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De relatie tusen Joden en christenen kent
een beladen geschiedenis. Waren het
aanvankelijk christenen die uiteenlopende vormen van verdrukking uit hun
directe omgeving moesten ondergaan,
het overgrote deel van de kerkgeschiedenis toont een christenheid die zich niet altijd bijzonder
tolerant heeft opgesteld naar andersdenkenden in het
algemeen en de Joden in het bijzonder. Toch moeten we
oppassen voor al te haastige generaliseringen. Zoals
gebruikelijk bij historische teksten, dienen uitspraken
van kerkvaders in de juiste context te worden geplaatst,
ook, of juist, wanneer deze de Joden negatief afschilderen. F.J. Elizabeth Boddens Hosang laat in haar boeiende
bijdrage zien dat, in tegenstelling tot populaire beeldvorming, Joden en christenen eeuwenlang nauwe
relaties hebben onderhouden. Tegen deze achtergrond
moeten de vaak afkeurende bewoordingen van de
kerkvaders over de Joden worden begrepen. Het ging
hen niet zozeer om de Joden, maar om de ‘verjoodsing’
van hun schaapjes waartegen ze, goedbedoelend,
waarschuwen. Alhoewel we deze kerkvaders dus niet
zomaar van antisemitisme mogen beschuldigen,
hebben hun uitlatingen de verhoudingen tussen Joden
en christenen uiteindelijk geen goed gedaan.
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Wat doe jij deze Sabbat?
Over de verhouding tussen Joden en christenen in de eerste eeuwen1
Vanaf de vierde eeuw kon het christendom zich snel
ontwikkelen en verspreiden in het Romeinse Rijk.
Onder keizer Constantijn verkreeg het christendom een
bevoorrechte positie waardoor christenen hun geloof in
vrijheid konden belijden. Een belangrijke vraag is wat
het effect van de opkomst van het christendom was op
relaties met andere religieuze groepen, en dan vooral op
de godsdienst waar het uit voortkwam: het Jodendom.
Hoe zou het verder gaan nu het christendom niet langer
een minderheid was? Zouden christenen door het
ontwikkelen van hun religieuze identiteit zich minder
tolerant opstellen naar Joden dan naar heidenen? Met
de Constantijnse wending zien we, naast wetgeving
tegen heterodoxe gelovigen, ook dat kerkelijke en
seculiere wetgeving zich uiteindelijk specifiek ging
richten tegen Joden. Hoe paradoxaal ook, dit werd mede
veroorzaakt door de betrekkelijk goede verhoudingen
tussen 'gewone' christenen en hun joodse buren die tot
in de Middeleeuwen voortduurden.
Christelijk-joodse verhoudingen in de vierde eeuw
Christelijk-joodse relaties zijn onderwerp van veel
discussies geweest. Volgens de Duitse geleerde Von
Harnack zou het Jodendom in de eeuwen na de val van
Jeruzalem min of meer zijn uitgedoofd, terwijl het
christendom zich over het Middellandse Zeegebied
verspreidde.2 Anderen meenden dat het Jodendom een
vitale beweging was en bleef, actief op zoek naar
bekeerlingen en sympathisanten.3 Laatstgenoemde
theorie lijkt zeer waarschijnlijk in het licht van de
resultaten van later onderzoek.
Een andere vraag met betrekking tot vroeg christelijkjoodse relaties is, wanneer deze twee gemeenschappen
- Joden en christenen – uiteen gingen. Geschriften van
kerkleiders wekken de indruk dat de verwijdering al
vroeg heeft plaatsgevonden - in de eerste eeuw, of in
ieder geval in de vierde eeuw. Recent onderzoek laat
echter zien, dat de wegen van Joden en christenen
wellicht pas in de vroege middeleeuwen definitief zijn
gescheiden en dat er nog lange tijd onderlinge contacten zijn geweest.4 Wat voor contacten waren dit?
Waarom wekten kerkvaders de indruk dat de wegen
definitief gescheiden waren als er nog wel degelijk
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onderlinge contacten waren?
Beschikbare bronnen
Teksten van kerkvaders geven
vaak tegenstrijdige informatie,
waardoor het bemoeilijkt wordt
een helder beeld te krijgen van
de werkelijke relaties tussen
dr F.J. Elizabeth
Boddens Hosang
Joden en christenen. Er zijn
Promoveerde op de
gelukkig nog andere bronnen
relaties tussen
christenen en Joden aan
die ons op weg kunnen helpen
de hand van vroege
een antwoord te formuleren op
concilieteksten, Tilburg
2008. Is werkzaam als
bovenstaande vragen. Dit zijn
identiteitsbegeleider
5
voor de rk-basisscholen
bepalingen van concilieteksten.
in Leiden e/o, en
Concilieteksten zijn kerkelijke
betrokken bij het rk
Spiritueel Centrum de
wetsteksten die de kerkleiders
Boskant in Den Haag.
richtlijnen bieden voor allerlei
praktische situaties. In tegenstelling tot de vaak emotionele preken van kerkvaders
gaat het hier om meer zakelijke bepalingen die het
resultaat zijn van een overleg tussen verschillende
kerkleiders uit een bepaalde regio.
De concilieteksten die voor dit onderzoek zijn bestudeerd komen uit het oostelijke en westelijke
Middellandse Zeegebied, uit de vierde tot zesde eeuw.
Van elk concilie zijn die bepalingen (canones) besproken waarin iets wordt gezegd over de interactie tussen
christenen en Joden. De bepalingen laten zien dat
contacten tussen christenen en Joden nog heel hecht
waren. De christengelovigen vonden het normaal om
van hun joodse buren verschillende liturgische en
andere praktijken te lenen en soms hecht contact met
hen te onderhouden. De canones wijzen uit dat deze
interactie tegen de zin van kerkleiders plaatsvond.
Christenen die zulke contacten onderhielden, werden
door de kerkleiders 'judaïzerend' genoemd.
De vierde eeuw was een periode waarin de christenen
hun eigen identiteit, hun theologie, ontwikkelden en
afbakenden. De concilievaders meenden dat er duidelijke richtlijnen nodig waren om de gelovigen op het
'rechte pad' te houden. Deze richtlijnen waren niet
zozeer geïnspireerd door anti-joodse gevoelens, maar
waren resultaat van de wens duidelijke grenzen te
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stellen tussen deze twee groepen.
Naast de concilieteksten vormt het Romeins civiel recht
een tweede, meer geringe bron van informatie. Religie
en religieuze praktijken waren deel van het openbare
leven, vandaar dat Romeinse wetten zich ook richtten
op het religieuze leven van de inwoners van het
Romeinse Rijk. Belangrijk is wel dat vanaf de vierde
eeuw kerkelijke wetsteksten werden ingevoegd in het
civiel recht. Veel onderwerpen die in de concilies
werden besproken, vormden een basis voor latere
seculiere wetgeving.6 Het is een voorbeeld van de steeds
nauwere banden tussen kerk en staat.
De kerk had geen jurisdictie over Joden, maar wel over
hun eigen christelijke gelovigen, vooral als zij praktijken
aanhingen die als 'judaïzerend' werden beschouwd.
Toen kerkleiders vonden dat de contacten tussen de
twee groepen te hecht bleven, keerden de kerkelijke
wetten zich specifiek tegen Joden.
Een derde bron is archeologisch materiaal uit de
betreffende gebieden. Dit is onderzocht op de mogelijkheid de gegevens uit de teksten toe te lichten. Tot slot
zijn alsnog teksten van kerkvaders uit het betreffende
gebied en de periode van de concilieteksten bestudeerd
in het licht van de informatie uit de andere bronnen.
Spanje (306)
De eerste tekst die we zullen bekijken, komt uit het
vierde-eeuwse Spanje: Elvira, het huidige Granada.7 Dit
concilie vond plaats na de laatste grote vervolgingen
onder keizer Decius. Veel gelovigen waren op hun oude
heidense gewoontes teruggevallen. Kerkleiders uit het
gebied van Spanje tot in Noord-Afrika vonden het tijd
om daar eens wat aan te doen. De bijna negentig bepalingen van dit concilie gaan over priesters, diakenen en
bisschoppen, over het catechumenaat en de 'initiatieriten' – doop, confirmatie, eucharistie - maar ook het wel
en wee van gewone gelovigen komt aan bod. Enkele
bepalingen uit Elvira gaan over de verhoudingen tussen
christenen en Joden en betreffen landzegeningen,
interreligieuze maaltijden, huwelijken en buitenechtelijke relaties. Enkele voorbeelden:
Elvira, canon 16:
Heretici ('ketters'), indien zij niet vrijwillig overgaan naar
de katholieke kerk, mogen zij geen katholieke meisjes

