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U weet waarschijnlijk wel dat Sint
Nicolaas (geb. 280? – gest. 342 of 352)
echt bestaan heeft en bisschop van Myra
was. Maar wist u ook dat we niet zijn
verjaardag maar zijn sterfdag vieren? In
het Romeinse Rijk was het gebruikelijk
verjaardagen te vieren, maar de christenen vierden
liever de sterfdagen van martelaren als hun 'hemelse
geboorte'. Volgens de overlevering is Sint Nicolaas
overleden op 6 december. Dit vieren we dan volgens oud
gebruik op 5 december, de avond ervoor die de nieuwe
dag inluidt, evenals we Kerstavond vieren op de avond
vóór eerste Kerstdag. In deze Marturia gaat het echter
niet over Sint Nicolaas, maar over de grote christelijke
feesten. Binnenkort vieren we weer Kerstfeest. Maar
wat weten we eigenlijk over de oorsprong van dit feest?
En hoe zit het met Pasen, Pinksteren, Hemelvaart? En
heeft u weleens van Epifanie gehoord? Na het lezen van
deze nieuwe editie van Marturia bent u weer helemaal
up-to-date!
De redactie wenst u gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2013!

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

Uitgave:
Marturia wordt uitgegeven door de Evangelische Theologische
Academie, onderdeel van stichting Evangelisch College.
Standpunten of meningen in een bijdrage vertolken de zienswijze
van de betreffende auteur en niet noodzakelijk de overtuiging van
de redactie van Marturia of het Evangelisch College.
Zonnebloemstraat 4, 3333 SW Zwijndrecht
www.eta.nl | info@eta.nl | 078-6190037

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

MAR]URIA
“Evenals Hemelvaartsdag en
Pinksteren hebben Kerst en
Epifanie zich pas in de loop
van de vierde eeuw tot zelfstandige feesten ontwikkeld .”
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feesten
Binnenkort vieren we het Kerstfeest, het feest van
de geboorte van Jezus Christus. Kerst is niet alleen
een vast onderdeel van ons kerkelijk jaar, het is ook
als seculier feest niet meer weg te denken uit de
westerse wereld. En het gaat terug op bijbelse
verhalen, vooral die uit het evangelie van Lucas. De
gedachte dat de christenheid vanaf het allereerste
begin dit feest heeft gevierd, kan dan ook gemakkelijk postvatten. Dit is echter niet het geval.
Sterker nog, dat geldt niet alleen voor het Kerstfeest, alle christelijke feesten zijn in de tijd na het
Nieuwe Testament ontstaan, de meeste pas na
enkele eeuwen. In dit artikel wil ik de ontstaansgeschiedenis van de belangrijkste feesten bespreken.1
Daarbij begin ik met Pasen, omdat dat het christelijke feest is dat veruit als eerste werd gevierd. Daarna
bespreek ik Pinksteren en Hemelvaart, omdat ze
onderdeel uitmaken van de paascyclus. En ten slotte
kom ik weer terug bij het Kerstfeest, en daarmee
verbonden bij Epifanie en Driekoningen.
Het Paasfeest
Tegenwoordig kennen we Pasen als het feest van de
opstanding, dat volgt op Goede Vrijdag, de dag waarop
extra stilgestaan wordt bij de dood van Jezus Christus
aan het kruis. Als er in het Nieuwe Testament sprake is
van Pasen (bijv. Marc. 14:1 par.), dan wordt daarmee het
Joodse Pesachfeest bedoeld. Van een vergelijkbaar
christelijk feest is nog geen sprake. Wel zien we het
begin van de viering op zondag, de eerste dag van de
week (Hand. 20:7; 1 Cor. 16:2), de dag waarop Christus
is opgestaan, de 'dag van de Heer' (Openb. 1:10). Plinius
de Jongere († ca. 113) schrijft dat de christenen op 'een
vaste dag' bij elkaar komen voor een viering, waarmee
waarschijnlijk de zondag wordt bedoeld.2
Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het
christelijke Paasfeest zich ontwikkeld heeft uit het
Joodse Pesachfeest, al zijn er ook onderzoekers die van
mening zijn dat het parallel aan het Joodse feest is
ontstaan. Zolang het christendom nog een stroming
binnen het Jodendom was, zullen de christenen uit de
Joden het Pesachfeest hebben gevierd. Maar toen
christendom en Jodendom uiteengingen, is er een
eigenstandig christelijk Paasfeest ontstaan, dat echter
zijn wortels had in het Joodse feest. Een brief van
Irenaeus van Lyon aan Victor van Rome, ten dele
geciteerd door Eusebius in zijn Kerkgeschiedenis,
suggereert dat al ten tijde van Xystus I, bisschop van

