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Redactioneel
dr. Nathan Witkamp
Wie ervaring heeft met het maken van een
preek, weet dat dit bepaald geen sinecure
is. Helemaal niet wanneer je ook nog eens
verschillende doelgroepen onder je publiek wilt aanspreken(!). En is dit uberhaupt mogelijk? De vierde-eeuwse kerkvader Johannes Chrysostomus (‘Gouden
mond’) ging hiertoe in ieder geval de uitdaging aan. In dezelfde preek richtte hij zich tot christenen, Joden, en heidenen. Hoe een dergelijk ‘seeker-sensitive preaching’ bij Chrysostomus ‘werkte’ wordt ons uitgelegd in het hoofdartikel
van Marten van Willigen. Daarnaast vindt u in deze Marturia ook aandacht voor wellicht het oudste christelijke
geschrift waaraan een vrouw heeft meegeschreven: De Passie van Perpetua en Felicitas. Vrouwen namen in zowel
Nieuwe Testament als Vroege Kerk een belangrijke plaats
in in gemeentewerk en evangelieverkondiging. Denk bijvoorbeeld aan Junia (een vrouwennaam) in Rom. 16:7, die
Paulus ‘onder de apostelen’ rekent (het ‘mannen’ in de NBG
staat niet in het Grieks). Of aan Febe (Rom. 16:1), een
‘dienares’ (diaken?) in de gemeente te Kenchreeen. Daarnaast waren veel vrouwen ook toonbeelden van toewijding
aan Christus, zelfs tot de (martel)dood aan toe. Dergelijke
inspirerende voorbeelden waren Perpetua en haar dienstmeisje Felicitas. Augustinus zou later over hen zeggen:
“Wat is er glorieuzer dan deze vrouwen, die mannen gemakkelijker kunnen bewonderen dan imiteren?” Laat u
opnieuw inspireren door de schatten van de Vroege Kerk.

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.
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Voor een breed publiek: Chrysostomus’ concept van de
rechtvaardige in zijn 5 preken over Jozef 1
Inleiding
Kun je vandaag met een christelijke preek meerdere
doelgroepen tegelijk aanspreken? Bijvoorbeeld joodse
en christelijke gelovigen en moderne heidenen? Als
we naar de vierde-eeuwse exegeet Chrysostomus kijken, zou dit moeten kunnen. Het door hem gehanteerde en in zijn preken zorgvuldig uitgewerkte concept
van ‘een rechtvaardige’ sprak een zeer brede doelgroep aan. Aan Bijbeluitleggers van vandaag biedt dit
een nieuw perspectief: met een goed uitgekiende en
goed uitgebalanceerde exegese kan men een brede
doelgroep bereiken.
We willen in dit artikel om die reden dieper ingaan op
dit door Chrysostomus gehanteerde rechtvaardigheidsconcept. Om de bijzonderheid van Chrysostomus’ benadering scherp te krijgen, zullen we daarbij
ook ingaan op de wijze waarop Ambrosius –de geestelijke vader van Augustinus – met de exegese van het
Jozef-verhaal omgaat. We beperken ons in dit artikel
tot de exegese van Gen. 37-47. De zegeningen die de
zonen van Jacob ontvingen vlak voor de dood van hun
vader worden hier dus niet besproken.
Verschillende accenten
De geschiedenis van Jozef (Gen. 37-47) wordt door
diverse kerkvaders uitgelegd. Daarbij zien we verschillen in de exegetische benadering. Ambrosius van
Milaan (een gezaghebbende kerkvader uit de 4e
eeuw) spiegelt het verhaal en de persoon van Jozef
voortdurend aan het levensverhaal en de persoon van
Christus.2 Bij Johannes Chrysostomus (4e eeuw, Antiochie) zien we daarentegen dat hij het verhaal en de
persoon van Jozef als een spiegel voorhoudt aan de
persoon van de luisteraar, doorgaans zonder de terugkoppeling naar Christus. De luisteraars worden door
hem uitgenodigd om hun leven te vergelijken met het
leven van Jozef en zich af te vragen of dit eigen leven
daaraan ook beantwoordt. Het laatste betekent niet
dat Ambrosius deze koppeling naar de luisteraar niet
maakt. Dat doet hij net zo goed als Chrysostomus. Alleen is dit bij Ambrosius een koppeling waarin Chris-
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tus steeds prominent aanwezig is. En dat kunnen we van
de exegese van Chrysostomus
niet zeggen. Dieper ingaand op
dit verschil tussen deze twee
vroegchristelijke auteurs zouden we de vraag kunnen stellen welke functie Jozef in de
exegese van Chrysostomus
vervult. Welk rolmodel heeft
Jozef bij Chrysostomus?

Dr. M.A. van Willigen
dr. M.A. (Marten) van
Willigen is als senior
researcher aangesloten
bij het CPO. Hij is gespecialiseerd in de 4e
eeuwse Bijbelexegese
en oprichter van de
Stichting Bijbeluitleg
Vroege Kerk.
Hij publiceert regelmatig over spiritualiteit in
de Vroege Kerk. Zijn
meest recente boeken
(over doop en avondmaal) in de Vroege
Kerk zijn: CHRISTUS
VOLGEN en MET
CHRISTUS VERBONDEN. Zie: www.sbvk.nl

Jozef als rolmodel
Om het rolmodel van Jozef bij
Chrysostomus
voldoende
scherp te kunnen krijgen, kunnen we dit aftekenen tegen de
achtergrond van de benadering van Ambrosius. De invulling die Ambrosius aan Jozef
als rolmodel geeft, verschilt
namelijk sterk van die van
Chrysostomus. Uit een vergelijking met de overgebleven
fragmenten van Origenes’
commentaar op Genesis blijkt
dat Ambrosius dit commentaar op de voet is gevolgd en diep respect had voor de
kerkelijke traditie. Dit wordt zichtbaar in de details
die Ambrosius zijn rolmodel Jozef meegeeft. Jozef is
een voorafschaduwing van Christus. Ambrosius nodigt de gelovige christenen in Milaan uit om Jozef als
voorbeeld van deugdzaamheid na te volgen, maar
houdt hem tegelijk als type van Christus aan de luisteraars voor. Daarmee verleent Ambrosius een voluit
Nieuwtestamentisch en Christologisch perspectief aan
het Jozefverhaal, een perspectief dat in de exegese van
Chrysostomus in deze zin ontbreekt.
Welk Jozef-concept vinden we dan in de vijf preken
die Chrysostomus over Jozef heeft gehouden? Hoewel
Chrysostomus’ Jozef-concept varieert, kan als rode
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draad de duiding van Jozef als ‘een rechtvaardige’ in
alle preken worden vastgesteld. Ambrosius gebruikt
de term rechtvaardige (iustus) eveneens, ja zelfs meteen in de inleiding van zijn preek, en met de bedoeling
om Jozef aan te duiden. De term krijgt in de inleiding
van zijn preek echter ook direct een duidelijke functie.
Ambrosius benut de term om Jozef als rechtvaardige
een plaats te geven in de genealogische lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Jozef wordt dus bij de patriarchen gerekend. De patriarchen zijn allen rechtvaardigen, iusti, en Jozef is dat ook. Hij doet niet onder voor
zijn vader, (Jacob), zijn grootvader (Isaac) en betovergrootvader (Abraham). Verder is Jozef bij Ambrosius
ook een spiegel van kuisheid (speculum castitatis) en
een voorafbeelding van Christus (typus Christi).
Dat Chrysostomus Jozef een rechtvaardige noemt is
dus niet uniek. Er is echter een verschil met betrekking tot de vraag hoe breed deze aanduiding
‘rechtvaardige’ bij Chrysostomus moet worden opgevat. Chrysostomus richt zich namelijk niet alleen tot
degenen die ‘binnen’ zijn, de gedoopten en de catechumenen (zij die in het voorbereidingstraject zitten
om gedoopt te worden), maar ook tot Joden en heidenen. Naast de christelijke doelgroep had Antiochie
namelijk ook een grote joodse en heidense populatie.
Verder is bekend dat er in de joodse gemeenschap
nogal wat Joden waren die niet alleen naar de synagoge gingen, maar ook christelijke samenkomsten bezochten.3 In de grote kerken in Antiochie was dat geen
enkel bezwaar. Het viel nauwelijks op, de kerkgangers
konden vrij naar binnen lopen en er waren geen vaste
of afgehuurde plaatsen.4 Kortom, in de kerk in Antiochie was iedereen welkom.
Hetzelfde gold voor de niet christelijke heidenen die
geboeid werden door de redenaarskwaliteiten van
Chrysostomus. Als zij de grote redenaar een keer ‘life’
wilden beluisteren stond hen niets in de weg. Sterker
nog, Chrysostomus had juist een bijzonder oog voor
deze luisteraars. In een van zijn preken spreekt hij
hen als volgt toe:
Is het jullie ontgaan dat God, net zoals Hij havens
bij de zee een plekje geeft, zo ook in de steden