huwen. (Katholieke) meisjes mogen ook niet worden
uitgehuwelijkt aan Joden noch aan heretici, aangezien er
geen gemeenschap kan zijn tussen gelovigen en ongelovigen. Indien ouders tegen deze bepaling ingaan, worden ze
voor 5 jaar uitgesloten.

De bepaling is gericht tegen de ouders van christelijke
meisjes, omdat in de oudheid de ouders bepaalden met
wie hun dochters moesten trouwen. Jongens hadden
meer vrijheid. Een zorg was dat meisjes na hun huwelijk
meestal de godsdienst van hun nieuwe familie overnamen.
Canon 49
Landeigenaren worden gewaarschuwd hun oogst, met
dankzegging ontvangen van God, niet door Joden te laten
zegenen voor het geval dat onze zegen nutteloos en zwak
maakt. Indien iemand dit toch doet, wordt hij geheel uit de
kerk verwijderd.

Blijkbaar waren bepaalde joodse zegeningen aantrekkelijk voor christenen; ook de concilievaders waren
zich hiervan bewust. We weten niet wie de Joden waren
die deze zegeningen uitspraken noch hoe vaak dit
plaatsvond. Maar duidelijk is wel dat christelijke
landeigenaren blijkbaar deze joodse zegen zo hoog
waardeerden dat ze er graag gebruik van maakten.
Interessant is ook dat de concilievaders aan deze
zegeningen een grote kracht toeschreven: 'voor het
geval dat onze zegen nutteloos en zwak maakt'! Dit was
van groot belang: iemand die deze wet overtreedt,
wordt uit de gemeenschap gezet. Geen geringe straf!
Canon 50
Indien geestelijken of gelovigen met Joden eten, worden
zij weggehouden van communie om zich te kunnen
bekeren.

