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Redactioneel
dr. Nathan Witkamp
Voor het slapengaan wil mijn zoon (8)
graag voorgelezen worden. En geef ‘m
eens ongelijk; wat is er heerlijker dan
wegdommelen bij een mooi of spannend
verhaal? Maar verhalen zijn niet alleen
voor kinderen; ook de Bijbel staat er vol
van. Jezus gaf zelfs bij voorkeur onderwijs aan de hand van verhalen, de bekende gelijkenissen. De kracht van deze
vertellingen ligt erin dat de luisteraar in
staat wordt gesteld, ja, wordt uitgedaagd een verbinding te
leggen tussen de ervaring van een bepaalde verhaalfiguur
en het eigen bestaan. Uiteindelijk beogen deze verhalen een
verandering, een transformatie, in het leven van de luisteraar. In deze nieuwe editie van Marturia staan we in het
hoofdartikel stil bij een ander verhaal dat een dergelijke
transformatie beoogt, dat van ‘Johannes en de rover’, verteld door Clemens van Alexandrie. Deze prachtige vertelling
blijkt ook voor ons vandaag zijn kracht niet verloren te hebben. Daarnaast geven we enige aandacht aan het nieuwe
boek van Reinier Sonneveld, Het vergeten evangelie, dat
door Riemer Roukema wordt gerecenseerd. En, zoals u van
ons gewend bent, hebben we natuurlijk de vaste rubriek
‘Uit de media’, met ook ditmaal een aantal interessante onderwerpen. We zijn Andre Boerman (vroegekerk.nl) erkentelijk dat hij opnieuw bereid was deze rubriek voor ons te
verzorgen. Kortom, een gevarieerd aanbod en ik wens u
dan ook veel leesplezier!

Marturia ontvangen per e-mail?
Meld 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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Johannes en de rover
Een vroegchristelijk verhaal dat in beweging zet!
Inleiding
In veel culturen spelen verhalen een belangrijke rol.
Ook in de Bijbel treffen we allerlei vertellingen aan die
vaak brede bekendheid genieten, zowel binnen als
buiten de Kerk. Denk aan de verhalen van de schepping, de zondvloed, Abrahams offer van Izaak, de uittocht uit Egypte, en niet te vergeten de gelijkenissen
van Jezus. Dit soort verhalen zijn niet primair bedoeld
om ons te informeren, maar willen iets uitwerken, in
beweging zetten. Oftewel, ze beogen een transformatie van de gedachten en/of het gedrag van de lezer of
hoorder.1 Om dit te bereiken, zal een goed verhaal individuele ervaringen bevatten als drager van universele menselijke behoeften, verlangens, en emoties.
Immers, juist als universele menselijke thema’s een
gezicht krijgen middels een bepaalde verhaalfiguur,
wordt de lezer het meest aangesproken. Het persoonlijke en individuele stelt ons in staat om met het personage mee te leven, terwijl het universele ons boven
het verhaal uittilt en ons in staat stelt verbinding te
maken met ons eigen bestaan. Het verhaal hoeft niet
‘echt gebeurd’ te zijn, maar het geheel moet wel voldoende geloofwaardig en herkenbaar zijn. De gelijkenissen van de Barmhartige Samaritaan en de Verloren
Zoon zijn in dit verband mooie voorbeelden.
Dat verhalen vaak meer beogen dan informeren, blijkt
ook uit een werkje van Clemens van Alexandrie, met
als titel: ‘Wie is de rijke die gered zal worden?’ (Quis
dives salvetur?).2 In dit geschrift wil Clemens duidelijk
maken dat er zelfs voor rijke mensen redding mogelijk is. De aanleiding hiervoor ligt in de uitspraak van
Jezus dat het makkelijker is dat een kameel door het
oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat (Markus 10:17-25; cf. Luk.
16:19-31; 1 Tim. 6:6-19). Aangezien Clemens zelf afkomstig was uit de hogere sociale laag van de samenleving en zich begaf in gegoede kringen, was dit een
relevantie kwestie. Aan het einde van zijn expose benadrukt hij dat er altijd redding is voor diegene die
werkelijk berouw toont, ook voor de rijke. Om zijn
publiek hierin te bemoedigen, vertelt Clemens het
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verhaal van Johannes en de
rover.
In deze bijdrage wil ik het
transformatieve karakter van
het verhaal van Johannes en
de rover uitdiepen en laten
zien dat we hier te maken hebben met een tekst die de lezer
(van toen en nu) kan inspireren en in beweging zetten.
Omdat ik er van uit ga dat de
lezer onbekend is met het verhaal, geef ik daarvan eerst een
samenvattende beschrijving3
en besteed ik vervolgens nog
kort aandacht aan enkele inleidingsvragen.

Dr. N. Witkamp
Nathan Witkamp
(1973) doceert systematische theologie en
vroege kerkgeschiedenis aan het Evangelisch
College. Daarnaast is
hij als onderzoeker
verbonden aan de ETF
(Leuven) en auteur van
diverse boeken en
artikelen.