Rome, d.w.z. in de twintiger
jaren van de tweede eeuw, het
Paasfeest werd gevierd in KleinAzië.3
Volgens de evangeliën vonden
het lijden, het sterven en de
opstanding van Jezus Christus
plaats rond het Joodse Pesachdr Hans
F.J. Elizabeth
van Loon
feest. En al in het Nieuwe
Boddens Hosang
Medewerker
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Testament wordt Christus
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Centrum
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de
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christenen en Joden
eindredacteuren
vanaan
Cor. 5:7; 1 Petr. 1:19). Een
de hand van vroege
Patropedia
(concilieteksten,
www.patropedia.nl
Tilburg
).
uitgebreidere typologische
interpretatie van het verhaal uit
Ex. 12 vinden we pas later,
bijvoorbeeld in de paaspreek van Melito van Sardes (ca.
170). 'Typologisch' wil zeggen dat personen, voorwerpen en gebeurtenissen in het Oude Testament worden
beschouwd als typoi, voorafbeeldingen of 'types', van
Christus en de heilsgeschiedenis. Voor Melito is de
bevrijding van de Israëlieten uit Egypte een type van de
bevrijding van de volken uit het dodenrijk door
Christus, en het slachten van het paaslam is een type van
de kruisiging.
Ook de naam Paasfeest is afkomstig van het Joodse feest,
dat al in de Septuaginta (de Griekse vertaling van het
Oude Testament die vóór Christus is gemaakt) en ook in
het Nieuwe Testament Pascha wordt genoemd. Deze
term is in het Latijn overgenomen en heeft zo de benaming in een aantal moderne talen beïnvloed. Het Duiste
'Ostern' en het Engelse 'Easter' gaan terug op oude
woorden die 'morgenstond' betekenen en waarschijnlijk verwijzen naar het tijdstip waarop volgens de
evangeliën de vrouwen het lege graf ontdekten (Marc.
16:2 par.).
In Klein-Azië, waar Melito vandaan kwam, werd op het
Paasfeest vooral aandacht geschonken aan het werk dat
Christus heeft gedaan. In Alexandrië komen we ook een
ander accent tegen. Origenes (begin 3e eeuw) schrijft
dat velen in zijn tijd het Pascha verbinden met het
Griekse werkwoord paschein, dat 'lijden' betekent,
waarbij men aan het lijden van Christus dacht. Als
kenner van het Hebreeuws is hij zich bewust van de
etymologische achtergrond van het woord en hij
interpreteert het als 'voorbijgaan', naar de woordspeling in de Hebreeuwse tekst in Ex. 12 tussen het woord
Pesach en het werkwoord dat 'voorbijgaan' betekent.
In het hellenistische Jodendom was het 'voorbijgaan' al
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op twee manieren toegepast. Enerzijds, in aansluiting
bij Ex. 12 als een voorbijgaan door God aan de zonden
van de mensheid. Anderzijds, in aansluiting bij Ex. 14,
de doortocht door de Rietzee, als een voorbijgaan door
de mensen aan hun hartstochten. Deze meer antropologische interpretatie werd door Alexandrijnse theologen
als Clemens en Origenes overgenomen. Hiermee werd
ook de overgang verbonden die de mens bij de doop
ervaart, waarvan de tocht door de Rietzee als een type
werd beschouwd, wat het gebruik om tijdens de paasviering te dopen, zal hebben bevorderd.
Beide accenten, die op het lijden, het sterven en de
opstanding van Christus, en die op de verandering die
mensen ondergaan, kunnen heel goed samengaan, en zij
werden ook door de latere kerkvaders op elkaar betrokken. Zo schrijft Augustinus: 'De overgang van de dood
naar het leven is dus in het lijden en de opstanding van
de Heer geheiligd'.4
Ontwikkelingen in de vierde eeuw
Toen onder Constantijn de Grote het christendom een
toegestane religie werd en daarmee de mogelijkheden
voor een christelijke presentie in de maatschappij zich
sterk uitbreidden, had dit grote gevolgen voor de
viering van het Paasfeest. Tot dan toe vierden de meeste
christenen het feest in de paasvigilie in de nacht van
zaterdag op zondag. Lijden, sterven, opstanding en
hemelvaart van Christus en de zending van de Geest
werden als één geheel beschouwd en gevierd. De vijftig
dagen tot aan Pinksteren vormden de 'zeer vreugdevolle periode' (laetissimum spatium),5 waarin de blijdschap
over de verlossing en de opstanding de boventoon
voerde.
In de vierde eeuw vond echter een historisering plaats,
waarbij de verschillende onderdelen van het ene feest
eigen dagen kregen toegewezen, gebaseerd op de
geschiedenis zoals die in het Nieuwe Testament staat
opgetekend. Lijden en sterven van Christus worden
losgekoppeld van de opstanding. De paasvigilie blijft de
centrale viering, maar er wordt een viering op Goede
Vrijdag aan toegevoegd, die zich op het kruis concentreert, terwijl paaszondag de dag van de opstanding
wordt. Ook de periode van vijftig dagen verandert van
karakter, omdat Hemelvaartsdag en Pinksteren als
aparte feesten worden ingesteld.
Een theologische verbinding tussen de doop en het
Paasfeest werd al door Tertullianus gelegd,6 maar dat de
paasvigilie de doopdienst bij uitstek werd, is eveneens
een ontwikkeling uit de vierde eeuw. Daaraan gekop-