Ook hier is de straf dat de boosdoener buiten de
gemeenschap wordt gesloten: hij mag geen communie
meer ontvangen.
De zorg over gezamenlijke, interreligieuze, maaltijden
komt in veel concilieteksten terug, tot in de 11e eeuw.8
Maaltijden zijn meer dan alleen het delen van voedsel en
drank. Vooral in de oudheid waren maaltijden nauw
verbonden met de rituelen van een bepaalde gemeenschap. Als je met een ander maaltijd hield, betekende dit
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dus dat je met die groep verbonden was; in ieder geval
werd je er voor dat moment in opgenomen. In bovenstaand voorbeeld kan men natuurlijk vooral denken aan
de rituelen die horen bij de sabbatsmaaltijd. Geen
wonder dat de concilievaders zich keerden tegen
christenen die maaltijden met Joden deelden: zo
werden deze christenen deelgenoot aan joodse maaltijd
rituelen, en dus – voor even – deel van de joodse geloofsgemeenschap. De kerkleiders wilden dit voorkomen,
maar blijkbaar zonder veel succes want het stond
tijdens veel latere concilies toch weer op de agenda.
De stellingen in Elvira zijn duidelijk: christenen mogen
zich niet inlaten met niet-christelijke rituelen, noch met
Joden eten of huwen.
Dat christenen nauwe contacten met Joden onderhielden, was niet iets unieks. Christenen 'leenden' ook van
hun heidense buren en namen veel andere praktijken
van hun omgeving over. Het is evenwel markant, dat het
in het geval van het Jodendom gaat om nauwe contacten
met een godsdienst waar het ontluikende christendom
zich juist van wilde onderscheiden. Alhoewel kerkleiders zeker ook waarschuwden tegen 'ketters', richtten
zij zich toch vooral tegen contact met het Jodendom,
juist vanwege de grote aantrekkingskracht voor christenen.
Turkije en Syrië (vierde eeuw)
In het vierde-eeuwse concilie van Laodicea in Anatolië
(huidige Turkije) staan zaterdagse liturgische praktijken van christenen uit dat gebied beschreven, alsook de
feesten die zij met Joden vierden. De vierde-eeuwse
Apostolische Canones, een concilietekst uit Antiochië
(Syrië), vormt een goede aanvulling op de informatie uit
Laodicea. Deze canones vermelden dat christengelovigen naar de synagoge gingen en feesten met Joden
vierden. Volgens de beschrijvingen in Laodicea en in de
Apostolische Canones is de interactie tussen christenen
en Joden vooral liturgisch van aard.
Laodicea, Canon 16
Op de sabbat dienen de Evangelies te worden gelezen, met
de andere Schriftteksten.
Laodicea, Canon 29
Christen mogen niet judaïzeren door niet te werken op de
sabbat; op die dag dienen zij te werken en als christenen
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de dag des Heren te eerbiedigen en die dag niet te werken.

Christenen moesten blijkbaar worden herinnerd aan
het feit dat ze op zaterdag teksten uit de Evangelies
dienden te lezen. Het lijkt erop dat ze bij elkaar kwamen
op zaterdag, mogelijk voor een (gebeds)dienst, waar ze
waarschijnlijk alleen uit het Oude Testament lazen. Ook
waren er gelovigen die moesten worden herinnerd aan
het feit dat de zondag rustdag is en niet de zaterdag.
Misschien was dit wel dezelfde groep. Of deze christenen ook naar de synagoge gingen, of dat ze een deel van
de joodse traditie in hun diensten gebruikten, weten we
niet. Duidelijk is wel dat ze de zaterdag, de sabbat, van
groot belang vonden. Er volgt geen straf; men wilde hen
blijkbaar bij de geloofsgemeenschap houden.
Van specifiekere aard zijn de volgende bepalingen.
Laodicea, Canon 37
Men mag geen feestelijke gaven van Joden aannemen,
noch aan hun feesten deelnemen.
Apostolische Canones 70
Indien een bisschop, priester of diaken of iemand op de
lijst van priesters samen met Joden vast of hun feesten
onderhoudt, of feestelijke gaven zoals ongedesemd brood
van hen ontvangt, wordt hij uit zijn functie ontheven. Als
het een leek betreft, wordt hij geëxcommuniceerd.