Mozaïek van Johannes Chrysostomus in de
Hagia Sophia kathedraal te Istanboel
(voormalige Constantinopel).

kerken heeft gesticht, opdat wij vanuit het noodweer van onze levensstormen daarheen onze toevlucht zouden nemen en van een spiegelgladde
kalmte zouden kunnen genieten? Daar hoeven
jullie immers niet bang te zijn voor het enorme
geweld van de golven, voor de roofovervallen van
bandieten, voor de aanval van mensen die het
kwade met ons voorhebben, voor de macht van
boze geesten en voor de aanvallen van wilde dieren. Want dit is een haven die van al die gevaarlijke invloeden gevrijwaard is.’5
Breed publiek
Hoe wordt in de vijf preken over Jozef nu specifiek
duidelijk dat Chrysostomus zich niet alleen maar richt
tot christenen, maar net zo goed tot de Joden en heidenen? Dit komt op verschillende manieren naar voren. In de vijf preken over Jozef typeert Chrysostomus
Jozef als een rechtvaardige; dat is het stabiele beeld
dat hij sowieso wil neerzetten van deze bijbelheilige.
Daarnaast introduceert hij hem in deze preken ook als
een getrainde atleet en als een volhardende stuurman,
een stuurman die boven op de roeren hangt om het
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schip op koers te houden. Dit zijn beelden die voor
iedereen aansprekend zijn, ongeacht de eigen geloofsovertuiging van de betrokkenen. Met name het laatste
beeld, namelijk dat van de volhardende stuurman,
krijgt in de tweede preek over Jozef bijzonder veel
nadruk.6
De genoemde beelden van atleet en stuurman zijn bovendien atypisch voor het Genesis-verhaal. Ze sluiten
eerder aan op de beleving van sporthelden en ervaren
zeelieden en ontbreken ook helemaal in de exegese
die Ambrosius van het Jozef-verhaal geeft. Waarom
gebruikt Chrysostomus deze beelden dan wel? Het
lijkt erop dat hij door deze pakkende introductie de
weg wil banen voor een meer in detail uitgewerkte
exegese van het Jozef-verhaal. De beelden van de geoefende atleet en van de onverzettelijke stuurman die
boven op zijn roeren hangt om stevig tegendruk te
geven laten zien dat Chrysostomus aansluiting zoekt
bij de belevingswereld van zijn toehoorders; daar
heeft hij het Bijbelverhaal aanvankelijk zelfs niet eens
voor nodig. Deze beelden vormen als het ware de opmaat, zo men wil de smaakmaker, naar de eigenlijk
uitleg van het verhaal en zijn voor heidenen heel uitnodigend.
In de eigenlijke uitleg wordt Jozef als een ‘rechtvaardige’ getypeerd. Opvallend is dat Chrysostomus
Jozef niet weergeeft als ‘hij die zijn kuisheid weet te
bewaren’, een punt dat voor Ambrosius juist heel belangrijk is. Ook is in Chrysostomus’ exegese het dreigende verlies van de kuisheid geen speerpunt. Jozef is
voor Chrysostomus vooral en met name een rechtvaardige die het beste met zijn medemens voor heeft
en daarom ook geen overspel gaat plegen met een getrouwde vrouw.
Maar, wat doet een rechtvaardige als hij zwaar beproefd wordt en wordt uitgenodigd om bij de vrouw
van zijn heer te komen liggen? Een rechtvaardige is
uit op het behoud van de ander en Chrysostomus laat
zien dat Jozef hierop inderdaad gericht is. Jozef legt
aan de vrouw van Potifar uit dat zijn heer hem alles
heeft toevertrouwd, behalve zijn vrouw. Het is daarom voor haar van het grootste belang dat zij de grens
niet overschrijdt die Potifar getrokken heeft en Jozef
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De beelden van de geoefende atleet
en van de onverzettelijke stuurman
die boven op zijn roeren hangt om
stevig tegendruk te geven laten
zien dat Chrysostomus aansluiting
zoekt bij de belevingswereld van
zijn toehoorders.
zelf mag dit ook niet doen. Dit is volgens Chrysostomus de boodschap die Jozef als rechtvaardige aan de
vrouw van Potifar meegeeft. In het vervolg van de uitleg gaat Chrysostomus ook in op de manier waarop
Jozef omgaat met zijn gevangenschap. Hij wijst erop
dat Jozef niet eindigt in zelfbeklag of God allerlei verwijten maakt. Integendeel: Jozef draagt zijn gevangenschap geduldig en hij is opnieuw op het behoud van
de ander gericht. Hij zorgt voor zijn medegevangenen
en helpt de schenker en de bakker bij de droomuitleg.
Als we het karakter van de hier gegeven exegese samenvatten kunnen we zeggen dat het accent hier wel
heel sterk wordt gelegd op de ethiek. Vervolgens kunnen we ons afvragen of de hierboven gegeven ethische invulling van de typering ‘rechtvaardige’ nu wel
specifiek christelijk is. Dat zou het zijn als naar aanleiding van deze passage naar een Nieuwtestamentische
passage verwezen werd, waar Christus Zijn discipelen
oproept om zich te bekommeren om de armen en gevangenen, hen te bezoeken en hen niet te vergeten.7
Een andere passende parallel zou de passage van de
overspelige vrouw kunnen zijn, die door Christus vrijgesproken wordt en de opdracht meekrijgt om niet
meer te zondigen.8 Maar Chrysostomus maakt deze
verbinding hier niet, op geen enkele manier. Het lijkt
er veel meer op dat Chrysostomus de focus breed wil
houden. Hij spreekt hier niet alleen maar tot christenen; wat hij zegt geldt ook voor Joden en heidenen. De
typering ‘rechtvaardige’ opent de weg voor alle drie
de doelgroepen. Erudiete heidenen hadden ook zeker
belangstelling voor een benadering van de Bijbelse
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Zijapsis van de monumentale 4e eeuwse kerk Hagia Irene in Istanboel.
Het is mogelijk dat Chrysostomus ook in deze kerk meerdere malen gepreekt heeft.
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verhalen vanuit dit rechtvaardigheidsconcept (
ύrechtvaardigheid)en het daarmee samenhangende beoefenen van de deugd ἀή deugd een
wezenlijk onderdeel van Plato’s filosofie. ʾAή
deugd behoort per definitie bij ύ, rechtvaardigheid/oprechtheid/op de juiste manier in het
leven staan. In de preken van Chrysostomus komt de
term ἀή deugd dan ook steeds naar voren met
betrekking tot Jozef. Hij laat voortdurend zijn deugd,
zijn ἀήaan anderen zien. Zij kunnen in alle opzichten zien dat Jozef een rechtvaardige (ίis.
We krijgen om genoemde redenen sterk de indruk dat
deze preken over Jozef een belangrijke functie hebben
vervuld als het gaat om het uitdragen van de christelijke boodschap voor een breder publiek.9
Daar komt nog iets bij. De Griekse term ίis niet
exclusief voorbehouden aan filosofische teksten, de
term is ook een vertaling van het Hebreeuwse Zadik
en komt zeer frequent in de Septuaginta (de oude
Griekse vertaling van het OT) voor.10 De insteek van
Chrysostomus om Jozef als een rechtvaardige te duiden is voor de joodse luisteraars volledig acceptabel,
ja zelfs heel aantrekkelijk, gezien de koppeling aan het
voor hen zo bekende Oude Testament. In geen van de
vijf preken vinden we een specifiek vanuit christelijke
visie ontwikkelde ‘christelijke’ exegetische lijn. Chrysostomus’ benadering kenmerkt zich vooral door de
brede toepasbaarheid van zijn exegese. Die is toepasbaar voor joodse luisteraars, voor christenen en voor
heidenen.
De idee dat Chrysostomus voor een breed publiek
spreekt, lijkt bij oppervlakkige beschouwing te worden weersproken door die passages in andere preken,
waarin hij het joodse volksdeel verwijt dat zij Christus
hebben gekruisigd. In de lijn van het Nieuwe Testament is dit verwijt in de Vroege Kerk echter op te vatten als een topos, een zeer regelmatig terugkerende
belangrijke gebeurtenis, die steeds opnieuw verteld
wordt, zowel in de Alexandrijnse alsook in de Antiocheense exegetische traditie.11 Deze gemeenplaats
krijgt bovendien geen specifieke uitwerking; ze staat
als historisch feit op zichzelf. Ambrosius maakt er
eveneens gebruik van, maar wil de joodse gelovigen
6