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peld werd de veertigdagentijd (quadragesima), een tijd
van vasten en van voorbereiding op de doop. In de al
genoemde brief van Irenaeus aan Victor van Rome uit de
tweede eeuw is weliswaar ook sprake van vasten
voorafgaand aan het Paasfeest, maar de bisschop van
Lyon heeft het over slechts één, twee of meer dagen
vasten, geen veertig.
De paasdatum
Voor we verder ingaan op Hemelvaartsdag en
Pinksteren, staan we nog stil bij een onderwerp dat in de
vroege kerk de nodige aandacht vroeg: de datum van
het Paasfeest. Aanvankelijk werd het Paasfeest gevierd
op dezelfde dag als het Joodse Pesachfeest: 14 Nisan
(Lev. 23: 5), waarop het volle maan was. Vrij snel nadat
christendom en Jodendom uiteengingen, begon een
deel van de christenen het Paasfeest echter op de
zondag na (of op) 14 Nisan te vieren. Degenen die het
feest op 14 Nisan bleven vieren, worden naar deze
datum 'quartodecimanen' genoemd. Melito van Sardes
was een van hen.
In ca. 195 zorgde de datum van Pasen voor een controverse. Victor van Rome was ter ore gekomen dat men in
het westen van Klein-Azië het feest op 14 Nisan vierde
en hij was van zins ieder die dat deed te excommuniceren. De zondag was immers de dag van de opstanding.
Irenaeus van Lyon, zelf afkomstig uit Smyrna in KleinAzië en vertrouwd met de gebruiken aldaar, probeerde
hem met genoemde brief hiervan af te houden. De
meerderheid van de christenen ging er in de tweede en
de derde eeuw toe over om het feest op een zondag te
vieren.
Een andere vraag was echter hoe te berekenen op welke
zondag dat moest gebeuren. Terwijl men aanvankelijk
de berekening van de Joden volgde, begonnen de
christenen vanaf het begin van de derde eeuw hun eigen
berekeningen te maken. Op het concilie van Nicea (325)
werd ervoor gepleit dat de hele christenheid voortaan
Pasen op dezelfde zondag zou vieren, de eerste zondag
na de volle maan na de equinox, en dat men zelf zou
berekenen welke zondag dat was. Dat was echter
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Alexandrië kende als
centrum van astronomie de meest exacte berekeningen,
maar pas in de zesde eeuw nam men deze in Rome over,
en Brittannië, Ierland en Gallië volgden pas in de
zevende eeuw of nog later.
In de oudheid werd gebruik gemaakt van de juliaanse
kalender, genoemd naar Julius Caesar, die hem in 45 v.
Chr. introduceerde. Omdat een jaar volgens deze
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kalender echter iets langer is dan het zonnejaar, nam de
afwijking tussen de kalender en de stand van de zon
ieder jaar enigszins toe. In 1582 heeft paus Gregorius
XIII de naar hem genoemde gregoriaanse kalender
ingevoerd. Deze corrigeerde de afwijkingen van de
juliaanse kalender. Sinds die tijd wordt in de westerse
kerk de paasdatum met behulp van deze nieuwe
kalender berekend. De oosterse kerken blijven voor de
paasdatum echter uitgaan van de juliaanse kalender,
zodat zij het Paasfeest (meestal) op een andere zondag
vieren dan de westerse kerken.
Hemelvaart en verhoging
Hemelvaartsdag zoals wij het feest tegenwoordig
kennen, 40 dagen na Pasen, is gebaseerd op het verhaal
in Hand. 1:1-11. Na zijn opstanding verschijnt Jezus
gedurende 40 dagen aan zijn leerlingen, daarna wordt
hij voor hun ogen opgenomen in de hemel (volgens een
andere interpretatie beschrijven de verzen 4-11 wat
voorafging aan die 40 dagen). Alleen in deze perikoop
wordt in relatie tot de hemelvaart gesproken over 40
dagen. Lucas schrijft in zijn evangelie heel kort over een
opname van Jezus in de hemel (Luc. 24:51), waarbij de
indruk wordt gewekt dat die plaatsvond op de avond
van de opstandingsdag. In het tweede slot van Marcus
staat iets dergelijks, maar er wordt aan toegevoegd dat
Jezus plaatsnam aan de rechterhand van God (Marc.
16:19). In de evangeliën van Mattheüs en Johannes
komt de hemelvaart als zodanig niet voor. Wel zegt Jezus
volgens Johannes na zijn opstanding tegen Maria van
Magdala dat hij 'nog niet is opgestegen naar de Vader'
(Joh. 20:17).
In de beginperiode waren de christenen meer
geïnteresseerd in de theologische betekenis van wat
hier wordt gezegd. Van een apart Hemelvaartsfeest was
nog geen sprake. Die betekenis is vooral de verhoging en
de verheerlijking van Jezus, zijn koningschap. Dit
vinden we bijvoorbeeld in de tekst uit Marcus 16, die
zegt dat hij plaatsnam aan Gods rechterhand. Deze
uitdrukking komt herhaalde malen voor in de evangeliën (Marc. 12:36 par.; 14:62 par.), is afkomstig uit Psalm
110:1, vinden we ook in Handelingen (2:33) en in
diverse brieven, en keert ook terug in zowel de
Apostolische Geloofsbelijdenis als de geloofsbelijdenis
van Nicea-Constantinopel. Jezus' zitten aan Gods
rechterhand wordt vaak in één adem genoemd met zijn
opstanding. In het Johannes-evangelie worden de
verhoging en verheerlijking van Jezus echter verbonden
met zijn kruisiging (Joh. 3:14; 12:20-36).