Deze canones zijn vooral gericht tegen christenen die
joodse feesten vierden, zoals Pesach ('feestelijke gaven
zoals ongedesemd brood'). Blijkbaar ontvingen ze in
deze periode ook cadeautjes, 'feestelijke gaven', van
Joden.
Christengelovigen worden gewaarschuwd weg te
blijven van joodse feesten. We zien in verschillende
concilieteksten dat christenen joodse vieringen en
praktijken aantrekkelijk bleven vinden, ook in latere
tijd. Synagogen waren ook in trek omdat daar medische
hulp werd gegeven en zegeningen werden uitgesproken. De joodse zegen had voor christenen grote waarde,
zoals al bleek uit de tekst van Elvira. Net als in Laodicea,
onderhielden de christenen van Antiochië - thuis of in
de synagoge - naast hun eigen religieuze praktijken ook
joodse gebruiken, zoals feesten en vasten.
Dat christenen hun toevlucht namen tot joodse rituelen
lezen wij ook in de teksten van Johannes Chrysostomus,
een vierde-eeuwse priester uit Antiochië wiens preken
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goed bewaard zijn gebleven. Weinig kerkvaderteksten
geven specifieke informatie over de werkelijke relatie
tussen christenen en Joden. Deze teksten zijn over het
algemeen meer 'theologiserend' van aard: het joodse
volk wordt als een theologische entiteit opgevat en niet
als een groep concrete mensen. Uitzondering hierop
vinden we in enkele preken en geschriften van kerkvaders die wél voorbeelden van concrete interactie met
Joden beschrijven, zoals Johannes Chrysostomus;
hetzelfde zien wij ook in de werken van de latere
Gregorius van Tours en Caesarius van Arles. 9
Chrysostomus houdt zijn 'anti-joodse' preken als hij zijn
gelovigen naar de synagoge ziet gaan. Dit gebeurde
vooral tijdens de grote joodse feesten in het najaar. Met
de meest nare bewoordingen die men maar kan verzinnen roept hij zijn gelovigen tot de orde en beschrijft hoe
verschrikkelijk de Joden en hun (liturgische) praktijken
zijn. Hij roept vanaf de kansel dat de gelovigen niet meer
mogen deelnemen aan joodse feesten en niet meer naar
hun synagogen mogen gaan. In een van zijn tirades
tegen de gelovigen in zijn kerk riep Chrysostomus uit:
“[de judaïzerenden] gaan naar het spektakel van de
Trompetten, en hollen naar de synagoge […] of doen
mee met het vasten, of delen in de sabbat, en onderhouden allerlei joodse rituelen”.10 Hier lezen wij dat christenen mee deden aan joodse feesten zoals de 'Trompetten' - het Joods Nieuwjaar, als de ramshoorn, de sjofar
wordt geluid - en deelnamen aan de joodse vastendagen, met Nieuwjaar en Jom Kippoer, de Grote
Verzoendag. Ook hielden ze de sabbat in ere, gingen ze
naar de synagoge, en leenden joodse rituelen.
Ongetwijfeld waren verschillende joodse rituelen deel
van hun eigen religieuze praktijken geworden.
Chrysostomus gebruikte sterke bewoordingen tegen
deze 'judaïzerende' praktijken. Dat christenen hier
inderdaad 'schuldig' aan waren zien wij ook in de
bepalingen van de Apostolische Canones. Chrysostomus'
preken kunnen dus worden beschouwd als teksten die
een licht werpen op de concrete relaties tussen Joden en
christenen, overeenstemmend met de concilieteksten.
Dit beeld wordt bevestigd door archeologische gegevens uit Turkije en Syrië. Vondsten in Sardis,
Aphrodisias en Hierapolis laten zien dat christenen
vlakbij Joden woonden. Interessant is ook dat christelijke grafteksten joodse zegeningen en gebeden bevatten.

Afbeelding: Johannes Chrysostomus (ca. 347-407)

Gallië (vijfde en zesde eeuw)
In teksten die tot stand zijn gekomen in de latere
concilies in Gallië (Frankrijk) blijkt de situatie niet veel
anders dan in het vierde-eeuwse Spanje, Anatolië of
Syrië. Christenen huwden en aten nog steeds met Joden.
Ook feesten werden nog steeds gezamenlijk gevierd. De
conclusie die men uit deze gegevens kan trekken is, dat
de verhoudingen tussen christenen en Joden over het
algemeen nog altijd hecht waren. Christenen hielden
joodse praktijken aan en vierden feesten samen met
hun joodse buren. Dit wordt onderstreept in enkele
kerkvaderteksten. De zesde-eeuwse Gregorius, bisschop van Tours, beschrijft in zijn Historiën concrete
contacten met Joden en Caesarius van Arles uit de vijfde
eeuw bespreekt mogelijke bekeringen van Joden.
Allemaal situaties die men ook tegenkomt in de canones
van de concilies uit Gallië.
Maar in deze concilies komen ook nieuwe zorgen ter
sprake. De bepalingen richten zich nu ineens tegen
alleen de Joden zélf in plaats van tegen 'judaïzerende'
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christenen. Deze bepalingen gaan bijvoorbeeld over
joodse rechters die rechtspreken over christenen en
Joden die christenen als slaven hebben. Bovendien
mochten Joden zich tijdens het zogenoemde 'Triduüm',
de drie dagen vanaf Witte Donderdag tot en met
Paaszondag, niet op straat begeven.
In het concilie van Clermont (535) bijvoorbeeld, staat
in canon 9: Joden mogen niet over christenen rechtspreken. Ook in seculier recht ziet men soortgelijke bepalingen. In maart 418 sloot keizer Theodosius II voor
Joden de toegang tot publieke functies.11 Gevolg was dat
zij niet langer ambtelijke functies zoals die van rechters
konden bekleden. Al eerder, in 409, had de toenmalige
keizer Honorius de joodse godsdienst als een 'perversiteit' bestempeld. Hiermee bedoelde hij dat het
Jodendom een niet-Romeinse, dus niet-christelijke,
godsdienst was; maar ook dat het een godsdienst was
die tegen de christelijke wetten zou zijn.12 Hij stelde
hiermee vast dat Joden, maar ook heretici en heidenen,
afwijkende groeperingen waren. Resultaat was dat
rechten van Joden zienderogen verslechterden en hun
positie in de samenleving steeds verder werd ingeperkt.
Besluit
Ons onderzoek maakt duidelijk dat christenen in ieder
geval tot in de zesde eeuw nog altijd hun weg vonden
naar hun joodse buren, wat kon leiden tot het overnemen van bepaalde gebruiken.13 De kerk reageerde
hierop met conciliaire bepalingen die aanvankelijk tot
doel hadden deze 'judaïzerende' praktijken terug te
dringen, maar uiteindelijk resulteerden in directe
bepalingen tegen Joden. De oorzaak van dit alles moet
vooral gezocht worden in de christelijke zoektocht naar
een duidelijke eigen identiteit. De vierde eeuw betekende een groei voor de christelijke kerk. Een duidelijke
identiteit was hierbij onontbeerlijk. De concilieteksten
zijn een poging de grenzen vast te stellen waarbinnen de
christengelovigen zich dienden te begeven. Desondanks
bleven de onderlinge contacten tussen christenen en
Joden lange tijd hechter dan kerkleiders wensten. De
gevolgen van het negatieve beeld dat kerkvaders van
het Jodendom schetsten, leidde evenwel tot toenemende onrust en geweld, en distantiëring tussen de geloofsgroepen was uiteindelijk het resultaat.
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vinden in: Boddens Hosang, Establishing Boundaries (Leiden 2010).
Laodicea (367) canon 38; Vannes (465) canon 12; Agde (506); c. 40; Epaon
(517) c. 15; Orleans III (538) c. 13; Metz (888) c. 7; Coyaca, Spain (1050)
c. 6 enz.
John Chrysostom, Adv. Judaeos; Gregory of Tours, Historia Francorum;
Caesarius, Vita.
Hom. Adv. Jud. I,8.
Cod. Theod. XVI, 8, 24.
Cod. Theod. XVI, 8, 19.
Onderzoek van latere concilies doet vermoeden dat de relatie tussen de
twee geloofsgroepen zelfs tot aan het eind van de tiende eeuw over het
algemeen vrij hecht bleef.