Gedeelte van het middenschip, koepel en apsis
van de Hagia Irene.

hiermee beslist niet uitsluiten.12 Hij nodigt hen zelfs
uitgebreid uit om zich tot Christus te bekeren. Bij
Chrysostomus ligt het niet wezenlijk anders. In zijn
preek over Matth. 22:1-14 wijst hij erop dat Christus
zowel voor als na zijn kruisiging Zijn discipelen aanspoort om de Joden op te roepen zich te bekeren.13
Rechtvaardigheid in OT en filosofie
Het concept van de rechtvaardige kent in het Oude
Testament verschillende lagen en vervult hier een belangrijke functie. In het boek Psalmen, maar ook in het
boek Job, wordt zeer frequent gesproken over de
rechtvaardige. Het concept van de rechtvaardige vinden we in veel afzonderlijke psalmen terug. Job is een
rechtvaardige, die zwaar beproefd wordt en volgens
zijn vrienden deze beproeving over zichzelf afgeroe-
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Chrysostomus’ benadering kenmerkt zich vooral door de brede
toepasbaarheid van zijn exegese.
Die is toepasbaar voor joodse luisteraars, voor christenen en voor
heidenen.
pen heeft.14 In de vroegchristelijke traditie worden de
oudtestamentische patriarchen, waartoe Jozef door
Ambrosius wordt gerekend, ook standaard als rechtvaardigen aangeduid (vgl. de brief aan de
Hebreeen).15 Het gaat te ver om in deze studie al deze
plaatsen te bespreken, maar het moge duidelijk zijn
dat het rechtvaardigheidsconcept zowel in het Oude
als in het Nieuwe Testament op een prominente manier aanwezig is.
Het filosofische concept van een rechtvaardige sluit
hier heel nauw bij aan, nauwer dan vaak wordt gedacht of erkend. In zijn belangrijke werk ‘Over de
Staat’gaat Plato uitgebreid in op de vraag wat rechtvaardigheid inhoudt. Rechtvaardigheid is bij hem veel
meer dan alleen maar het nemen van juiste en rechtvaardige beslissingen. Rechtvaardigheid geeft in
maatschappelijke context aan dat mensen in een juiste balans met elkaar zijn. Deze balans moet, in de dialoog over de ideale staat, allereerst worden nagestreefd op politiek en bestuurlijk gebied. Volgens Plato moet deze balans echter ook, mutatis mutandis,
innerlijk in de mens aanwezig zijn, als het gaat over
het op elkaar aansluiten en in goede harmonie met
elkaar samenwerken van de verschillende delen van
de ziel. Plato bedoelt met ‘rechtvaardigheid’ dus zeker
ook een innerlijke harmonie, die ontstaat doordat de
drie delen van de ziel onderling goed functioneren.
Een gelukkig mens moet om die reden ook rechtvaardig zijn. Immers, zonder deze rechtvaardigheid is het
ware geluk voor de mens volstrekt onbereikbaar.
Tot zover een klein inkijkje in het rechtvaardigheidsconcept van Plato, zoals het door hem uitgewerkt
werd in zijn dialoog over de ideale staat. In het vierde