Afbeelding: Een miniatuur van de hemelvaart van Jezus –
Rabbula Evangeliarium, 6e eeuw

Hemelvaartsdag
Zoals gezegd, kwam een apart Hemelvaartsfeest vóór de
vierde eeuw niet voor. Een eerste aankondiging van
veranderingen vinden we op een concilie in Elvira (het
huidige Granada) in 306, waar expliciet wordt gesteld
dat de vreugdevolle periode na 50 dagen wordt
beëindigd, niet al na 40 dagen, wat kennelijk door
sommige christenen werd gedaan. De grote omslag
begon echter korte tijd later, nadat onder Constantijn de
Grote het christendom een toegestane religie was
geworden.
Ook in canon 5 van het concilie van Nicea (325) wordt
gesproken over een periode van 40 dagen. Het betreft
waarschijnlijk een periode na Pasen, niet ervoor, maar
er wordt niets gezegd over een feest aan het eind van die
periode. Op een aantal plaatsen worden aanvankelijk
verhoging en Geestzending samen losgekoppeld van
het Paasfeest en tegelijk gevierd op de Pinksterdag. We
vinden dit in het begin van de vierde eeuw bij Eusebius
van Caesarea in Palestina en ook in Oost-Syrië.
Het verslag van Egeria's pelgrimsreis naar het Heilige
Land (ca. 381-384) laat zien dat het in haar tijd in
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Jeruzalem nog gebruikelijk was de verhoging te vieren
op de Pinksterdag, namelijk 's middags op de Olijfberg.7
Elders was een feest op de veertigste dag toen al ingevoerd. De Apostolische constituties, in ongeveer
diezelfde tijd geschreven in Antiochië, vormen het
oudste getuigenis voor een Hemelvaartsfeest, 40 dagen
na Pasen.8 Uit een preek van Johannes Chrysostomus uit
386 blijkt eveneens dat toen in Antiochië de verhoging
al op de veertigste dag werd gevierd, maar er is nog wel
duidelijk sprake van een samenhang met de
Geestzending. Daarnaast blijft de gedachte aan een
'vreugdevolle periode' bestaan, ook in de westerse kerk,
zoals een tekst van Ambrosius van Milaan (ca. 335-397)
toont: 'En daarom hebben de voorvaderen ons overgeleverd dat wij alle vijftig dagen van Pinksteren moeten
vieren als de Paasdag'.9
Uiteindelijk zet deze ontwikkeling in de vijfde eeuw
overal door: de verhoging van Christus wordt op de
veertigste dag na Pasen gevierd, de zending van de
Geest op de vijftigste dag. En de vreugdevolle paasperiode van 50 dagen geniet blijvende aandacht, vooral in
de oosterse kerken.
Pinksteren
In het Nieuwe Testament komt 'Pinksteren' drie keer
voor. De bekendste plaats is Hand. 2:1, waar staat dat de
heilige Geest wordt uitgestort op de apostelen op 'de
dag van Pinksteren'. In het Grieks staat hier pentêkostê,
wat 'vijftigste (dag)' betekent. Het betreft het Joodse
wekenfeest (Ex. 34:22; Num. 28:26; Deut. 16:9-10, 16; 2

Kron. 8:13), dat vijftig dagen na Pasen werd gevierd
(Deut. 16:9). Ook de beide andere keren dat 'Pinksteren'
in het Nieuwe Testament wordt genoemd, betreft het
het Joodse feest (Hand. 20:16; 1 Cor. 16:8). Van een
christelijk feest op deze dag is nog geen sprake.
De zending van de heilige Geest wordt alleen door Lucas
in het boek Handelingen verbonden met de
Pinksterdag. In zijn evangelie kondigt hij deze gebeurtenis aan zonder naar een bepaalde dag te verwijzen (Luc.
24:49). Aan het eind van de eerste eeuw wordt in het
Johannes-evangelie gesuggereerd dat Jezus de Geest op
de apostelen blies op de avond van Paaszondag (Joh. 20:
22).
In de tweede en de derde eeuw komen we het woord
pentêkostê weliswaar tegen, maar het betreft dan niet
de vijftigste dag na Pasen, als zou dat een bijzondere
feestdag zijn, maar de nadruk ligt op de hele periode van
50 dagen na Pasen. Zoals we hebben gezien, verandert
dit in de vierde eeuw: aanvankelijk is in Palestina en
Oost-Syrië de Pinksterdag het feest van zowel de
verhoging van Jezus Christus als de zending van de
Geest, maar in de vijfde eeuw wordt het vrijwel overal
gebruikelijk om de verhoging op de Hemelvaartsdag te
vieren en de Geestzending op de Pinksterdag.
Kerstfeest
Dan keren we nu terug naar het Kerstfeest of Kerstmis
(oorspronkelijk Christus-mis), maar de ontstaansgeschiedenis van dit feest kan niet los worden gezien van
die van Epifanie of Driekoningen, want beide feesten