Bovenstaand artikel van Elizabeth Boddens Hosang is een
samenvatting van haar publicatie Establishing Boundaries.
Christian-Jewish Relations in Early Council Texts and the
Writings of Church Fathers. Leiden: Brill, 2010. 204 pags. Voor
wie meer wil weten over dit onderwerp is deze studie van
harte aanbevolen!

"The book is well researched and a valuable contribution."
Journal of Ancient Judaism no.2.1-2011.

MAR]URIA
Recent verschenen: Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk
M.A. van Willigen, Heerenveen: Jongbloed, 2012, 648 blz.

LEESFRAGMENT

Uit het voorwoord:
“Dit gebedenboek wil iets doorgeven van het gebedsleven in de
Vroege Kerk. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel – ruim
tweehonderd gebeden – is een selectie gemaakt uit Augustinus’
Confessiones (Belijdenissen). Het tweede deel bestaat uit veertig
gebeden die voor het merendeel afkomstig zijn uit de volle breedte
van de Vroegchristelijke Kerk. Het zijn gebeden uit de OostersOrthodoxe Kerk én uit de Westerse kerk, soms als papyrusvondst,
soms als oud handschrift aan ons overgeleverd. Als verzameling
gebeden zijn ze zeer de moeite waard. De gebeden die in dit boek
opgenomen zijn, dateren van de tweede eeuw (het gebed van
Polycarpus van Smyrna) tot aan het midden van de zesde eeuw (de
hymnen van Romanos).”

-------------------------------------------------------------U, Heere, hebt de aarde gegrondvest
Lezen: Psalm 103
Clemens van Rome, gebed uit circa 125 na Christus.

-------------------------------------------------------------U, Heere, hebt de aarde gegrondvest.
U bent trouw in alle geslachten,
U bent rechtvaardig in Uw gerichten,
bewonderenswaardig in macht en majesteit,
wijs in het scheppen en het onderhouden
van alles wat [door U] geschapen is.
Goed bent U in wat men ziet,
trouw ten opzichte van hen
die op U hopen, barmhartig
en vol van genade.
Vergeef ons onze zonden,
onze fouten en vergrijpen.
Reken Uw dienaren en dienaressen
niet alle zonden aan. Reinig ons zo,
zoals Uw waarheid ons rein maakt.
Leid onze schreden, dat wij
met een geheiligd hart doen
wat goed en U welgevallig is.
Ja, Heere, toon ons Uw [heilig] aangezicht,
opdat wij het goede ontvangen in vrede.
Mogen wij bewaard worden voor alle zonden
door Uw machtige arm [die de vromen beschermt].
Verlos ons van hen die ons ten onrechte haten.
Geef ons en alle bewoners van de aarde

vrede en eendracht, zoals U geschonken hebt
aan onze vaderen, die U in geloof
en in waarheid aangeroepen hebben.
Zij immers dienden U, de Almachtige,
Die hoog geprezen bent. [Lof zij aan U.]