eeuwse Antiochie werden veel heidenen nog steeds
zeer aangesproken door deze filosofische visies van
de grote filosoof Plato, inclusief de visies die verder
werden ontwikkeld in het Neoplatonisme. Chrysostomus wist hier zeker van af; zijn heidense leermeester
Libanius was uitstekend onderlegd in de heidense filosofie. Chrysostomus komt daarom niet met iets
nieuws als hij Jozef ‘een rechtvaardige’ noemt. Ook
doet hij geen moeite om het verschil uit te leggen tussen de heidense, de joodse en de christelijke opvattingen over rechtvaardigheid, al neemt hij formeel natuurlijk wel afstand van de heidense filosofie.16 Informeel zou het verschil tussen heidendom en
(praktisch) christendom echter wel eens veel kleiner
kunnen zijn geweest dan vaak wordt gedacht en ook
niet zo scherp van elkaar afgebakend, iets wat we vandaag heel graag doen.17
Werd het brede rechtvaardigheidsconcept, zoals we
het tegenkomen bij Chrysostomus in zijn vijf preken
over Jozef, ook toegepast door Ambrosius? Het antwoord op deze vraag is, gezien de exegetische accenten van Ambrosius in zijn traktaat over Jozef, dat het
Ambrosiaanse rechtvaardigheidsconcept toch echt
veel ‘christelijker’ is neergezet. Door de voortdurende
koppeling die Ambrosius maakt met Christus, de
Rechtvaardige, is de zeggingskracht van deze preek
voor buitenstaanders uit het joodse en heidense publiek veel kleiner.
Afsluiting
Wat kunnen we na deze korte verkenning precies concluderen? In ieder geval dat het rechtvaardigheidsconcept, zoals Chrysostomus het bij de persoon van
Jozef neerzet, breed en open is. Het is open naar de
joodse, christelijke en heidense luisteraar. Chrysostomus laat dit open concept in al zijn kracht voor de
luisteraar staan. Hij doet geen moeite om dit concept
een specifiek christelijke kleur te geven, of dit aan te
passen naar christelijke maatstaven. Dit betekent overigens niet dat de luisteraar niet zou kunnen weten
waar Chrysostomus zelf zijn anker uitgeworpen had.
In de passage waar Jacob Jozef naar Dothan stuurt
vertelt Chrysostomus zijn luisteraars dat hier een pro-
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Chrysostomus’ rechtvaardigheidsconcept was daarom uitnodigend
en nodigde ook andersdenkenden
uit om eens, of meer dan eens, bij
de grote redenaar te komen
luisteren.
fetische verwijzing is naar de komst van Christus. Ook
eindigen al de preken met de doxologie van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Enig misverstand over de
identiteit van de spreker is dus uitgesloten. Maar, ook
de joodse en heidense luisteraar mocht zich aangesproken weten. De christelijke boodschap lag er niet
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duimen dik bovenop, maar was integer en uitstekend
in balans met de exegese. Chrysostomus’ rechtvaardigheidsconcept was daarom uitnodigend en nodigde
ook andersdenkenden uit om eens, of meer dan eens,
bij de grote redenaar te komen luisteren. Zijn boodschap was zonneklaar, maar tegelijk ook heel aantrekkelijk voor maar liefst drie partijen. Om uiteindelijk
bij Christus uit te komen.18 Want dat was ook Chrysostomus’ doel. Hij preekte niet voor zichzelf.
Eindnoten
1. Dit concept wordt onder meer vergeleken met het concept van
de rechtvaardige zoals Ambrosius het heeft uitgewerkt in zijn
traktaat over Jozef. Met deze vergelijking tussen twee belangrijke vierde eeuwse exegeten in het westen en oosten van het
Romeinse Rijk willen we het eigene van de exegese van Chrysostomus –ook in meer specifieke en voor Chrysostomus ken-
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merkende details– inzichtelijk maken voor de moderne lezer.
2. Zie Ambrosius’ bewerking van dit verhaal, De Ioseph (‘over
Jozef’). De Latijnse tekst is te vinden in CSEL 32,2.
3. Zie onder meer: A. Neander, De Kerkvader Johannes Chrysostomus: het leven van de Oosterse Kerk in de Vierde eeuw. Rotterdam, 1852, die uitgebreid op dit onderwerp ingaat. Neander
laat vanuit de bronnen zien dat meerdere christenen hun
Joodse wortels niet definitief vaarwel durfden te zeggen en
daarbij de joodse magische praktijken als een soort extra zekerheid maar al te graag aan de hand hielden. Ook is er nog
een andere stroming geweest, namelijk de stroming van de
judaizerende christenen, die een heidense achtergrond hadden. Zie: P. W. Hopkins, ed., St. John Chrysostom, Discourses
against Judaizing Christians (Adversus Judaeos). The Fathers of
the Church, vol. 68. Washington, 1979.
4. Een in dit verband relevante vraag is wel hoe groot deze groep
van Joden- christenen geweest is. Dit doet echter aan het open
karakter van de prediking van Johannes Chrysostomus niets
af. Zie ook: E. Ferguson, Backgrounds of Early Christianity.
Michigan, 1993: 512-517, waar Ferguson ingaat op de joodse
proselietendoop en de daaraan gekoppelde overeenkomst
tussen joodse en christelijke gewoonten en rituelen. De stap
van Jodendom naar christendom was in het Vroege Christendom mogelijk minder groot dan nu het geval is.
5. Zie: M.A. van Willigen, Met Christus verbonden: leven uit doop
en avondmaal in de Vroege Kerk. Heerenveen, 2016: 32.
6. Deze tweede preek is overigens, wat het eerste deel betreft,
volledig ingevuld met de exegese van Genesis 38, waarin Thamar als een rechtvaardige vrouw getypeerd wordt. In Gen. 39
komt vervolgens de zware beproeving van Jozef door de
vrouw van Potifar aan de orde. De rechtvaardigheid van Thamar (Gen. 38) sluit in deze tweede preek naadloos aan bij de
rechtvaardigheid van Jozef. Chrysostomus behandelt beide
hoofdstukken van Genesis dus in een preek.
7. Matth. 25:34-40.
8. Joh. 8:1-11.
9. Zie bijvoorbeeld: A. Neander, Johannes Chrysostomus, Vol. 1,
190, waar Neander ingaat op de levendige belangstelling van
de inwoners van Antiochie voor de godsdienstoefening en –als
gevolg daarvan– de volle kerken. Hij ontleent deze gegevens
aan preken van Chrysostomus, waarin Chrysostomus dit ook
expliciet verwoordt. Chrysostomus wijst in zijn preken zeer
frequent op de noodzaak om de heidenen door onze levenshouding voor het christendom te winnen. Zie Neander, Johannes Chrysostomus, Vol. 1, 260, waarin hij de volgende uitspraak
van Chrysostomus citeert: ‘Laten we door onze levenswandel
de heidenen bekeren.’ Dit sluit naadloos aan bij het rechtvaardigheidsconcept waaraan Chrysostomus in de vijf preken over
Jozef vasthoudt.
10. Zie: H.G. Reventlow, Y. Hoffman, red., Justice and Righteousness: Biblical Themes and their Influence. Sheffield, 1992:91116, 131-153; S.M. Lyu, Righteousness in the Book of Proverbs
(Forschungen zum Alten Testament, zweite Reihe). Tubingen,