Afbeelding: De drie magiërs vereren Jezus – Sarcofaag uit catacombe van St. Agnus, Rome, vierde eeuw
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zijn min of meer tegelijkertijd ontwikkeld, Kerst op 25
december in de westerse kerk, Epifanie op 6 januari in
de oosterse kerk. In de begintijd zal op het oosterse
Epifaniefeest, naast zijn doop, ook de geboorte van
Jezus aandacht hebben gekregen, terwijl op het
Kerstfeest vanaf het begin de geboorte centraal stond.
Toen Oost en West elkaars feest overnamen, werd Jezus'
geboorte alleen nog op het Kerstfeest gevierd, ook in het
Oosten, terwijl Epifanie een andere invulling kreeg.
Voor ons is het heel normaal om op het Kerstfeest de
geboorte van Jezus Christus te vieren, net zoals we onze
eigen verjaardagen kennen. Maar in de eerste helft van
de tweede eeuw schrijft Origenes nog met nadruk dat
het zondaars zijn die geboortedagen vieren, niet
heiligen. In de christelijke kerk was het daarentegen
gebruikelijk om de sterfdagen van de martelaren in ere
te houden, die men als hun 'geboorte in de hemel'
beschouwde. Evenals Hemelvaartsdag en Pinksteren
hebben Kerst en Epifanie zich pas in de loop van de
vierde eeuw tot zelfstandige feesten ontwikkeld.
De eerste vermelding van een feest ter gelegenheid van
de geboorte van Jezus vinden we in een Chronografie uit
Rome uit 354. Jezus' geboortedag wordt in een lijst met
sterfdata van martelaren aangegeven als 25 december.
Het is uitzonderlijk dat in plaats van de sterfdatum de
geboortedatum van Jezus is opgenomen, maar dit wijst
er in ieder geval op dat de dag van Jezus' geboorte
evenals de sterfdagen van de martelaren als een feestdag werd gezien. Men gaat ervan uit dat het feest voor
het eerst in Rome is gevierd en zich vandaaruit langzaam maar zeker heeft verspreid. In Constantinopel
noemt Gregorius van Nazianze (ca. 380) zich de 'initiator' (exarchos) van de gewoonte om het Kerstfeest ook
in deze stad te vieren. Dit suggereert dat Constantijn de
Grote bij de invoering van het feest geen rol heeft
gespeeld, zoals wel is beweerd.
Er zijn twee hoofdhypotheses die het ontstaan van het
Kerstfeest willen verklaren, een religiehistorische, die
een verband legt met het heidense Zonnefeest, en de
'berekeningshypothese', die uitgaat van het belang dat
aan symbolische getallen en data werd toegekend. In
gematigde vorm zijn beide hypotheses overigens goed
met elkaar te combineren.
Volgens de juliaanse kalender uit die tijd viel de zonnewende op 25 december. Deze dag, waarop de zon weer
in kracht begon toe te nemen, was belangrijk voor de
verering van de Zonnegod in het Romeinse Rijk. In 275
plaatste keizer Aurelianus de god Sol Invictus (de
Onoverwinnelijke Zon) aan het hoofd van het hele

pantheon, waardoor de verering van Sol toenam.
Volgens de religiehistorische hypothese was de aandacht voor de Zonnegod de aanleiding om het Kerstfeest
op 25 december in te voeren. Hoewel de hypothese
ouder is, heeft hij vooral in de gematigde vorm van
Bernard Botte (1932) grote invloed gekregen:10 het
Zonnefeest was mede aanleiding voor het Kerstfeest,
maar niet de oorzaak ervan.
Volgens de berekeningshypothese is de oorzaak voor
het ontstaan van het Kerstfeest gelegen in de interesse
die de kerkvaders hadden voor de data van bijzondere
gebeurtenissen in Jezus' leven, vanwege de symbolische
betekenis die aan data en getallen werd toegekend. Zo
werd de aankondiging van Jezus' geboorte, en dan ook
zijn conceptie, geplaatst op 25 maart, in de juliaanse
kalender de dag van de lente-equinox. Op die dag werd
ook de schepping van de wereld herdacht, zodat
schepping en herschepping hier samenkomen. De
geboorte van Jezus zou dan negen maanden later
hebben plaatsgevonden, op 25 december. De berekeningshypothese kreeg aanvankelijk heftige kritiek te
verduren, maar keerde herhaalde malen enigszins
gewijzigd terug. De versie die in de tachtiger jaren van
de 20e eeuw door Thomas Talley werd verdedigd, doet
tot op de dag van vandaag opgeld.11
De bronnen laten zien dat het Kerstfeest op 25 december vanuit Rome langzaam maar zeker door een steeds
groter deel van de wereldwijde kerk werd overgenomen. In 386 hield Johannes Chrysostomus in Antiochië
een vurige preek om de viering van het recente
Kerstfeest aan te moedigen. In sommige delen van het
Oosten duurde het langer voor men het feest introduceerde. In Armenië wordt de geboorte van Christus tot
op de huidige dag op 6 januari gevierd.
Epifanie
Hoewel men ervan uitgaat dat Epifanie uit het Oosten
stamt, waarschijnlijk uit Egypte, vinden we de verwijzing naar de oudst bekende viering van Epifanie in een
tekst uit het Westen: de Romeinse historicus Ammianus
Marcellinus schrijft dat keizer Julianus in 360 in Parijs
was 'op de feestdag die de christenen in de maand
januari vieren en Epiphania noemen'.12 Over de inhoud
van het feest rept hij niet.
Een veel eerdere bron is Clemens van Alexandrië (ca.
200), die vertelt over volgelingen van de gnosticus
Basilides die in januari de doop van Jezus vieren,
sommigen op 6, anderen op 10 januari.13 Duidelijk is dat
de orthodoxe christenen dat feest toen niet kenden.
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Onderzoekers hebben geprobeerd aannemelijk te
maken dat uit dit gnostische feest het christelijke
Epifaniefeest is ontstaan, maar de argumenten zijn niet
overtuigend. We komen het feest niet tegen vóór 360 en
het is dan ook niet aannemelijk dat het vóór 300 is
ontstaan.
De inhoud van het feest blijkt aanvankelijk van plaats tot
plaats te verschillen. Daarbij moet ook onderscheid
worden gemaakt tussen de tijd vóórdat men Jezus'
geboorte is gaan vieren op 25 december, en de tijd
daarna. Epiphanius, bisschop op Cyprus, kende drie
inhouden: de geboorte van Jezus, de aanbidding door de
magiërs en het wonder te Kana, terwijl Cassianus voor
Egypte de geboorte en de doop noemt. Epiphanius
citeert Efrem de Syriër, volgens wie op het feest in Syrië
de doop centraal stond. Hetzelfde gold voor Jeruzalem,
volgens het getuigenis van Egeria in haar pelgrimsverslag, wat door Hieronymus wordt bevestigd.
Men heeft op basis van de naam van het feest, hê epiphaneia of ta epiphania (verschijning), geprobeerd tot
conclusies te komen over de oorspronkelijke inhoud.
Enerzijds werd op grond hiervan de geboorte van Jezus
als de aanvankelijke inhoud genoemd, anderzijds
pleitte men juist voor een breed scala aan inhouden:
geboorte, magiërs, doop, Kana. Gezien de tekstuele
getuigenissen is het het meest aannemelijk dat in het
begin in ieder geval zowel geboorte als doop met
Epifanie werden verbonden.
Ook voor het Westen moeten we voorzichtig zijn met al
te generaliserende conclusies, vanwege het gebrek aan
bronnen. Maar doordat Epifanie pas werd overgenomen van het Oosten nadat er al een Kerstfeest bestond,
heeft de geboorte van Jezus in het Westen nooit tot de
inhoud van het feest op 6 januari behoord. Op diverse
plaatsen werden de tria miracula (drie wonderen)