Het verhaal
Na de dood van de ‘tiran’ (vermoedelijk keizer Domitianus, 81-96 n.Chr.), ging Johannes van Patmos naar
Efeze. Op verzoek reisde hij rond en ondersteunde de
gemeenten in naburige plaatsen. Zo stelde hij bisschoppen aan en was hij zelfs hier en daar betrokken
bij de volledige organisatie van kerken.
Op een zekere dag kwam hij bij een niet nader genoemde stad. Nadat hij de broeders aldaar had bemoedigd, viel zijn oog op een jongeman die opviel
vanwege zijn mooie uiterlijk en charisma. Daarop
richtte hij zich tot de bisschop en zei: ‘Ik vertrouw deze jongeman toe aan uw zorg, met de gemeente en
Christus als getuigen’. Johannes ging vervolgens terug
naar Efeze en de bisschop nam de jongeman onder
zijn hoede, begeleidde, instrueerde, en doopte hem.
In de veronderstelling dat het zegel van de doop hem
verder wel zou beschermen, onttrok de bisschop zich
vanaf dat moment aan de zorg voor de jongeman. Dat
was helaas een vergissing. De pas gedoopte jongen
kwam geleidelijk aan onder de invloed van figuren die
kwaad in de zin hadden. Eerst verleidden zij hem om
zich te buiten te gaan bij dure banketten. Daarna
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maakten zij hem deelgenoot van hun nachtelijke rooftochten. En zo ging het van kwaad tot erger. Langzaam maar zeker raakte de jongeman gewend aan de
levensstijl van dit duistere gezelschap. Zich welbewust van zijn dwaalweg, had hij uiteindelijk de hoop
op redding volledig opgegeven. En aangezien hij zich
vanaf dat moment als volkomen verloren beschouwde, stortte hij zich in steeds groter kwaad. Het maakte
nu immers toch niets meer uit. Daarom nam hij het
initiatief tot het vormen van een roversbende met de
lieden die hem eerder van het rechte pad hadden afgeleid. Van alle bendeleden was hij zelf het meest
wreed en gewelddadig.
Na enige tijd deed diezelfde gemeente waaruit de gedoopte jongeling afkomstig was, opnieuw een beroep
op Johannes. Nadat de apostel alles had afgehandeld,
vroeg hij de bisschop naar de jongeman die hij aan
zijn zorgen had toevertrouwd, met de woorden: ‘Geef
het pand terug dat Christus en ik onder het getuigenis
van de gemeente aan u hebben toevertrouwd’. In eerste instantie was de bisschop zeer verbaasd, omdat hij
de indruk had dat hij ervan werd beschuldigd een
geldbedrag achter te hebben gehouden. Maar Johannes verklaarde zich nader: ‘Het is de jongeman, de ziel
van de broeder die ik van je terugvraag’. Toen de oude
bisschop dit hoorde, schrok hij en moest hij zelfs huilen en zei: ‘Die jongeman is dood’. ‘Hoe bedoel je,
dood?’, vroeg Johannes. ‘Hij is dood voor God’, antwoordde hij. ‘Want hij is veranderd in een zeer slecht
persoon, een rover, en heeft de Kerk verlaten en leidt
nu een bende in de heuvels.’
De apostel scheurde zijn kleren, sloeg zich kreunend
op zijn hoofd en zei: ‘Een mooie hoeder van iemands
ziel ben jij!’ ‘Maar laat iemand me een paard brengen
en me de weg wijzen naar waar deze rover zich bevindt.’ Johannes reed direct naar de plek waar de rover zich schuilhield, alwaar hij door enige bendeleden
gevangen werd genomen. Hij deed echter geen enkele
poging om te ontsnappen, maar riep: ‘Hiervoor ben ik
gekomen, breng me naar jullie leider’. De hoofdman
stond het gezelschap gewapend op te wachten. Toen
hij echter Johannes herkende, maakte hij aanstalten
om ervandoor te gaan, omdat hij zich schaamde. Maar

Clemens van Alexandrië, icoon van vóór 1800.