2012; G. Kwakkel, According to my Righteousness: Upright Behaviour as Grounds for Deliverance in Psalms 7, 17, 18, 26 and
44 (Oudtestamentische Studien, vol. XLVI). Leiden/Boston/
Koln, 2002; J.A. Ziesler, The meaning of Righteousness in Paul:
A Linguistic and Theological Enquiry. Cambridge, 1972 (M.
Black, red., Society for New Testament Monograph Series, vol.
20): 17-69.
11. Zie Hand. 2:36; Hand. 7:51-53; Rom. 11:25-36.
12. Zie: M.A. van Willigen, Ambrosii Episcopi Mediolanensis De
Ioseph: inleiding, filologisch commentaar en vertaling. Zoetermeer, 2008. In Ambrosius’ geschrift over Jozef ziet men beide
aspecten heel duidelijk naar voren komen: aan de ene kant de
topos van de hardheid van de Joden, aan de andere kant de
overtuiging dat ook de Joden erbij horen en dus welkom zijn in
de kerk.
13. Zie: Met Christus verbonden: 146.
14. Hij wordt ook regelmatig in de vroegchristelijke literatuur
aangehaald en vaak op fresco’s afgebeeld.
15. Zie Hebr. 11: 8-10.
16. Hetzelfde kan gezegd worden van de Westerse exegetische
traditie. Ambrosius bewaart formeel een duidelijke afstand tot
de heidense filosofie, maar neemt wel de vier belangrijkste
deugden van Plato via Philo over. Een van die vier deugden is
de rechtvaardigheid (iustitia),
naast
verstandigheid
(prudentia),
dapperheid
(fortitudo)
en
matigheid
(temperantia). Ambrosius noemt de beide deugden iustitia en
prudentia als onmisbare ingredienten voor een goede omgang
met elkaar: ‘Omdat het gebruik van beleid en gezond verstand
mensen nog het meest bij elkaar brengt, daarom worden wijsheid en rechtvaardigheid in een en dezelfde persoon verlangd.’
Ook ziet Ambrosius wijsheid als een onmisbare basis voor
rechtvaardigheid. Zie Ambr. Off. I,126, ‘De eerste bron voor
onze taak is wijsheid. Wat is immers een betere taak dan toewijding en eerbied aan de Schepper te betonen? Deze bron
vertakt zich evenwel ook in andere deugden; want de rechtvaardigheid kan niet zonder wijsheid, aangezien het een meer
dan gemiddelde wijsheid vergt om te beoordelen wat rechtvaardig en onrechtvaardig is.’
17. Als we de bronnen goed lezen (bijvoorbeeld Augustinus’ Confessiones) wordt duidelijk dat de filosofie vaak een belangrijk
voorstadium was voor de overstap naar het christendom. We
moeten bovendien niet onderschatten dat belangrijke filosofen zich regelmatig tot het christendom konden bekeren, zoals
Marius Victorinus, waarover Augustinus in zijn Confessiones
spreekt (8.2.3). Kennelijk stonden christendom en filosofie op
een minder gespannen voet ten opzichte van elkaar dan vaak
wordt gesuggereerd.
18. Bijvoorbeeld in zijn vierde preek over Jozef: ‘Wie zou de deugd
van die bekende Rechtvaardige op een verdienstelijke manier
kunnen bewonderen, van Hem, Die de liefde voor de wijsheid
in het Nieuwe Verbond meer dan overvloedig vervuld heeft?’
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Uit de schatkamer van de Vroege Kerk:

De Passie van Perpetua en Felicitas

Inleiding en citaten zijn gebaseerd op en afkomstig uit: Eeuwig geluk. De Passie van de vroegchristelijke martelaressen Perpetua en Felicitas &
drie preken van Augustinus. Ad Fontes: Bronnen
uit het vroege christendom. Bezorgd en vertaald
door Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Arie Akkermans. Ingeleid door Toon
Bastiaensen (Zoetermeer: Meinema, 2004).
Dit geschrift over lijden en martelaarschap neemt een
bijzondere plaats in in de vroeg-christelijke literatuur,
niet in de laatste plaats omdat het grotendeels gebaseerd is op de dagboek aantekeningen van de tweeentwintig jarige Perpetua. Deze vrouw van hoge komaf
en goede opleiding was vanwege haar geloof gevangen genomen, samen met haar dienstmeisje Felicitas
en drie mannen. Dit vond plaats op 7 maart 203 in
Carthago (huidige Tunis). Perpetua had op dat moment een zogende baby en Felicitas was acht maanden zwanger. Een zekere Saturus, verantwoordelijk
voor het dooponderricht aan dit vijftal – zij waren nog
niet gedoopt – gaf zich later vrijwillig aan om samen
met zijn leerlingen de marteldood te sterven.
In haar eigen aantekeningen beschrijft Perpetua de
periode vanaf het voorarrest tot aan het moment dat
ze voor de wilde dieren gegooid zullen worden. De
aandacht gaat onder meer uit naar de zorg voor haar
baby en de strijd met haar vader, die maar niet kan
begrijpen waarom ze voor haar geloof wil sterven.
Daarnaast beschrijft ze nog twee bemoedigende visioenen, het een over haar jong gestorven broertje Dinocrates, de ander over haar aanstaande strijd tegen
de duivel.
Naast het verslag van Perpetua bevat het geschrift
nog een visioen van Saturus, waarin hij en Perpetua
het hiernamaals betreden. Het geheel is later door een
ander geredigeerd en van een inleiding en afsluiting
voorzien. Zo worden de verschillende martelingen
beschreven die ze in de arena moeten ondergaan, en
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hun uiteindelijke dood door het zwaard. Uit de inleiding en afsluiting blijkt bovendien dat het geschrift
vooral bedoeld is ter bemoediging en als getuigenis
dat de Geest niet alleen in de tijd van het Nieuwe Testament, maar ook nog in het ‘heden’ werkzaam is.
Het werkje, en vooral de roem over Perpetua en Felicitas, is spoedig verspreid naar Europa en heeft in de
kerkgeschiedenis een blijvende indruk achtergelaten.
In de tijd van Augustinus was het al enige tijd gebruik
om het martelaarschap van deze vrouwen als onderdeel van de liturgische kalender op 7 maart te herdenken. De Passie werd dan geheel of gedeeltelijk tijdens
de samenkomst gelezen, gevolgd door een daarop
aansluitende preek. Van Augustinus zijn ons drie preken over Perpetua en Felicitas overgeleverd.
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Hieronder volgen enkele passages uit De Passie:
Voorarrest en doop
‘Toen wij nog in voorarrest zaten,’ schrijft zij, ‘en mijn vader op mij wilde inpraten en mij mijn geloof per
se wilde laten afzweren, met een beroep op zijn liefde voor mij, zei ik: “Vader, ziet u bijvoorbeeld dat potje
daar liggen, dat kruikje of wat het ook is?” “Ja,” zei hij. “Kunt u dat iets anders noemen dan wat het is?”
“Nee.” “Zo kan ook ik mijzelf niets anders noemen dan wat ik ben: een christin.”
Mijn vader werd kwaad om die woorden en vloog mij aan om mijn ogen uit te krabben. Maar hij kwam
niet verder dan slaan en toen vertrok hij. Hij was verslagen met al zijn door de duivel ingegeven argumenten.
Toen was ik een paar dagen zonder mijn vader en ik dankte de Heer daarvoor. Ik knapte op door mijn vaders afwezigheid. Tijdens die paar dagen zijn we gedoopt. De Geest gaf mij in dat ik niets anders als vrucht
van de doop moest vragen dan lichamelijke draagkracht.
Een paar dagen later werden we in de gevangenis gezet. En ik werd bang want ik had nog nooit zo in het
donker gezeten. Wat een vreselijke dag! Het was er ontzettend heet door de grote drukte. Er waren pogingen tot afpersing door de soldaten. En ten slotte had ik het moeilijk door de zorgen om mijn kindje.
Toen wisten Tertius en Pomponius, de gezegende diakens die voor ons zorgden, tegen betaling te bereiken
dat wij binnen een paar uur daar weg mochten, naar een betere plek in de gevangenis, waar wij tot rust
kwamen.
Eenmaal uit de kerker had iedereen tijd voor zichzelf. Ik voedde mijn kind, dat niet te eten had gekregen
en er heel slecht aan toe was. In mijn zorg om mijn kind sprak ik een opwekkend woord tot mijn moeder,
troostte mijn broer en deed een beroep op hen om voor mijn zoontje te zorgen. Ik had verdriet, want ik zag
dat zij verdriet hadden om mij.
Vele dagen had ik dat soort zorgen. Toen kreeg ik gedaan dat mijn kind bij mij in de gevangenis mocht
blijven. Dadelijk ging het mij beter en volde ik mij verlicht van de narigheid en ongerustheid om mijn kind.
De gevangenis werd voor mij ineens een paleis, zodat ik er liever was dan waar dan ook.
Het verhoor
Procurator Hilarianus, die toen het hoogste juridische gezag voerde in plaats van proconsul Minucius Timinianus, die overleden was, zei: “Spaar de witte haren van je vader, spaar je kleine kind! Breng het offer
voor het heil van de keizers!” En ik zei: “Dat doe ik niet!” “Ben jij een christen?” vroeg Hilarianus. En ik antwoordde: “Ja, ik ben een christen!” […] Toen sprak Hilarianus over ons allen het vonnis en veroordeelde
ons tot de wilde dieren. In blije stemming gingen we omlaag naar de gevangenis.
De baby
Mijn kindje was nog gewend aan de borst en had bij mij in de gevangenis gezeten. Daarom stuurde ik dadelijk diaken Pomponius naar mijn vader want ik wilde om mijn kindje vragen. Maar mijn vader wilde het
niet geven. En zoals Gods wil was, verlangde het niet meer naar de borst en ook kreeg ik daar geen ontsteking in. Zo hoefde ik dus geen last te hebben van zorgen om mijn kindje of pijn in mijn borsten.
Slot van de redacteur
O bijzonder dappere en gelukzalig martelaren! O waarlijk geroepenen en uitverkorenen tot de roem van
onze Heer Jezus Christus! Alwie deze roem verheerlijkt, prijst en aanbidt, moet deze voorbeelden lezen, die
beslist niet onderdoen voor de oude, tot stichting van de Kerk. Zo getuigen ook nieuwe blijken van kracht
dat de ene en immer gelijkblijvende Heilige Geest tot op de dag van vandaag werkzaam is, samen met de
almachtige God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, aan wie de glorie en onmetelijke macht
zij tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Ontdek de kerkvaders
Brian Liftin. Driebergen: Navigators Boeken, 2016. 378 pags. € 19,90.
Door dr. Nathan Witkamp
Wie nog enige koudwatervrees heeft ten opzichte
van de kerkvaders, kan wellicht over de streep worden getrokken door Bryan Litfin, ‘professor of theology’ aan het Moody Bible Institute in Chicago. In de
inleiding –misschien wel het belangrijkste deel van
zijn boek– bespreekt en ontzenuwt hij drie veel
voorkomende misvattingen: a) De kerkvaders waren
niet bijbels; b) De kerkvaders waren roomskatholiek; en c) De kerkvaders vertegenwoordigen
‘het verval’ van het christendom. In de daarop volgende hoofdstukken bespreekt Litfin achtereenvolgens Ignatius van Antiochie, Justinus de Martelaar,
Ireneus van Lyon, Tertullianus, Perpetua, Origenes,
Athanasius, Johannes Chrysostomus, Augustinus, en
Cyrillus van Alexandrie. In elk hoofdstuk maakt hij
eerst een bruggetje van het heden naar het verleden,
waardoor direct de interesse van de lezer wordt gewekt. Tijdens de bespreking zelf maakt Litfin weer
relevante uitstapjes naar verwante onderwerpen,
zoals Constantijn, de Drie-eenheid en het concilie
van Nicea (bij Athanasius), de gnostiek (bij Ireneus)
en het martelaarschap (bij Perpetua). Na een reflectie op het besprokene wordt het hoofdstuk afgesloten met toepassingsvragen, verdiepende literatuur
en een (goed gekozen) leesfragment. Het is duidelijk
dat Litfin mikt op een breed publiek en dat hij beoogt
dat de lezer ook echt met het boek ‘aan de slag gaat’.
Contextualisatie
“Wat heeft dit allemaal te maken met Ignatius?” (p.
43), vraagt Litfin nadat hij uitvoerig het vroegste
christendom in Antiochie heeft beschreven. Dit typeert Litfins benadering, die sterk gericht is op de
contextualisatie en dus het juiste verstaan(!) van de
geschriften en uitspraken van de kerkvaders. Want
juist op dit punt gaat het vaak mis bij hedendaagse
lezers, die niet gewend zijn om contextueel te lezen.
Maar uiteraard is dit fundamenteel; alleen op deze
manier beseffen we dat Ignatius zo hamert op het
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belang van de bisschop, omdat de eenheid van de
kwetsbare christelijke gemeenschap op het spel
stond. Die werd namelijk bedreigd door zowel wetticisten als ketters (docetisten). Een dergelijke contextualisatie leidt ook tot waardering, bijvoorbeeld
voor de manier waarop Justinus de Martelaar op
kunstige wijze gebruik maakt van het (voor ons vage) logos-begrip en zo een brug slaat tussen het
christelijk geloof en het denkkader van die tijd. Maar
ook voor Origenes’ allegorische bijbelinterpretatie,
die toch in de eerste plaats moet worden gezien als
een poging om de hele Bijbel, en dus ook het Oude
Testament, actueel te maken voor vandaag, waarbij
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Christus steeds het middelpunt vormt. Ook al kunnen we vandaag misschien niet helemaal met Origenes meekomen, de wijze waarop de vroegchristelijke allegorese (met name in protestantse
kring) vaak al te snel wordt afgeserveerd, doet geen
recht aan de worsteling die de eerste generaties
christenen hadden met de plaats en interpretatie van
het Oude Testament. De ons zo vertrouwde heilshistorische interpretatie was nog lang geen gemeengoed en de invloedrijke tweede-eeuwse ketter Marcion liet zien dat een al te ‘letterlijke’ lezing van de Bijbel kon leiden tot een tegenstelling tussen (de god
van) het Oude en het Nieuwe Testament resulterend
in de verwerping van het eerste.
Blijvende betekenis
Sterk is ook dat Litfin de lezer het besef bijbrengt dat
de strubbelingen van de kerkvaders veelal exemplarisch zijn voor universele vraagstukken. In aansluiting op bovengenoemde voorbeelden, betreft dat in
het geval van Ignatius de vraag naar de relatie tussen
waarheid en eenheid in de kerk; Justinus confronteert ons met de uitdagingen en gevaren van de contextualisatie van het evangelie in onze eigen tijd. En
Origenes houdt onze eigen hermeneutiek een spiegel
voor: hoe gaan wij om met ‘lastige teksten’ en
(ogenschijnlijke) tegenstellingen tussen beide testamenten? Vinden wij Jezus in het Oude Testament
(vgl. Luk. 24:27)? Zo blijkt dat de kerkvaders ook
voor vandaag nog uitermate relevant zijn. Litfin
brengt ons dus niet alleen meer begrip bij voor de
kerkvaders, maar wijst ons ook op hun blijvende
waarde. Dit doet hij zeker niet op naïeve wijze –hij
deinst er niet voor terug om zwaktes of tekortkomingen te benoemen– maar met een positief-kritische
attitude, die ons allen zou mogen sieren!
Selectie kerkvaders
Een minpuntje aan het boek is dat Litfin nergens toelicht hoe hij tot zijn keuze voor de besproken kerkvaders is gekomen. Het is bijvoorbeeld opvallend dat
de drie ‘grote’ Cappadocische Vaders, Gregorius van
Nazianze, Gregorius van Nyssa en Basilius de Grote
niet worden besproken. Ook opmerkelijk is dat de
belangrijkste vertegenwoordiger van de Syrischsprekende kerk, namelijk Efrem de Syrier, schittert