--------------------------------------------------------------U heerst overal, o Heere
Lezen: Galaten 3:1-12; Jesaja 46:8-13
Efraïm de Syriër, Hymnen

--------------------------------------------------------------In diepe verborgenheid
heerst U overal, o Heere.
Overal bent U verborgen.
U bent in de hoogte aanwezig,
maar die voelt U niet;
U woont in de diepte,
maar zij omvat Uw Wezen niet.
U blijft een wonder,
waar wij U ook zoeken.
U bent nabij en toch [ook] ver.
Wie kan U bereiken?
De onderzoekende geest
met al zijn denken
vermag dit niet.
Alleen het geloof
kan tot U naderen,
alleen de liefde,
alleen het gebed.
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MAR]URIA
Evangelicals and Nicene Faith: Reclaiming the Apostolic Witness
Timothy George, ed, Grand Rapids: Baker Academic, 2011, 247 blz. || RECENSIE ||

In het laatste decennium verschijnen er regelmatig
boeken met Evangelische (lees Evangelical) signatuur
die haar achterban en de bredere kerk bewust willen
maken van katholiciteit. Een katholiciteit die erom
vraagt zichtbaar te worden in de praktijk van het kerkzijn. Een bekend voorbeeld is D. H.
Williams' Evangelicals and Tradition
(2005). De grote nadruk ligt op het
bewustzijn dat 'mijn geloof' bestaat
bij en samen met een lange traditie
van gelovigen. Zo ook het recent
verschenen Evangelicals and Nicene
Faith onder redactie van de reformed
Baptist Timothy George, decaan en
hoogleraar aan Beeson Divinity
School, Samford University in
Birmingham (AL). De bundel brengt
verschillende bijdragen uit een
breedte van het Amerikaanse
Evangelicalisme bij elkaar. De aanleiding voor het schrijven van deze
bijdragen was een conferentie over dit
thema aan de genoemde universiteit
in 2009. Opvallend detail, de bundel is
opgedragen aan de reeds overleden
Lutheraan Jaroslav Pelikan, die in zijn leven en werk
groot belang hechtte aan de waarde van geloofsbelijdenissen. Naast een korte introductie bestaat de bundel
uit 16 uiteenlopende artikelen die elkaar vinden in de
Niceense geloofsbelijdenis. Overigens wordt hiermee
het Niceano-Constantinopolitanum (381) bedoeld. Dit
wil overigens niet zeggen dat de geloofsbelijdenis ook
daadwerkelijk onderwerp van studie is. Het gaat meer
om, zoals de titel reeds zegt, de relatie tussen het
Niceense geloof en verschillende thema's uit de
Bijbelse, historische en praktische theologie. Ik zal hier
proberen de hoofdgedachten naar voren te brengen en
er vervolgens kort op reflecteren.
In zijn introductie benadrukt George dat Evangelicalisme juist in haar kern de orthodoxie van de vroege
Kerk voortzet. Juist in deze postmoderne tijd van
“meaninglessness” (xxi), acht George het van groot
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belang deze traditie te benoemen als “resource for faith
and spiritual life” (xxii). Nicea gaat namelijk om aanbidding, geloofsregels die worden tot leefregels. Een aantal
artikelen, zoals van de bekende Methodistische theoloog Thomas Oden – ondermeer verantwoordelijk voor
de Ancient Christian Commentary on
Scripture –, gaan over de relatie van de
Niceense belijdenis tot de Bijbel.
Hierin wordt benadrukt dat Nicea
gewaardeerd moet worden als
onderdeel van de ontvangen apostolische traditie. Een traditie die een
samenvatting is van het Bijbels
getuigenis en als zodanig de basis kan
vormen van oecumenisch gesprek en
de katholieke eenheid onder christenen (19). Het getuigenis van Nicea
staat dus niet los van de Schrift maar
borduurt op haar voort, zonder
onafhankelijk te worden (“volgens de
Schriften”).
Nieuw-testamenticus Frank Thielman
bespreekt in een boeiend artikel de
continuïteit tussen de nieuwtestamentische geschriften en de Niceense beschrijving van
de relatie van Jezus tot het wezen en de identiteit van
God als “God uit God, licht uit licht” (44). De belijdenissen zijn een beschrijving en verantwoording van Gods
verlossing in de persoon van Jezus Christus. Zoals
Gerald Bray opmerkt naar aanleiding van de geloofsbelijdenis van Athanasius: “It is as a proclamation of that
gospel that it should be understood and received today”
(57). Dit is het katholieke geloof waarin de kerk haar
identiteit zou moeten vinden en dat bovendien door de
reformatoren in de 16de eeuw verondersteld werd. Carl
Beckwith spreekt van een “assumed catholicity”. Met
andere woorden, de Reformatie betekende niet, zoals
wel eens wordt gedacht, hoofdzakelijk discontinuïteit
met het verleden, maar veeleer continuïteit. De boodschap van de reformatoren, zoals vaak wordt samengevat in de sola's, wilde juist de traditie van de kerkvaders opnieuw naar voren brengen.