terwijl hij zijn hoge leeftijd even vergat, ging Johannes
met al zijn kracht achter hem aan, en riep:4 ‘Mijn zoon,
waarom zou je wegvluchten van mij, je vader, oud en
ongewapend? Heb toch medelijden met mij, zoon, en
wees niet bang. Je hebt nog hoop van leven. Ik zal voor
jou rekenschap geven aan Christus. Als het nodig is,
dan zal ik zelfs vrijwillig voor jou de dood sterven,
zoals de Heer voor ons deed. Mijn leven zal ik geven
voor het jouwe. Daarom, stop! Geloof me, Christus
heeft me gestuurd.’
Toen de rover dit hoorde, stond hij stil en keek naar
beneden. Vervolgens gooide hij zijn wapens weg, begon te beven en huilde bitter. De oude man kwam
dichterbij en de rover omhelsde hem en werd door
zijn eigen tranen als het ware een tweede maal gedoopt. En de apostel verzekerde hem dat hij vergeving
had gevonden bij de Redder. Na een emotioneel gebed
bracht Johannes de geredde rover terug naar de kerk.
Daar trad hij verder op als zijn middelaar door veel
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‘Ik zal voor jou rekenschap geven
aan Christus. Als het nodig is, dan
zal ik zelfs vrijwillig voor jou de
dood sterven, zoals de Heer voor
ons deed. Mijn leven zal ik geven
voor het jouwe.‘
gebed en vasten en sprak hem moed in, waarop de
jongeman werd verzoend en verenigd met de gemeente van Jezus Christus.
Van mondelinge overlevering naar tekst
Clemens beweert dat hij een verhaal heeft opgetekend
dat via de mondelinge traditie was ‘overgeleverd en in
het geheugen bewaard’. Om de volgende overwegingen is het inderdaad niet denkbeeldig dat we de
schriftelijke vastlegging ervan aan Clemens te danken
hebben.5 Ten eerste zijn alle andere versies die we
van het verhaal kennen ofwel direct afhankelijk van
Clemens, ofwel ontleend aan de Kerkgeschiedenis van
Eusebius van Caesarea, die weer steunt op Clemens
zelf.6 Maar als het verhaal in de tijd van Clemens al
schriftelijk circuleerde, zou je mogen verwachten dat
het ook via andere kanalen dan Clemens tot ons was
gekomen. Theoretisch is het natuurlijk wel mogelijk
dat er weinig manuscripten van bestonden en dat die
kort nadat Clemens het verhaal had opgetekend verloren zijn gegaan. Dit is dan echter zuiver hypothetisch
en bovendien ontbreekt hiervoor elke goede grond.
Hierdoor is deze gedachte minder sterk dan dat Clemens de eerste schriftelijke bron was. Ten tweede, de
stijl waarin Clemens het verhaal heeft opgetekend
komt goed overeen met dat van zijn oeuvre in het algemeen en dat van Quis dives salvatur in het bijzonder. We krijgen dus niet de indruk dat hij zomaar een
bestaande schriftelijke bron heeft gekopieerd. Ten
derde bevat het verhaal zelf een aantal triviale opmerkingen van Clemens die bevestigen dat hij zich baseerde op de mondelinge overlevering. Zo zegt hij
over de plaats waar het verhaal zich grotendeels af-
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speelt, dat ‘de naam ervan door sommigen wordt verteld’. Blijkbaar kende Clemens mondelinge versies
van het verhaal waarin de locatie nader werd geïdentificeerd. Wellicht vond hij dat facet van de overlevering onbetrouwbaar of weinig relevant en liet hij het
daarom achterwege.7 Een andere aanwijzing dat Clemens steunt op mondelinge verslagen vinden we aan
het slot van het verhaal. Daar beschrijft hij de bemiddelende rol van Johannes ten opzichte van de rover en
vermeldt dat hij niet vertrok ‘zoals men zegt, voordat
hij hem had hersteld met/aangesteld over de kerk’.8
Niet zomaar een verhaal?
Behalve dat hij het uit de mondelinge overlevering
kende, beweert Clemens ook dat het verhaal van Johannes en de rover niet fictief (mythos; mu/qoj) is, maar
gebaseerd op historische gebeurtenissen (logos;
lo, goj). Hoe aannemelijk is dit? G.W. Butterworth beargumenteert dat het hier niet om de historische apostel
Johannes kan gaan. Het verhaal wordt immers gesitueerd na de dood van (vermoedelijk) keizer Domitianus, die stierf in 96 n.Chr. Wanneer Johannes ongeveer van hetzelfde jaar was als Jezus (ca. 7-5 v.Chr.)9 –
Butterworth suggereert dat de discipelen niet veel
jonger dan Jezus geweest kunnen zijn – dan zou hij in
het jaar 96 rond de honderd jaar zijn geweest; veel te
oud om nog actief rond te reizen en op een paard een

De tombe waar de apostel Johannes zou liggen
(Efeze, Turkije).
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rover in de bergen te gaan zoeken. Maar ook als Johannes tien jaar jonger was geweest dan Jezus, zo redeneert Butterworth, dan nog zou hij rond die tijd een
stokoude negentigjarige zijn geweest (en derhalve
niet in staat tot de in het verhaal beschreven activiteiten).
De redenatie van Butterworth gaat echter uit van een
aantal aannames die we eens kritisch tegen het licht
zullen houden. Zo acht hij het onwaarschijnlijk dat
iemand op hoge leeftijd nog rondtrekt en paardrijdt.
Maar dit is natuurlijk een nogal arbitraire gedachte en
hangt helemaal af van de vitaliteit van de persoon in
kwestie. Ook in onze tijd zijn er mensen die nog op
zeer hoge leeftijd paardrijden, aan atletiek doen, of
een marathon lopen. 10 De activiteit van de oude Johannes kan dan weliswaar bijzonder genoemd worden, maar niet bij voorbaat onrealistisch. Maar was
Johannes wel zo hoogbejaard als Butterworth suggereert? Interessant in dit verband is dat op basis van de
context van het eerste-eeuwse Jodendom en de beschrijving van het gedrag van de leerlingen in het
Nieuwe Testament, er wel iets voor te zeggen valt dat
de discipelen adolescenten waren, dus zo tussen de
dertien en eenentwintig jaar.11 Mocht Johannes bij de
opstanding van Jezus ongeveer achttien jaar geweest
zijn (ca. zeventien jaar jonger dan Jezus), dan had hij
in het jaar 96 dus een leeftijd van 84 jaar.
Alles afwegend is het helemaal niet uitgesloten dat het
hier om een waargebeurd verhaal gaat dat Clemens
via de mondelinge overlevering had bereikt. 12 Ook
Butterworth, die weliswaar ontkent dat het Johannes
de apostel kan zijn geweest, erkent dat het verhaal als
zodanig authentiek aandoet en besluit op basis daarvan dat het hier niet zomaar om fictie kan gaan. 13 Er
komen in het verhaal inderdaad geen fabelachtige gebeurtenissen voor, zoals bijvoorbeeld wel in sommige
apocriefe Handelingen, en de menselijke emoties
doen natuurlijk aan. Natuurlijk is hiermee niets bewezen; en dat hoeft ook niet. Uiteindelijk gaat het om de
eindvorm van het verhaal, zoals deze door Clemens
schriftelijk is vastgelegd. Het belangrijkste is hierbij
dat de vertelling voldoende geloofwaardig aandoet
om de lezer aan te spreken en in beweging te zetten

Tijdens de gebeurtenissen beschreven in ‘Johannes en de
rover’ moet de apostel een oude man zijn geweest .

tot een proces van geestelijke transformatie.

