende neognosticus, verscheen afgelopen najaar binnen
de reeks 'Bronnen van Spiritualiteit' bij Averbode een vertaling van Gie Vleugels, hoogleraar Nieuwe Testament en
vroegchristelijke literatuur aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.
De versie van Slavenburg biedt enkel een vertaling die direct volgt op een beknopte inleiding. De vertaling leest prettig. Uit de
algemene inleiding blijkt echter dat deze 'vertaling' is gebaseerd op andere moderne vertalingen en niet direct vanuit het
Syrisch tot stand is gekomen. Verder worden de individuele oden niet verder onderverdeeld in verzen of van enige toelichting
voorzien. Geen ideale uitgangssituatie om kennis te maken met een geschrift als de Oden.
Anders is dit bij de editie van Vleugels die ons een eigen vertaling uit het Syrisch biedt. Daarnaast bevat deze een uitvoeriger
inleiding, een korte literatuurlijst, enkele noten bij de vertaling en per ode een toelichting ('nota's' genoemd). Bovendien
worden de Oden onderverdeeld in verzen en wordt duidelijk in de tekst gemarkeerd wie aan het woord is: 'de dichter', 'de
Messias', of 'de gemeenschap'. Door laatstgenoemde ingreep wordt dit oude geschrift een stuk toegankelijker, wat het
leesplezier aanmerkelijk vergroot.
De vertaling van Vleugels is prettig leesbaar, maar heeft soms wat archaïsche trekjes ('zoudt', 4:13b; 'ons harten', 'des
avonds', 41:6). Vleugels verantwoordt enkele tekstkritische ingrepen en vertaalkeuzes in eindnoten. Opmerkelijk is
overigens, dat in enkele noten onvertaald Syrisch en Grieks wordt gepresenteerd. Blijkbaar wordt verwacht dat de doelgroep
deze talen beheerst.
In de inleiding neemt Vleugels stelling tegen een gnostische duiding van de Oden, terwijl Slavenburg hiervoor meer ruimte
laat, zonder overigens uitgesproken positie te kiezen. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Duitse vertaling van Lattke, is
die van Slavenburg niet bewust 'gnostisch' en bevat geen termen als 'gnosis' of 'gnostici'. Het was interessant geweest als
Vleugels – vanwege zijn verwerping van een gnostisch karakter – de dialoog was aangegaan met andere onderzoekers die in
de Oden wél gnostische tendensen herkennen.
De verklarende nota's van Vleugels bieden waardevolle informatie de oden beter te verstaan. Juist daarom vind ik het jammer
dat de nota's vaak erg bondig zijn. Ik had het toegejuicht als Vleugels in het algemeen wat minder zuinig met woorden was
geweest, zodat ook de vele lege pagina's die de publicatie bevat (ca. 30!) zouden zijn gevuld. De stijl van de nota's blijft vooral
zakelijk en informerend.
Vleugels sluit zich aan bij onderzoekers die de Oden binnen een doopcontext situeren en wijst met regelmaat op elementen in
de tekst die deze visie ondersteunen. Nu is het bekend dat in bepaalde regio's de pasgedoopte tijdens de eerste communie
melk en honing kreeg aangereikt (zie Clemens, Paedagogus, I.6.38.1-33; Tertullianus, De Corona, 3; Traditio Apostolica, 21).
Het viel me op dat ook in de Oden melding wordt gemaakt van melk (en honing) en wel in ode 4:10b, 8:14a, 19:1-4, en 40:1.
Alhoewel Vleugels dit fenomeen onaangeroerd laat, lijkt hiermee een doopsituatie verder ondersteund te kunnen worden.
Al met al is Vleugels' versie niet alleen toegankelijker, maar ook diepgravender dan die van Slavenburg. Wie een inleiding
zoekt op de Oden is daarom beter af met Vleugels die, zoals gezegd, een eigen vertaling vanuit het Syrisch biedt. Gezien de
zakelijke stijl, het niveau, en de aard van de noten (Syrisch en Grieks) acht ik het boek vooral geschikt voor theologen en
theologiestudenten, die ik het dan ook van harte aanbeveel!
drs. ing. Nathan Witkamp
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MAR]URIA
Uit de media | André Boerman (vroegekerk.nl)
VIER EVANGELIËN VERDIENDEN HET OM RICHTSNOER TE ZIJN
De vier evangeliën verdienden het om als richtsnoer doorgegeven te worden aan het nageslacht.