MAR]URIA
(vervolg) Recensie: Evangelicals and Nicene Faith: Reclaiming the Apostolic Witness

De logische vraag die uit het voorgaande opkomt vormt
de rode draad door het artikel van de Baptist en patristicus Steven Harmon, namelijk: wie bepaalt dan wat de
traditie is, en welke autoriteit heeft deze traditie dan?
Het is goed je te realiseren dat Harmon zelf eerder een
bundel schreef onder de titel Towards Baptist
Catholicity (2006). Hij is dus erg begaan met deze
zogenaamde Evangelicale risorgimento, oftewel
herbronning. Het probleem is immers deze: waar in de
kerk van Rome de absolute autoriteit ligt opgesloten in
het Magisterium, belichaamd door de bisschoppen in
eenheid met Rome, wordt zo'n 'leergezag' in het
Evangelicalisme hardnekkig afgewezen. Harmon pleit
daartegenover voor de herinvoering van het 'gemeenschappelijk lezen en interpreteren', zoals ook in de
eerste Baptistengemeenten gebeurde. Het leergezag
ligt niet in bij één individu, maar bij de lokale gemeenschap die samenkomt rond Woord en Tafel onder de
heerschappij van Christus. Dat is wat hij noemt “free
church magisterium” (86): “Together in their mutual
relations they seek to walk under the government of
Christ, seeking from him a fuller grasp of the truth, as
one ecclesial communion – a communion that, it is
hoped, might extend beyond Baptist churches in
association to include all the saints” (88). Maar Harmon
kan er vervolgens niet onderuit hierin een speciale rol
voor de ambtsdrager te zien, als degene die hierin de
gemeente voorgaat en haar toerust.
Dat het Evangelicalisme vaak niet anders kan dan
katholiciteit te moeten verbinden met de lokale praktijk
van kerkzijn, bewijst de opmerking van de bekende
Lutherse theoloog Carl Braaten. Op zijn vele reizen door
diverse continenten bezocht hij altijd een plaatselijke
Evangelicale kerk: “an assembly that is centered in the
Word of God, that reads the Bible and preaches its

message of God's law and gospel and the whole counsel
of God, that gathers around the table of the Lord to
partake of life-giving meal of bread and wine, and that
participates in the acts of worship by praying and
singing” (98). Op soortgelijke manier spreekt het
rooms-katholieke dogmatische document Lumen
Gentium over de kerkelijkheid van de kerken uit de
Reformatie. Zij delen in de katholiciteit van Rome in
zoverre zij delen in haar kerkelijke praktijk. Natuurlijk
deel ik de overtuiging van Braaten dat katholiciteit
zichtbaar moet worden, maar dat is niet slechts in de
aanwezigheid van de attributen die hij noemt, maar
vooral ook in de wijze waarop de plaatselijke kerk haar
ten uitvoer brengt. Het ontbreekt wat dat betreft nogal
eens aan het bewustzijn dat deze handelingen katholiek
zijn.
De artikelen van Elizabeth Newman en David Nelson
adresseren deze problematiek van dichotomie tussen
academische acceptatie en praktische beleving. Zij
onderstrepen het belang van de liturgische verwerkelijking van het Niceense geloof; de liturgie als leidend en
samenbindend instrument om de gemeenschap te
vormen in de inhoud van het geloof – het samengaan
van “doctrine and doxology” (158).
De bundel eindigt met een huldebetuiging aan Jaroslav
Pelikan door George zélf, die zijn gevierde serie The
Christian Tradition opende met de bekende zin: “Tradition is the living faith of the death; traditionalism is the
death faith of the living” (208). Dit citaat zou ook een
samenvatting kunnen zijn van het onderhavige boek;
een oproep tot een nieuw bewustzijn dat ons geloof
vandaag bestaat bij het voortgaande geloof dat teruggaat op het verleden; “het geloof, dat eenmaal de
heiligen overgeleverd is” (Jud.: 3).

Leestip!
In de Vroege Kerk zijn Schrift, traditie, Bijbeluitleg, en het belijden nauw op elkaar
betrokken. Voor wie graag de vroeg-christelijke teksten zélf hierover wil raadplegen heeft
D.H. Williams een interessant boek samengesteld: Tradition, Scripture, and Interpretation. A
Sourcebook of the Ancient Church. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2006. 192 pags.
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MAR]URIA
(vervolg) Recensie: Evangelicals and Nicene Faith: Reclaiming the Apostolic Witness

De bundel biedt een aantal boeiende artikelen die wat
mij betreft van harte aanbevolen zijn. Het is een oprechte poging de kernpunten van het Evangelicalisme te
verbinden met de kerk van alle eeuwen. Tegelijk moet ik
bekennen dat het hier en daar schuurt. Er moeten soms
heel wat toeren worden uitgehaald om enerzijds
Evangelicaal te blijven en anderzijds ook de nota
‘katholiek’ te willen dragen. Blijkbaar zit er inherent in
de Evangelicale signatuur een aantal kenmerken die
sterk botsen met wat katholiek is. Voor mijzelf is dat in
de eerste plaats de grote nadruk op persoonlijk geloof
(lees= individualistische) en de daarmee gepaard
gaande vrije liturgische beleving en anti-institutionele
mentaliteit. Katholiciteit, dat wat in Nicea wordt
omarmd, staat juist voor geloof dat niet in de eerste
plaats mijn geloof is, maar reeds voor mij uitgaat,
binnen het vaste kader van de kerk van alle eeuwen. Dit
boek lezend, vooral met een oog op de Nederlandse
context, lijkt dit laatste niet helemaal te passen in de
Nederlandse evangelische gemeenten die juist de
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nadruk leggen op eigentijdsheid. Wellicht komt hier ook
het verschil in context naar voren. Ik spreek daarom
bewust van 'evangelisch' en niet van Evangelicaal. In
Nederland is het Evangelicalisme sowieso veel smaller
dan in de Verenigde Staten, waar het sterker samenhangt met een bepaalde 'spiritualiteit' die zijn plaats
heeft in verschillende kerkelijke structuren. In
Nederland krijgt het Evangelicalisme hoofdzakelijk
gestalte in evangelische gemeenten, die bijna altijd een
pragmatisch, laagkerkelijk en anti-institutioneel
karakter hebben. Kenmerken die niet makkelijk
samengaan met oude belijdenissen. Wellicht begint
voor Nederland de zoektocht naar katholiciteit vooreerst bij een ecclesiologische doordenking en het
hervinden van een liturgisch bewustzijn: wat is de kerk
en hoe komt zij samen. Misschien dat in dat proces ook
Nicea aan bod kan komen.
drs. Jan Martijn Abrahamse