Het berouw van de rover: hoop voor de rijke
Voor Clemens gaat het in het verhaal duidelijk om de
jongeman: hij is exemplarisch voor de grote zondaar,
die op basis van berouw alsnog redding vindt. Deze
jongeman wordt in het verhaal geïntroduceerd als een
prettige fysieke verschijning met een warme persoonlijkheid. Kortom, iemand die in positieve zin opvalt.
Maar het is wel duidelijk dat hij nog niet verder ingewijd was in het evangelie en in ieder geval ongedoopt
was. Voor zijn geestelijke vorming wordt hij toevertrouwd aan de bisschop, die hem uiteindelijk laat dopen. Maar de bisschop onttrekt zich te haastig aan zijn
verantwoordelijkheid, in de veronderstelling dat het
zegel van de doop de jongeman wel zal beschermen.
Dan gaat het van kwaad tot erger. Clemens vergelijkt
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hem met een op hol geslagen sterk paard dat op de
afgrond afrent. Uiteindelijk verliest hij alle hoop op
verlossing. Vanuit de veronderstelling dat het nu toch
niet meer uitmaakt, beschouwt hij zichzelf als verloren en besluit om een roversbende op te richten. Als
hoofdman onderscheidt hij zich van zijn bendeleden
doordat hij ‘de meest gewelddadige, de meest bloeddorstige, de meest wrede’ was. Met name de term
‘bloeddorstig’ (Gr. miaifonw,tatoj / miaifonōtatos) doet
vermoeden dat hij bloed aan zijn handen had. Het gaat
hier dus niet zomaar om iemand die per ongeluk een
misstap begaat, maar om iemand die bewust het pad
kiest waarvan hij weet dat het einde naar de ondergang leidt. Kortom, we hebben hier te maken met een
zeer ernstig geval: hij is niet alleen afvallig, maar ook
nog eens een moordenaar!
Nu bestonden er in de Vroege Kerk verschillende visies op de mogelijkheid van vergeving van zonden die
na de doop waren begaan, met name met betrekking
tot grove misstappen als overspel, afgoderij en
moord.14 Volgens een vroege trend was hiervoor
ruimte, maar dan niet meer dan een keer. Deze overtuiging vinden we bijvoorbeeld in Tertullianus’
geschrift De Boete (De Paenitentia).15 Later neemt hij
onder invloed van het montanisme16 de meer rigoureuze opvatting aan dat er voor dergelijke zonden
na de doop geen vergeving is. Zo stelt hij dat een
moord die na de doop is begaan nooit op aarde
vergeven kan worden.17 Ook Hippolytus van Rome
was een dergelijke mening toegedaan.18 Hippolytus en
Tertullianus stonden hier tegenover Callistus, de
bisschop van Rome, die er een ruimhartigere houding
op na hield en wel mogelijkheid zag voor vergeving
van kapitale zonden die na de doop waren begaan.
Deze meer rekkelijke opvatting zou uiteindelijk meer
en meer terrein winnen.19 Hierbij moet dan wel
worden beseft dat het verkrijgen van vergeving voor
dergelijke ernstige zonden geen sinecure was en een
lange periode van (openbare)20 boetedoening (Gr. exomologesis) inhield.
Wanneer we de positie van Clemens beoordelen binnen de context van zijn tijd, blijkt deze zich aan de
meer ruimhartige kant van het spectrum te bevinden.
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Hij behoort duidelijk tot diegenen die ook na de doop
ruimte zien voor (een eenmalige) vergeving van ernstige zonden. Het verhaal over de bekering van de rover betreft voor Clemens dus de meest ernstige situatie die maar denkbaar is: iemand die na de doop afvallig is geworden en bovendien bloed aan zijn handen
heeft! Voor zo iemand gelden de berouwvolle tranen
als een tweede doop.21 Aangezien Clemens dit verhaal
te berde brengt om te illustreren dat er ook voor de
rijke mens nog hoop in het verschiet ligt, blijkt zijn
redenatie de vorm te hebben van een argumentum a
fortiori: als zelfs een afvallige moordenaar na de doop
nog vergeving kan vinden, dan toch zeker de nog ongedoopte rijke mens! Hierdoor raakt het berouw van
de rover ook het leven van de hoorder of lezer, die
zich onder de door Clemens beoogde doelgroep mag
rekenen.