door afwezigheid. Uiteraard mogen we een inleidend
werk op de kerkvaders niet overvragen –je kunt nu
eenmaal niet overal op ingaan– maar een verantwoording van de hierin gemaakte keuzes had e.e.a.
kunnen ondervangen. Dit laat onverlet dat Litfin een
bijzonder interessante keuze heeft gemaakt door ook
een apart hoofdstuk te wijden aan het martelaarschap van Perpetua (en haar dienares Felicitas), de
enige vrouw in het door mannen gedomineerde gezelschap. We kennen Perpetua uit het vroeg derdeeeuwse geschrift De passie van Perpetua en Felicitas
(zie info kader elders in deze Marturia). Wat dit geschrift zo bijzonder interessant maakt is dat onderzoekers er tegenwoordig van overtuigd zijn dat het
boekwerkje grotendeels gebaseerd is op Perpetua’s
eigen dagboek aantekeningen, die zij tijdens haar
gevangenschap heeft gemaakt. Daarmee is het niet
alleen een van de weinige, maar zeker ook een van
de oudste pennenvruchten van een christelijke
vrouw uit het tijdvak van de Vroege Kerk!
Nederlandse vertaling
Alles bijeen genomen is Litfin erin geslaagd een
speelse maar informatieve inleiding op de kerkvaders te schrijven voor de geïnteresseerde lezer. Een
aanrader voor hedendaagse christenen die hun eigen
wortels beter willen leren kennen! Desondanks kan
ik er niet omheen om af te sluiten met een kritische
noot en wel m.b.t. de Nederlandse editie. Het eerste
wat hieromtrent opvalt, is dat het geheel opvallend
veel typfouten bevat (vooral in H 3-4, maar reeds op
cover en titelpagina gaat het al mis bij de naam van
de auteur: Brian i.p.v. Bryan). Verder is de vertaling
zelf geregeld wat al te letterlijk, wat houterig of
vreemd Nederlands oplevert (bijv. ‘De toekomst
brengt een uiteindelijke opstanding voor ons allemaal, met beloningen voor de rechtvaardigen en
straf voor de goddelozen van de Heer Jezus Christus’ (p. 113); ‘non-eigenaarschap’ (nonownership)
(p. 128); ‘verspreidde … zich als wildvuur’ (spread
like wildfire) (p. 218) en ‘sub-christelijke modes van
gedachtegoed’ (sub-Christian modes of thought) (p.
229)). Het meest bevreemdend is echter dat de namen van werken van kerkvaders vaak in het Engels
zijn blijven staan, wat suggereert dat dit de oorspronkelijke titels zijn en dat de patres dus in het
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(vervolg) Recensie: Ontdek de kerkvaders

Engels hebben geschreven! Dit leidt hier en daar
zelfs tot absurde beweringen. Zo laat de vertaler
Litfin op p. 362n11 zeggen: “Deze opmerking is te
vinden in Gregorius van Nyssa’s werk On the Deity of
the Son and the Holy Spirit. Ik ken geen Engelse vertaling van dit werk …”. Uiteraard had de uitgever er
zorg voor moeten dragen dat de titels naar het Nederlands werden omgezet, met eventueel de oorspronkelijke (Latijnse of Griekse) titel tussen haken.
Op een enkele uitzondering na (waar opvallend genoeg dan wel opeens een Nederlandse vertaling
wordt gegeven), moet het hele boek, inclusief notenapparaat, hierop worden aangepast. Tevens mogen
de lijsten met aanbevolen literatuur aan het einde
van elk hoofdstuk (op meer consistente wijze) worden toegesneden op de Nederlandse situatie door
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(ook) de beschikbare Nederlandse vertalingen te
vermelden (de Ned. vert. van Origenes’ De Principiis
van Berghuis wordt bijvoorbeeld wel genoemd maar
niet de beschikbare Ned. vert. van werken van Justinus de Martelaar, Ignatius, Tertullianus, Perpetua,
Athanasius, Chrysostomus, en Augustinus). Kortom,
het heeft er veel van weg dat de uitgever zich aan de
complexiteit van deze uitgave heeft vertild.
Laatstgenoemde lacune is evenwel geen reden om
het boek volledig links te laten liggen –ook met deze
oneffenheden is het inhoudelijk nog steeds meer
dan de moeite waard – maar ik hoop dat de uitgever
in een eventuele tweede druk de nodige verbeteringen zal aanbrengen, waardoor de Vroege Kerk nog
dichter bij de lezer kan worden gebracht.
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Uit de media |

André Boerman (www.vroegekerk.nl)

De heilige kus
De ‘groet met de heilige kus’ waartoe Paulus oproept (1 Thess. 5:26, 1 Kor.16:20, 2 Kor.
13:12, en Rom. 16:16) was het onderwerp waarop Rianne Voogd uit het Friese Oudega eind
vorig jaar promoveerde aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen.
Voogd onderscheidt in haar onderzoek een epistolaire, een theologische, een familiale, een
contrahierarchische en een rituele betekenis van dit vroegchristelijke gebruik.
De epistolaire kant hangt samen met het karakter van een brief: een schrijven van afstand.
Door de oproep elkaar te groeten met een heilige kus, plaatst Paulus zich dicht bij de gemeente en overbrugt hij de afstand. De kus heeft ook een theologische strekking wanneer Paulus
deze ’heilig’ noemt en aan Christus verbindt. Verder Paulus spreekt de gelovigen aan als
‘broeders en zusters’, een familiale term. De oproep tot een ‘heilige kus’ past in datzelfde kader. De gemeente is een religieuze familie van heiligen, die zich onderscheiden door hun
christelijke levenswijze. Ook wijst Voogd erop dat in de samenleving van de Vroege Kerk een
patroon (beschermheer) ’s ochtends gekust werdt door zijn begunstelingen, een begroeting
als uitdrukking van eer in de hoop daarvoor bijstand terug te ontvangen. Voogd vermoedt dat
Paulus in contrast hiermee met zijn oproep juist een contrahierarchische betekenis wil geven: mensen met verschillende maatschappelijke status konden in de gemeente in Christus
als gelijken deelnemen. Ten slotte ziet Voogd in de “heilige kus” ook een laagdrempelige rituele handeling binnen de gemeente.
Het opnieuw invoeren van de heilige kus in de christelijke gemeenten van vandaag vindt
Voogd niet per se nodig. Wel kunnen we ervan leren om als christenen in verbondenheid met
elkaar om te gaan, een verbondenheid die de eerste christenen via deze rituele handeling tot
uitdrukking brachten.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 15-12-2016.
www.rd.nl/kerk-religie/waarom-eerste-christenen-elkaar-begroetten-met-een-heilige-kus-1.1359646

Afbeelding: Petrus en Paulus die elkaar de heilige kus geven
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(vervolg) Uit de media

Vroeg christelijke manuscripten

Afbeelding: In een van de oudste handschriften van het NT, P1 (Mat. 1:1-9, 12, 14-20; midden 3e eeuw),
is de frase ‘Jezus Christus, Zoon van’ weergegeven met drie afgekorte nomina sacra (gele rechthoek).
Het daarop volgende ‘David’ is weer gewoon uitgeschreven.