MAR]URIA
Uit de media | André Boerman (vroegekerk.nl)
VRIJSPRAAK VOOR BESCHULDIGING CHRISTENDOM VAN PLAGIAAT
In de wetenschap geldt plagiaat als een doodzonde. De beschuldiging van plagiaat kan het
einde betekenen van de loopbaan van een hoogleraar. Volgens populaire meningen op
internet en in boeken zoals “De Da Vinci Code” van Dan Brown zou ook het christelijk geloof
niet meer zijn dan een kopie van zogeheten mysteriegodsdiensten: er is niets origineels aan
het christendom. Pleegde het christendom dus plagiaat? Deze vraag stond centraal in een
artikel in het RD van dr. M. J. Kater, christelijk gereformeerd predikant te Sint Jansklooster en
docent apologetiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.
Ook de predikant-atheïst Klaas Hendrikse stelt in zijn boek "God bestaat niet en Jezus is zijn
zoon" dat Paulus Christus gemodelleerd heeft naar de onder Romeinse soldaten populaire god
Mithras en dat Hij door de evangelisten Joodse kleren aangetrokken heeft gekregen. Het
christendom zou dus ontstaan zijn aan de hand van het model van het mithraïsme. In zijn
betoog geeft Kater enkele argumenten waarmee deze veronderstelling van plagiaat kan
worden weerlegd.
Het eerste argument heeft te maken met het feit dat historisch en archeologisch onderzoek
heeft uitgewezen dat de cultus van Mithras pas tot bloei kwam gedurende de tweede en derde
eeuw van onze jaartelling. Daarnaast hebben de laatste decennia tal van geleerden benadrukt
hoezeer het christelijk geloof haar wortels heeft in het Jodendom. De context van het Nieuwe
Testament is het Oude Testament, niet de hellenistische wereld.
Een ander argument waarmee de beschuldiging van plagiaat kan worden weerlegd, betreft de
vermeende overlap in maagdelijke geboorte en de geboortedatum van 25 december voor
Mithras en Christus. Bij grondige studie blijkt de gelijkenis helemaal niet zo duidelijk.
Daarnaast is de oudst bekende datum waarop de geboorte van Jezus werd gevierd 6 januari.
Pas vanaf de vierde eeuw werd 25 december als gedenkdag van Christus' geboorte
gebruikelijk. Kater concludeert dat bij gebrek aan bewijs daarom het christendom van
plagiaat is vrijgesproken. Hij sluit af met de woorden van een christen uit de Joden: "We zijn
geen kunstig verdichte fabels (mythen!) nagevolgd (...), maar wij zijn aanschouwers geweest
van Zijn majesteit" (2 Petr. 1:16).
Bron: Reformatorisch Dagblad , 26 november 2011,
http://www.refdag.nl/opinie/vrijspraak_voor_beschuldiging_christendom_van_plagiaat_wegens_gebrek_aan_bewijs_1_605826.

ONDER DE INDRUK VAN GEBEDEN VROEGE KERk
“Bidden is de communicatie met de hoogste God. Wij kunnen iets leren van de gebeden van de
gelovigen uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis", zo betoogde de classicus, filoloog en
als senior researcher aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) verbonden dr. M. A.
van Willigen tijdens een lezing over "Het gebedsleven in de Vroege Kerk" in Grafhorst.
Van Willigen heeft in het boek "Gebeden uit de Vroege Kerk" 250 gebeden verzameld uit het
werk van enkele kerkvaders uit de Vroege Kerk (tot aan 500 na Chr.), onder wie Ambrosius,
Augustinus en Hiëronymus (zie enkele voorbeelden op pagina 7).
De liturgie in de Vroege Kerk bestond uit een afwisseling van veel onderdelen, waartussen
voortdurend gebeden klonken. Van Willigen stelt vast "dat er in onze gehaaste tijd nauwelijks
nog tijd is voor momenten van stilte en gebed." Gebeden uit de Vroege Kerk kunnen ons iets
leren. “Deze christenen baden met zo veel toewijding en overgave dat kennisname van hun
gebeden een verrijking vormt voor de hedendaagse christen."
Bron: Reformatorisch Dagblad, 26 januari 2012,
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/onder_de_indruk_van_gebeden_vroege_kerk_1_618290.
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Bijbel(getrouw)onderwijs

GEZOCHT (m/v):
Christenen die het verlangen hebben zich te
verdiepen in Gods Woord en toegerust
willen worden de opgedane kennis te
verspreiden.

• ETA-leslocaties
• EPS-leslocaties
• ETS-leslocaties

Voldoet u aan dit profiel?
Dan bent u de nieuwe cursist of student die
wij zoeken! Ontdek welke opleiding van het
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