‘Het verhaal over de bekering van
de rover betreft voor Clemens dus
de meest ernstige situatie die maar
denkbaar is: iemand die na de
doop afvallig is geworden en bovendien bloed aan zijn handen
heeft! Voor zo iemand gelden de
berouwvolle tranen als een
tweede doop.’
Johannes: gezant van Christus
Alhoewel het Clemens binnen de bredere context van
zijn geschrift Wie is de rijke? dus vooral om de berouwvolle rover te doen is – zijn exemplum bemoedigt
de rijke die verlossing zoekt – speelt de figuur van
Johannes in het verhaal feitelijk de sleutelrol. Hij is
immers degene die aanvankelijk de zaligheid van de
jongeman op het oog heeft en hem aan de zielzorg van
de bisschop toevertrouwt. En na de ontsporing van de
pas gedoopte christen, is het de apostel die het er alles
aan gelegen is om de afvallige terug te winnen voor
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Eén van de weinige afbeeldingen van ‘Johannes en de rover’ met weergave van verschillende
scenes uit het verhaal (13e eeuw, Library of Trinity College, Cambridge).
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Christus. De woorden waarmee de apostel de beschaamde en vluchtende rover aanspreekt zouden we
als het centrum of kantelpunt van het verhaal kunnen
zien:
Mijn zoon, waarom zou je wegvluchten van mij, je
vader, oud en ongewapend? Heb toch medelijden
met mij, zoon, en wees niet bang. Je hebt nog
hoop van leven. Ik zal voor jou rekenschap geven
aan Christus. Als het nodig is, dan zal ik zelfs vrijwillig voor jou de dood sterven, zoals de Heer
voor ons deed. Mijn leven zal ik geven voor het
jouwe. Daarom, stop! Geloof me, Christus heeft
me gestuurd. (Eusebius, H.E. 3.23.17)
Johannes stelt zich letterlijk en figuurlijk ontwapenend op. Niet alleen is hij oud en weerloos, maar hij
vraagt zelfs of de rover medelijden met hem wil hebben! Opvallend hierbij is dat hij de rover aanspreekt
als ‘mijn zoon’ en zichzelf zijn ‘vader’ noemt. De intenties van de apostel zijn duidelijk: de afvalligheid van
de rover gaat de oude man aan het hart. Hij ziet zichzelf als de geestelijk vader van de ‘verloren’ jongeman
en acht zichzelf daarmee verantwoordelijk voor zijn
zieleheil. Dit blijkt ondubbelzinnig uit het vervolg van
zijn smeekbede, waarin Johannes te kennen geeft dat
hij voor hem rekenschap wil afleggen aan Christus (cf.
Hebr. 13:17). Hier spreekt de pastoraal bewogen zielzorger, die niets anders dan het heil van Gods kudde
op het oog heeft (cf. 1 Pet. 5:1-3).
Maar de apostel gaat nog een stap verder. Hij biedt
zelfs aan om, indien nodig, vrijwillig zijn leven te geven voor de rover, ‘zoals de Heer voor ons deed’ (cf. 1
Joh. 3:16). Het is helder wat de oude man drijft: de
liefde van Christus (cf. 2 Kor. 5:14-21). Johannes weet
zich gezonden door Christus zelf, niet zomaar als
boodschapper, maar als vertegenwoordiger die zich
identificeert met zijn zender. Zoals Paulus het zegt:
‘Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn
oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God
verzoenen’ (2 Kor. 5:20). De wijze waarop Johannes
zich bekommert om de jongeman doet daarbij sterk
denken aan de gelijkenissen van het verloren schaap
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en de verloren penning (Luk. 15), waarbij de hoofdfiguur, die God of Christus typeert, actief op zoek gaat
naar hetgeen verloren is. 22 Het contrast met de nonchalante bisschop die de jongeman te vroeg aan zijn
lot overliet is tekenend.
Geestelijke transformatie
Vanwege de vereenzelviging van Johannes met Christus, wordt de rover als het ware door de Heer zelf
aangesproken. Als gevolg van deze ontmoeting23 gooit
de rover zijn wapens neer, begint intens te huilen en
omhelst de apostel, terwijl hij zich met jammerklachten verontschuldigt. Johannes bevestigt daarop dat de
Verlosser hem vergeving heeft geschonken. Het is duidelijk: het gaat hier om een ervaring die transformatief, levensveranderend, is. Binnen de context van Wie
is de rijke? zal dit voor de door Clemens beoogde doelgroep van welgestelden een ware bemoediging zijn
geweest. Immers, doordat de rover exemplarisch is
voor de grote zondaar, gaat het verhaal via het argumentum a fortiori indirect ook over hen: als er hoop is
voor een afvallige moordenaar, dan toch zeker ook
voor nog ongedoopte rijken!? Wie dit vat en hierdoor
in de ruimte wordt gezet, wordt vervolgens uitgedaagd door net als de rover te reageren met een berouwvol hart. Want dat is de spil waar het om draait
en voor Clemens de reden waarom hij dit verhaal vertelt: het berouw van de rover staat model voor de wijze waarop een ieder verlossing kan vinden. Het bewustzijn dat het genadeaanbod ook voor hem/haar is,
tilt de lezer uit boven de werkelijkheid van de tekst.
Anders gezegd: hij/zij maakt een verbinding tussen de
situatie van de rover en de eigen werkelijkheid. De
stem van Christus door Johannes spreekt dan ook tot
het hart van de lezer, die zich evenals de rover getroost mag weten dat een oprecht berouw tot verlossing leidt.