Dat concludeert dr. Aza Goudriaan, universitair docent aan de faculteit der godgeleerdheid van de
Vrije Universiteit, naar aanleiding van de bespreking van het boek "Who Chose the Gospels?
Probing the Great Gospel Conspiracy" van C.E. Hill, hoogleraar aan het Reformed Theological
Seminary in Orlando, Florida.
De niet-canonieke geschriften worden nogal eens gezien als indicaties van een oorspronkelijke
rijkdom aan vertakkingen van het christendom. Deze rijkdom zou de latere orthodoxie met opzet
hebben teruggebracht tot een viertal gezaghebbende evangeliën. C. E. Hill heeft deze visie grondig
en kritisch bestudeerd.
Uit gevonden papyrusfragmenten uit de tweede eeuw en later blijkt dat de vier evangeliën veruit in
de meerderheid waren. Kerkvader Irenaeus was van mening dat precies het aantal van vier
evangeliën voldoende en passend was. Tal van kerkvaders als Tertullianus, Origenes en Cyprianus
werkten met een viertal canonieke evangeliën. Voor dat feit moet een andere verklaring worden
gevonden dan de invloed van Irenaeus alleen, zoals vaak wordt verondersteld. Ook uit het
Fragment van Muratori, een lijst van gezaghebbende kerkelijke boeken dat vermoedelijk uit
ongeveer 170 dateert, blijkt dat het viertal evangeliën werd erkend. Daarnaast blijkt dat de vier
evangeliën al vóór Irenaeus op diverse manieren bijeengevoegd werden, zoals bijvoorbeeld in het
"Diatessaron" van Tatianus, een rond 170 samengestelde harmonisering van de vier evangeliën.
Ook in de diverse codices, "boeken" waarin diverse gezaghebbende geschriften werden
gebundeld,wordt de bundeling van de vier evangeliën veelvuldig aangetroffen. Ze moeten in de
derde eeuw een vertrouwd fenomeen zijn geweest. Duidelijk is dus dat de kerkelijke erkenning van
de evangeliën van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes oude papieren heeft.
Goudriaan vat de opvatting van Hill over het samenkomen van de vier evangeliën als volgt samen.
Niemand koos. Er is geen tweede-eeuwse synode samengeroepen om criteria te ontwikkelen en
vervolgens over geschriften te oordelen. De evangeliën werden door de kerk ontvangen als via de
apostelen door God gegeven. Tweede-eeuwse christenen spreken over de vier evangeliën in
termen van het "ontvangen, belijden of erkennen van wat gegeven is." Die ontvangen geschriften
verdienden het ook om als richtsnoer doorgegeven te worden aan het nageslacht.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 26-02-2011,
http://www.refdag.nl/opinie/vier_evangelien_verdienden_het_om_richtsnoer_te_zijn_1_536692

VROEGE KERK HAD OPMERKELIJK VERTROUWEN IN KRACHT SCHRIFTTEKST
Ondanks het feit dat de meeste mensen in de vroege kerk niet konden lezen of schrijven en dus
afhankelijk waren van het gesproken Woord, was er toch een opmerkelijk vertrouwen in de kracht
van de tekst van de Schrift. Dit betoogde de patristica Morwenna Ludlow van de universiteit van
Exeter onlangs tijdens de conferentie "Heilige Schrift?" over het gezag en de uitleg van de Schrift,
georganiseerd door Society for the Study of Theology.
Uit de kunst en architectuur uit de vroege kerk blijkt de grote invloed van de verhalen uit de Bijbel.
Vaak zit er in de mozaïeken op de muren van de doopkapel een narratieve opbouw. Wie de kapel
binnentreedt om gedoopt te worden, treedt binnen in de wereld van de Bijbel.
Volgens Ludlow leerden de kinderen al van jongs af aan de psalmen en raakten zij op die manier
vertrouwd met de tekst uit de Schrift. Men achtte het beter om de psalmen uit het hoofd te leren dan
Homerus. Het vertrouwen in de kracht van de tekst van de Schrift is opmerkelijk, aldus Ludlow.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 13-04-2011,
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/vroege_kerk_had_opmerkelijk_vertrouwen_in_kracht_schriftt
ekst_1_545736
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