gevierd: de aanbidding door de magiërs, de bruiloft te
Kana en de doop van Jezus.
Uiteindelijk ontwikkelt het Epifaniefeest zich in de twee
delen van de kerk verschillend. In het Oosten is de doop
van Jezus de enige inhoud van Epifanie geworden, dat
tegenwoordig een van de twaalf hoogfeesten van de
Oosters-Orthodoxe Kerk is, meestal onder de naam
Theofanie. In het Westen is de aanbidding door de
magiërs centraal komen te staan op Epifanie, waar het
de naam Driekoningen heeft gekregen. Het wordt
gezien als een vervolg op het Kerstfeest en heeft dan ook
een lagere rangorde dan Kerst.
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Nieuw redactielid en uitbreiding adviesraad Marturia
Met ingang van deze december 2012 editie is de redactie van Marturia versterkt met classicus en filoloog dr. Marten
van Willigen. In 2008 promoveerde Van Willigen op de exegese van Ambrosius van Milaan en in hetzelfde jaar
richtte hij de Stichting Exegese Vroege Kerk op. Sinds oktober 2009 is hij als seniorresearcher verbonden aan het
Centrum voor Patristisch Onderzoek, een interuniversitair onderzoeksinstituut aan Tilburg University en de
Vrije Universiteit Amsterdam. Marten van Willegen vult de plek op van vertrekkend lid drs. Jan-Martijn Abrahamse,
die zich vooral zal gaan richten op zijn proefschrift en voorgangerschap.
Daarnaast zal prof. dr. Paul van Geest zitting nemen in de adviesraad van Marturia. Van Geest is hoogleraardirecteur van het Centrum voor Patristisch Onderzoek en hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de
theologie aan Tilburg University.
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Dagboek Vroege Kerk: twaalf preken over de psalmen van
Ambrosius, Augustinus, Chrysostomus en Eusebius van Caesarea
M.A. van Willigen, Groen Heerenveen 2010, 377 blz., € 24,95. || RECENSIE ||
Sinds zijn promotie in 2008
spant Marten van Willigen zich
ervoor in de Vroege Kerk, met
name het christendom van de
vierde eeuw, bij een breed
publiek onder de aandacht te
brengen. Niet alleen is hij
senior-researcher aan de
Universiteit van Tilburg en
medewerker van het Centrum
voor Patristisch Onderzoek,
maar ook bedient hij de
'geïnteresseerde leek'. Dit laatste vooral middels de
Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk (www.sbvk.nl) van
waaruit lezingen worden georganiseerd en publicaties het
licht zien, zoals het miniboekje 'Wijsheid uit de Vroege
Kerk' (2010), 'Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk'
(2012), en 'Dagboek Vroege Kerk'.
Het Dagboek is fraai vormgegeven als een hardcover editie
met leeslint. Ook omdat het boek zwaar in de hand ligt,
krijg je de indruk iets 'gewichtigs' in handen te hebben. Het
Dagboek bevat 12 preken over diverse psalmen, geschreven door de kerkvaders Ambrosius van Milaan (1 preek;
Psalm 1), Aurelius Augustinus (7 preken; Psalm 3, 6, 7, 8,
22, 26, 27), Johannes Chrysostomus (2 preken; Psalm 4, 5)
en Eusebius van Caesarea (2 preken; Psalm 2 en 25), allen
actief gedurende een deel van de vierde eeuw.
Elke preek is uitgesmeerd over meerdere weken. Zo lees je
bijvoorbeeld van 1 januari tot en met 20 maart door de
preek van Ambrosius heen. Met thematische kopjes en
toelichtingen – die door een rode kleur van de eigenlijke
tekst worden onderscheiden – wordt de lezer geholpen de
oudchristelijke teksten te verstaan. Toch wil Van Willigen
vooral de tekst zélf laten spreken. De verklarende opmerkingen zijn daarom beperkt gehouden en hebben zeker
niet het karakter van een 'running commentary'. Een
toepassing als dagboek wordt verder bevorderd doordat
voor elke dag een Bijbeltekst is geselecteerd die aansluit
bij het te lezen preekgedeelte. Het geheel is voorzien van
een korte inleiding waarin suggesties voor het gebruik
worden gegeven, de kerkvaders historisch worden
gepositioneerd en hun preken getypeerd.
Het Dagboek is geschreven vanuit de overtuiging dat
persoonlijk geloof, de Schrift en het getuigenis van de