‘Het gaat hier om een ervaring
die transformatief,
levensveranderend, is.’
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Zoals eerder opgemerkt vervult Johannes de sleutelrol in het verhaal. Zonder hem als verpersoonlijking
van de zelfopofferende liefde van Christus zou er voor
de rover geen hoop zijn geweest. In dit verband is het
noemenswaard dat het verhaal weliswaar uitloopt op
het berouw en herstel van de rover, maar dat dit verhaaltechnisch gezien toch niet centraal lijkt te staan.
De beschrijving van het berouw van de man beperkt
zich tot een opmerking dat hij ‘bitter huilde’ en dat hij
aan Johannes zijn diepe verontschuldigingen aanbood.
De berouwvolle rover lijkt hierbij te figureren bij de
activiteit van Johannes, die bij elke stap van het herstel van de rover betrokken is: hij smeekt hem terug
te keren, bevestigt zijn verlossing, en bidt en pleit
voor zijn verzoening met de Kerk. Kortom, we zouden
het verhaal evengoed, en wellicht zelfs met meer reden, kunnen interpreteren als een illustratie van de
ideale gelovige of geestelijk leider. Met dit model voor
ogen wordt de lezer uitgedaagd en in beweging gezet.
Net als de oorspronkelijke lezers mogen ook wij ons
aangesproken weten door de opofferingsgezinde liefde van Christus, in het besef dat deze zich ook tot ons
uitstrekt. Temeer wanneer we beseffen dat wij rijke
westerlingen heel wat gemeen hebben met de bemiddelde doelgroep van Clemens. Via het verhaal van de
berouwvolle rover worden we (opnieuw) geconfronteerd met de rijke genade van God in Jezus Christus.
En terwijl het berouw van de rover ons raakt in onze
zwakheid, zicht geeft op de reikwijdte van de genade
en hoop biedt voor de persoonlijke situatie, kan de
figuur van Johannes ons inspireren in ons dagelijks
proces van geestelijke transformatie tot Christusgelijkvormigheid.
Op deze wijze kan dit verhaal van Johannes en de rover worden gezien als een transformatieve tekst, niet
alleen vanwege de transformatie binnen de tekst,
maar ook vanwege het transformatieve proces dat het
bij de lezer van toen en nu in gang kan zetten. Of, zoals Eusebius oordeelt over het verhaal: ‘De lezers kunnen er profijt van hebben’. En zo is het.

Een pagina uit de door Rufinus van Aquileia gemaakte
Latijnse vertaling van de Kerkgeschiedenis van Eusebius
(British Library). Dit belangrijke vroegchristelijke werk
bevat ook het verhaal van Johannes en de rover.