Manuscripten van vroegchristelijke teksten, in het bijzonder de geschriften die later tot de
canon zouden gaan behoren, vertonen zowel eenvoudige, functionele karakteristieken als
duidelijke kenmerken die vooral visueel bepalend zijn. Hieruit blijkt een behoefte om de manuscripten een eigen christelijke identiteit te geven. Dat stelt prof. dr. Larry Hurtado in zijn
internetblog.
De christelijke manuscripten uit de 2e en 3e eeuw zijn over het algemeen eenvoudiger van stijl
dan de niet-christelijke manuscripten uit diezelfde periode. Bijzonder is dat Hurtado dit positief duidt: vanwege hun gebruik in de christelijke samenkomsten, was het belangrijk dat de
manuscripten vooral leesbaar waren door gebruikmaking van bijvoorbeeld meer tussenruimte tussen de verschillende tekstregels en teksteenheden dan gebruikelijk, en het toepassen
van elementaire punctuatie.
Daarnaast vertonen de manuscripten een typisch christelijk gebruik, de zogenoemde nomina
sacra, belangrijke woorden zoals 'Jezus’ (Iesous), ‘Christus’ (Christos), ‘Heer’ (Kurios) en
‘God’ (Theos). Deze werden (vaak) in afgekorte vorm (vaak eerste en laatste letter) geschreven met een horizontale lijn erboven (zie afbeelding). Hurtado betoogt dat deze nomina sacra
puur bedoeld waren als visuele indicator; de woorden werden bij het lezen gewoon uitgesproken. Op deze wijze ontstond een typisch christelijke ‘visuele cultuur’ die christelijke
handschriften kenmerkte.
Bron: Larry Hurtado’s Blog, 20-02-2017
https://larryhurtado.wordpress.com/2017/02/20/early-christian-manuscripts-encore/
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Symboliek Vroege Kerk leerzaam
De sobere protestantse traditie kan zich laten inspireren door de rijke symboliek van de
Vroege Kerk, zegt Nathan Witkamp, die 16 december jl. promoveerde op vroegchristelijke
dooprituelen (gezamenlijk doctoraat van ETF, Leuven en VU, Amsterdam). ‘Kunnen we als
zwakke mensen niet geholpen worden door goede symbolen, om ons het onzichtbare beter
voor te stellen en te begrijpen? Er zijn wel protestantse symbolen, zoals het kruis als symbool
van Christus’ verzoeningsdood. Toch ademt de protestantse traditie soberheid. Terwijl de
Vroege Kerk heel rijk aan symboliek was’, zegt Witkamp.
Bovendien groeit, zo is zijn indruk, de behoefte aan een rijkere christelijke symboliek. ‘De moderne mens met zijn holistische, allesomvattende wereldbeeld, heeft veel aandacht voor het
lichamelijke. Verder leven we in een beeldcultuur en komen er weer meer volwassen bekeerlingen naar de kerk.’ Dat alles vraagt bezinning. ‘Sluiten onze rituelen nog aan bij waar de
mensen zitten? Het een op een overnemen van rituelen uit de Vroege Kerk heeft geen zin.
Maar we kunnen veel winst halen uit het nadenken hoe oude christelijke symbolen ons vandaag dienstig zijn.’
Witkamp is in zijn onderzoek vooral getroffen door de bijzondere wijze waarop er in de rituelen overeenstemming is tussen de fysieke houding van de dopeling en de geestelijke gesteldheid die ermee wordt uitgedrukt. In de dooprite van Theodorus van Mopsuestia, bijvoorbeeld, stond de kandidaat tijdens het exorcisme op een ruwe geitenharen mat, een symbool
van de zonden, met de blik naar beneden gericht. Hiermee wordt uitgedrukt dat hij zich nog
schaamt; hij is nog onder de macht van Satan. Na het exorcisme, verlost van Satan, is de blik
van de dopeling hemelwaarts gericht en knielt hij vervolgens op dezelfde mat, het boetekleed,
om vrijgezet te worden van de zondeval. Vooral het ritueel van de zalving van het voorhoofd
vindt Witkamp prachtig: ‘Het symboliseert vrijheid en vrijmoedigheid, we
kunnen met een open gelaat God in
Christus naderen.’
De doop zelf wordt door de bisschop
bediend in een afgesloten ruimte door
de dan naakte dopeling driemaal onder
te dompelen in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. ‘Drie keer
ondergedompeld worden gebeurde
overal, dat was unaniem gebruik in de
Vroege Kerk.’ Na de doop kreeg hij een
witte mantel om.
Afbeelding: vroegchristelijk kruisvormig doopvont
Bron: Nederlands Dagblad, 12-12-2016
www.nd.nl/nieuws/geloof/symboliek-vroege-kerk-leerzaam.2440478.lynkx
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Ondersteun het Evangelisch College
Beste lezer van Marturia,
Heeft u genoten van deze Marturia? Het gratis
E-magazine Marturia is een uitgave van het Evangelisch College (EC); een onderwijsinstituut dat
inspirerend Bijbelgericht onderwijs aanbiedt aan
ruim 1500 studenten en cursisten uit de volle
breedte van christelijk Nederland.
Als onderdeel van het EC biedt bijvoorbeeld de Evangelische Theologische Academie (ETA) een volwaardige deeltijdopleiding Theologie aan op HBO-niveau die
studenten opleidt tot professionals voor een verantwoordelijke taak in Kerk en samenleving. Deze opleiding kenmerkt zich door een evangelische spiritualiteit en een gedegen academisch niveau.

Het EC is een interkerkelijk opleidingsinstituut en
situeert zich binnen het grotere geheel van de wereldwijde evangelische beweging. Naast aandacht voor de
recentere ontwikkelingen binnen (de geschiedenis
van) de evangelische beweging, wil het EC ook bijdragen aan een groeiend bewustzijn onder evangelischen
van het belang van de Vroege Kerk. We zijn er namelijk van overtuigd dat een (her)ontdekking van onze
gezamenlijke wortels in de ongedeelde Vroege Kerk
bijdraagt aan een gezonde evangelische identiteit
voor nu en de toekomst.
Deelt u deze uitdaging, en wenst u dat het Evangelisch
College Marturia gratis kan blijven verspreiden? Voelt
u zich dan vrij ons financieel te ondersteunen, zodat wij
ons werk kunnen blijven voortzetten. B.v.d.!
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