kerkvaders een driehoek vormen. Dit veronderstelt niet
alleen de waarde van een Bijbels geloof voor vandaag,
maar ook dat de kerkvaders van ditzelfde geloof getuigen
en ons iets te zeggen hebben. Op deze wijze krijgt de lezer
deel aan het voortschrijdende proces van Schriftinterpretatie binnen de gemeenschap van gelovigen. Hier
klinkt een overtuiging door die van groot belang is voor de
evangelische kerk van vandaag: we staan in een lange en
rijke traditie! Bovendien kan het helpen bijdragen aan een
bewustzijn dat alle kerken en denominaties hun gemeenschappelijke wortels hebben in de Vroege Kerk. In bovengenoemde punten ligt wat mij betreft de grote betekenis
van deze publicatie.
Het karakter van de vertaling doet redelijk letterlijk aan en
Van Willigen schroomt niet zo nu en dan een breed register
aan woorden open te trekken. In combinatie met het hoge
intellectuele niveau en de rijke geestelijke inzichten, heeft
het bestuderen van de preken wel wat weg van het binnenstappen van een kathedraal. Wat valt er een hoop te zien!
Maar alleen voor wie er rustig de tijd voor neemt. In dat
opzicht wordt van de lezer een flinke inspanning gevraagd.
Tegelijkertijd werkt de dagboek vorm drempelverlagend;
de verdeling in kortere delen nodigt eerder uit tot lezing en
voor je het weet heb je een hele preek uitgelezen!
Paradoxaal genoeg lees je dan al snel meerdere perikopen
per dag en gebruik je het Dagboek niet echt zoals het
bedoeld is. Dit 'alternatief gebruik' wordt ook wel gestimuleerd doordat niet elke dagtekst een op zichzelf staand
gedeelte vormt met een bepaalde inspirerende gedachte
waarmee je 'de dag in kan gaan'. Dat is natuurlijk niet
verwonderlijk, omdat de preken lopende betogen zijn en
oorspronkelijk niet bedoeld om in losse secties bestudeerd te worden.
De bedoeling is uiteraard dat de preken worden gelezen en
dat wordt met deze creatieve publicatie waarschijnlijk wel
bereikt. In die zin is het een verdienstelijk project waardoor de Nederlandstalige lezer een unieke mogelijkheid
wordt geboden kennis te maken met enkele vroegchristelijke preken en hun rijkdom. In een tijd waarin in
sommige kerken de preek almaar korter wordt, houden de
kerkvaders ons tevens een spiegel voor: wat is de plaats
van Gods woord in onze kerkdiensten?
drs. ing. Nathan Witkamp
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KEIZER CONSTANTIJN BEVORDERDE EENHEID CHRISTENDOM
Keizer Constantijn heeft een belangrijke rol gespeeld in de eenwording van het christendom.
Dit stelde prof. dr. Bas ter Haar Romeny, hoogleraar Oude Testament en oosters christendom
aan het Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Leiden, eind september tijdens een
college over Constantijn de Grote.
Welke motieven aanleiding waren voor zijn bekering, politieke of persoonlijke, blijft onduidelijk. Er is al veel onderzoek gedaan naar deze vraag, zo lichtte Ter Haar Romeny toe. Al sinds de
16e en 17e eeuw staan de bronnen over de Slag bij de Milvische brug, waar Constantijn een
kruis aan de hemel zou hebben gezien, en “Het leven van Constantijn” van Eusebius ter
discussie, met name bij protestanten die de rol van Constantijn vaker als een bezoedeling van
de zuivere leer van de kerk zagen. Ook stelden sommigen dat Constantijns bekering vooral
politiek gemotiveerd was. Anderen wezen er echter op dat zo'n keuze in het licht van het
beperkte aantal christenen in het Romeinse Rijk geen slimme zet zou zijn geweest. Volgens Ter
Haar Romeny is de vraag naar Constantijns persoonlijke geloof moeilijk te beantwoorden, met
name omdat de bronnen daar zeer summier over zijn.
Wel is volgens Ter Haar Romeny de verdienste van Constantijn voor de kerk groot geweest. In
kerkelijke discussies hakte hij niet zelf de knopen door, maar deed dit door concilies. Op
initiatief van Constantijn werd het concilie van Nicea gehouden om zo meer eenheid in de kerk
te creëren. Dit was in het belang van de keizer. Constantijns aandringen op meer eenheid
onder christenen heeft voor een wending gezorgd in de kerkgeschiedenis.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 20 september 2012.