Eindnoten
1. Zie bijvoorbeeld A.C. Thiselton, New Horizons in Hermeneutics:
The Theory and Practice of Transforming Biblical Reading
(London/Grand Rapids: HarperCollins/Zondervan, 1992): 3164. Alhoewel ik in het vervolg om praktische redenen steeds
zal spreken van ‘de lezer’, moet hierbij bedacht worden dat
verhalen, zeker in de Vroege Kerk, veelal mondeling werden
overgedragen en dat geldt ook voor geloofsonderwijs in het
algemeen. Deze studie richt zich echter op de schriftelijke versie van het verhaal.
2. Tekst en Eng. vert.: G.W. Butterworth, Clement of Alexandria.
Exhortation to the Greeks; The Rich Man’s Salvation; To the
Newly Baptized. The Loeb Classical Library 92 (Cambridge,
MA/London: Harvard University Press, 1919), 356-365. Voor
enige literatuur over ‘Johannes en de rover’, zie G.W. Butterworth, ‘The Story of St. John and the Robber’. The Journal of
Theological Studies, 18 (1917): 141-146 en Rick Brannan,
‘John and the Robber: A New Translation and Introduction’. In:
Tony Burke & Brent Landau (eds.), New Testament Apocrypha:
More Noncanonical Scriptures, Volume one (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 2016): 362-367.
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3. Ik volg hierbij grotendeels de Engelse vertaling van Butterworth.
4. De volgende dialoog is verbatim ontleend aan de versie van
het verhaal in Eusebius’ Kerkgeschiedenis, vertaald, bewerkt en
van aantekeningen voorzien door Chr. Fahner (Zoetermeer:
Boekencentrum, 2000), 139.
5. G.W. Butterworth, ‘St. John and the Robber’, 144. Cf. P. Mordaunt Barnard, A Homily of Clement of Alexandria, entitled,
‘Who is the Rich Man that is Being Saved?’. Early Church Classics (London: SPCK, 1901), 72n2, die wel een geschreven bron
veronderstelt. Zijn argument hiervoor is dat de geestelijke van
die gemeente zowel ‘bisschop’ (ev pi, skopoj) als ’presbyter’
(presbu, teroj) wordt genoemd. Dit zou dan een vroegere tijd
reflecteren waarin deze termen nog als synoniemen werden
gebruikt. Toch is dit niet doorslaggevend, omdat ook in de tijd
van Clemens in Alexandrie de termen nog dicht bij elkaar lagen en de ‘bisschop’ werd gekozen uit de raad van
‘presbyters’. Zie Butterworth, Clement of Alexandria, 358-359
noot a; Everett Ferguson (ed.), Encyclopedia of Early Christianity, 2nd edition (New York/London: Routledge, 1999), 945b.
6. Cf. Brannan, ‘John and the Robber’, 363-364. Het gaat in Eusebius’ Kerkgeschiedenis (Historia Ecclesiastica) om de passage
3.23.6-9. Brannan geeft ook een overzicht van de overige
(latere) bronnen die het verhaal bevatten. Maar het is vooral
dankzij de Kerkgeschiedenis van Eusebius – die kort na zijn
dood door Rufinus van Aquileia in het Latijn is vertaald – dat
het verhaal van Johannes en de Rover definitief tot het
christelijke literaire erfgoed is gaan behoren. In het Nederlands beschikken we alleen over de twee oude vertalingen van
Bernard ter Haar (Joannes en Theagenes. Eene legende uit de
apostolische eeuw, Arnhem, Nijhoff, 1838, 76-80) en H.U.
Meyboom (Oudchristelijke geschriften, Leiden: Slijthof, 19131915). Noemenswaard is dat het boekwerkje van Ter Haar,
naast de vertaling van het verhaal zelf, een fraai gedicht bevat
dat hij op basis van het verhaal heeft gecompileerd.
7. De Handelingen van Johannes (Acta Ioannis) 56-57 en de Chronicon Paschale (7e eeuw) verbinden Johannes met Smyrna. Zie
hiervoor Brannan, ‘John and the Robber’, 364-366, die ook de
aannemelijkheid bespreekt van de suggesties dat de bisschop
of de rover kan worden geïdentificeerd met de tweede-eeuwse
bisschop Polycarpus.
8. Het Grieks is op deze plaats in de manuscripten onzeker en
zowel ‘herstelde met’ (ev pisth/ sai) als ‘stelde aan
over’ (av pokate, sthse) komen voor.
9. Mattheus vermeldt in zijn geboorteverhaal dat Jezus werd
geboren tijdens het bewind van Herodes de Grote. Aangezien
deze stierf in het jaar 4 v. Chr., kan de geboorte van Jezus worden gedateerd ca. 5-7 v. Chr.
10. Zie bijv. https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/this-96year-old-ontario-woman-is-still-horseback-riding-and-has-noplans-to-stop-1.3810564,
http://www.oldest.org/sports/
marathon-runners/
en
https://en.wikipedia.org/wiki/
Stanis%C5%82aw_Kowalski.
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11. Zie bijv. Robby Gallaty, Rediscovering Discipleship: Making
Jesus’ Final Words Our First Work (Grand Rapids, MI:
Zondervan, 2015), 75f. Zie ook de aanscherping van Laurence
J. Cox, ‘How Old Were Jesus and His Disciples?. https://
www.academia.edu/30309277/How_old_were_Jesus_and_his_
disciples. Cox komt tot een iets hogere schatting van de
gemiddelde leeftijd van de apostelen, maar nog steeds in hun
tiener of begin twintiger jaren. Cf. https://www.jstor.org/
stable/3136128?seq=2#metadata_info_tab_contents
12. Butterworth, ‘St. John and the Robber’, 144 acht het aannemelijk dat Clemens, die in zijn jonge jaren veel had gereisd, het
verhaal zelf heeft opgepikt in Efeze, de stad waaraan de apostel Johannes traditioneel wordt verbonden.
13. Butterworth, ‘St. John and the Robber’, 142.
14. Voor enige literatuur hierover, zie Ferguson (ed.), Encyclopedia of Early Christianity, 891-893; cf. J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, Revised Edition (San Fransisco: HarperSanfransisco, 1978), 198-199, 216-219; John A. McGuckin, A-Z of Patristic Theology (London: SCM Press, 2005), 258-260; Thomas
Carson & Joann Cerrito (eds.), The New Catholic Encyclopedia,
2nd edition, Volume 11 (Catholic University of America, 2003),
66b-69b; Annemarie S. Kidder, Making Confession, Hearing
Confession. A History of the Cure of Souls (Collegeville, MN:
Liturgical Press, 2010), 12f. Tekstpassages die hierin een rol
speelden zijn Hebr. 6:4-6 en 1 Joh. 5:16-17.
15. De Paenitentia 9.1. Zie ook 7.2: ‘Met een zekere tegenzin voeg
ik hier de vermelding van de tweede, of liever gezegd van de
laatste, hoop toe …’ (Ned. vert.: Christine Mohrmann, Tertullianus: Apologeticum en andere geschriften uit Tertullianus’ voor
-montanistischen tijd. Monumenta Christiana, Reeks 1, deel 3
(Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1951), 294. Cf. p. 290 noot
a.). Ook het tweede-eeuwse geschrift De Herder van Hermas
(Pastor Hermae) lijkt te spreken van de mogelijkheid van een
eenmalige boete na de doop, alhoewel de betreffende passages
ook anders geïnterpreteerd worden. Zie bijv. New Catholic
Encyclopedia, 72b en Encyclopedia of Early Christianity, 891a.
16. Het montanisme was een tweede-eeuwse beweging, vernoemd naar de stichter Montanus, die werd bijgestaan door
twee vrouwelijke profetessen, Priscilla en Maximilla. Karakteristiek was de nadruk op profetie en directe inspiratie door de
Heilige Geest.
17. De Pudicitia (Zedigheid) 12.11; 19.25. Tertullianus maakt hierbij onderscheid tussen vergeeflijke en onvergeeflijke zonden
(peccata remissibilia en irremissibilia). De drie onvergeeflijke
zonden vindt hij terug in Hand. 15:20, 29
18. Refutatio Omnium Haeresium (Verwerping van alle ketterijen)
9.12(7).25. (Voor de toeschrijving van dit werk aan Hippolytus
van Rome, zie uitvoerig Miroslav Marcovich (ed.), Hippolytus:
Refutatio Omnium Haeresium (Berlin/New York: Walter de
Gruyter, 1986), 8-17.) Cf. Origenes, De Oratione (Over het gebed) 28.9-10. Eenzelfde rigoristische houding treffen we aan
bij de latere Novatianen die geen mogelijkheid zagen voor
verzoening van hen die tijdens vervolging het geloof hadden
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verzaakt.
19. Zo verwierpen Cyprianus van Carthago en Augustinus de visie
van Tertullianus als een vergissing (New Catholic Encyclopedia, 73a). Vanaf de vijfde eeuw wordt het mogelijk om meer
dan eens boete te doen (Kidder, Making Confession, Hearing
Confession, 13).
20. Pas vanaf de zesde eeuw zou vanuit Ierland de persoonlijke
biecht opkomen.