NIEUW "EVANGELIE VAN JEZUS' VROUW" HOOGSTWAARSCHIJNLIJK ONECHT
Enige tijd geleden werd veel aandacht besteed in de media aan “Het Evangelie van Jezus'
vrouw”. Het papyrusfragment met Koptische tekst werd door professor Karen King van
Harvard gepresenteerd. De beschadigde tekst bevat een dialoog tussen Jezus en Zijn discipelen. Twee van de ontcijferde regels luiden: 'Jezus zei tegen hen: "Mijn vrouw..."', en: "...zij zal
mijn discipel kunnen zijn..." Hieruit zou dan de conclusie getrokken kunnen worden dat
sommigen in de Vroege Kerk meenden dat Jezus getrouwd was.
Maar na de stormachtige presentatie lijkt de aandacht voor het fragment minder geworden.
Volgens dr. Pieter J. Lalleman, nieuwtestamenticus aan het Spurgeon's College in Londen, is
het inmiddels duidelijk geworden dat het nieuwe 'evangelie' zeer waarschijnlijk onecht is.
Vanaf het begin werd al gewezen op de verwantschap van de tekst met die van het apocriefe
Evangelie naar Thomas. Critici wijzen erop dat het om een soort collage van woorden uit het
Thomasevangelie gaat. Andrew Bernard (Oxford) wijst erop dat het zelfs gaat om een specifieke versie van het Thomasevangelie dat op internet beschikbaar is. Die interlineaire versie, met
Koptische en Engelse tekst, bevat een spelfout die ook in het nieuwe 'evangelie' voorkomt. Dat
kan geen toeval zijn, aldus Lalleman. De interlineaire versie is dus waarschijnlijk door een
vervalser gebruikt.
Ook in een ander opzicht speelde internet bij dit nieuwe 'evangelie' een grote rol, zo stelt
Lalleman. In plaats van de traditionele, langzaam verlopende, discussies in de vakbladen werd
de zaak nu via blogs van enkele wetenschappers binnen een paar weken 'opgelost'. Inmiddels
lijkt niemand de authenticiteit van het stukje tekst nog te verdedigen en is de aangekondigde
wetenschappelijke publicatie door professor King uitgesteld.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 27 oktober 2012.
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VROEGE CHRISTENEN WAREN NETWERKERS
Een modern aandoend systeem van communicatie en briefwisselingen droeg in de Vroege
Kerk onder andere bij aan een snelle verbreiding van het christendom. Dit is een stelling van
historicus Eva Baumkamp, verbonden aan de universiteit van Münster, in haar dissertatie
"Zwischen Konflikt und Konsens". Hierin bestudeert ze de communicatie van bisschoppen in
de derde eeuw, zoals de brieven van Cyprianus van Carthago.
In de derde eeuw werd door bisschoppen, van Carthago tot aan Klein-Azië, over theologische
en politieke vraagstukken gecommuniceerd. Ook gaven ze tijdens vervolgingen vanuit hun
ballingschap adviezen aan hun achtergebleven gemeente. Dat leidde tot een sterk netwerk dat
het hoofd wist te bieden aan de vervolgingen, maar ook de verbreiding van het christendom
bevorderde.
Door de verspreiding van brieven vanuit de grote steden zoals Rome, Carthago en Alexandrië
naar de provincies werden ook de machtsverhoudingen binnen de kerk beïnvloed.
Bron: Reformatorisch Dagblad , 26 juni 2012.
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vanaf februari 2013

Vakdocent Oude Testament

(0,3 - 0,6 FTE)

Vakdocent Nieuwe Testament

(0,5 - 0,8 FTE)

Het Evangelisch College is voor de Evangelische Theologische Academie (ETA) op zoek naar theologen die
invulling kunnen geven aan de taak als vakdocent Oude Testament en Nieuwe Testament.
De dienstbetrekking omvat met name de volgende werkzaamheden:
?
Het schrijven van studiemodulen.
?
Het ‘up-to-date’ maken en houden van de door de ETA ontwikkelde studiemodulen.
?
Lesgeven op de diverse leslocaties van het deeltijdonderwijs.
?
Het inhoudelijk verzorgen van (digitale) tentamens en opdrachten.
?
Het publiceren van artikelen.
?
Het verzorgen van lezingen en cursussen in kerken en gemeenten.

Een deel van de werkzaamheden vindt plaats op het kantoor in Zwijndrecht en het merendeel wordt thuis en op de
betreffende leslocaties verricht.
Functie-eisen
?
Universitaire opleiding in de theologie en gespecialiseerd in het betreffende vakgebied; gezien de identiteit van de
school is het van belang dat scholing heeft plaatsgevonden binnen een evangelisch theologisch opleidingsinstituut.
?
Goede didactische en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
?
Bij voorkeur lesgevende ervaring binnen het vakgebied.
De kandidaat dient van harte in te stemmen met de geloofsbelijdenis en het identiteitsdocument van de stichting
Evangelisch College en (kerkelijk) actief te zijn binnen de (brede) evangelische beweging.
Omdat het Evangelisch College een non-profit organisatie is die niet door de overheid wordt gesubsidieerd, dient
men er rekening mee te houden dat, hoewel het om een betaalde functie gaat, de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden niet marktconform zijn. Qua vakantieregeling kan grotendeels uitgegaan worden van de reguliere
onderwijsvakanties.
Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan door middel van het mailen van een motivatiebrief met CV naar de algemeen directeur van het
Evangelisch College, drs. C. van Nes: c.vannes@evangelischcollege.nl.
U krijgt een bevestiging van ontvangst en al dan niet een uitnodiging voor een gesprek.