21. Het idee van de ‘doop van tranen’ had in de tijd van Gregorius
de Grote (ca. 540-604) betrekking op alle zonden die na de
doop waren bedreven. De doop zelf – nu vooral bediend aan
kinderen – voorzag alleen in vergeving van de erfzonde
(Encyclopedia of Early Christianity, 892b).
22. Cf. Augustinus, Belijdenissen (Confessiones) 4.7.
23. En niet een eindeloze introspectie van de rover in het eigen
hart.

- NIEUW -

Online-cursus: Ontdek de Vroege Kerk
10 inspirerende lessen met relevantie voor vandaag
Auteur: dr. Nathan Witkamp | prijs: € 32,50

In een tijd waarin christen-zijn niet (meer) vanzelfsprekend is, is het bijzonder verfrissend om kennis
te maken met de Vroege Kerk. In deze periode liggen immers onze gemeenschappelijke wortels!

Bestel deze cursus nu online en begin meteen!

Deze online-cursus van het Evangelisch College
biedt de unieke mogelijkheid om op een toegankelijke manier de Vroege Kerk te ontdekken. Een ontmoeting met de vroege christenen inspireert om
onze christelijke identiteit vandaag de dag vorm te
geven. Elke les behandelt relevante thema’s aan de
hand van zorgvuldig geselecteerde vroegchristelijke geschriften. Afsluitende verwerkingsvragen motiveren je het geleerde actueel te maken.

Hoe werkt het?
1.
Ga naar www.evangelisch-college.nl/online-cursussen/ en bestel de cursus in onze webshop.
2.
Direct na uw bestelling ontvangt u een wachtwoord om in te loggen op ons Studieportaal.
Op dit Studieportaal vindt u onder ’Mijn online-cursussen’ deze cursus.
Veel studieplezier toegewenst!

Als u deze cursus bestelt i.c.m. het boek' Door Christus Aangesproken' (zie pagina 12),
dan betaalt u slechts € 39,95 i.p.v. € 47,50
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Terugblik: Symposium en boekpresentatie
‘Door Christus aangesproken’
Op 26 april jl. vond in het onderwijscentrum van
het Evangelisch College de presentatie plaats van
het boek Door Christus aangesproken: een ontmoeting met de Vroege Kerk, geredigeerd door prof.
dr. Marten van Willigen en dr. Nathan Witkamp.
Na de overhandiging van het eerste exemplaar door
drs. Jan Jaap Karsten (Groen/Royal Jongbloed), hield
dr. Witkamp een lezing over het bijzondere vroegchristelijke verhaal van Johannes en de rover. Hij betoogde dat de lezers van toen en nu via deze prachtige
vertelling door Christus worden aangesproken.
Prof. van Willigen ging in zijn lezing uitvoerig in op de
wijze waarop Johannes Chrysostomus in zijn prediking aansluiting zocht bij de beleving van de luisteraar en hem/haar vanuit de eigen context confronteerde met de boodschap van Christus.

De ca. tachtig bezoekers die op de middag afkwamen
werden tussen de twee lezingen getrakteerd op een
mooi muzikaal intermezzo op de dwarsfluit door Grace Maurer. Na afloop was er een feestelijk samenzijn
met een hapje en drankje. Ook het Reformatorisch
Dagblad was aanwezig en publiceerde twee artikelen
rondom de boekpresentatie:




www.rd.nl/kerk-religie/bevlogenheid-vanvroege-kerk-als-wenkend-voorbeeld-voor-deze
-tijd-1.1564189
www.rd.nl/kerk-religie/verhaal-gaat-somsdieper-dan-preek-1.1564285

Door Christus aangesproken is tot stand
gekomen door een bijzondere samenwerking tussen het Evangelisch College en
Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk en bevat
diverse artikelen van negen deskundigen
op het gebied van het Vroege Christendom.
De hoofdstukken werden oorspronkelijk
als artikel gepubliceerd in Marturia. Ter
gelegenheid van het 10-jarig jubileum van
Marturia zijn deze artikelen nu in boekvorm gepubliceerd.
Verkrijgbaar voor slechts € 14,95
via de webshop van het
Evangelisch College
www.evangelisch-college.nl/webshop
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Sfeerimpressie symposium en boekpresentatie
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Het vergeten evangelie
Reinier Sonneveld. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2018. 287 pags. € 19,90.
Door prof. dr. Riemer Roukema
Dit boek bevat een boeiend betoog over het belang
van de boodschap van Jezus Christus in de westerse
cultuur. Het gaat eerst over onheilsprofeten, strategieen om kwaad-doen te rechtvaardigen, politieke
utopieen, machtsconcentraties van wereldwijd opererende bedrijven, het narcisme en de intellectuele
luiheid van president Trump, het instrumentaliseren
van religie, en overspannen beloften van nieuwe
technologieen. Tegenover die hedendaagse verschijnselen plaatst Sonneveld het evangelie van het
koningschap van Jezus Christus, waarmee God aan
de wereld een nieuw begin gegeven heeft. Aansluitend bij bisschop Irenaeus van Lyon (ca 180 AD), die
zich weer baseerde op Paulus, stelt hij dat God in
Christus als de nieuwe Adam de menselijke geschiedenis heeft ‘gerecapituleerd’, d.w.z. onder een nieuw
hoofd heeft geplaatst (Ef. 1:10). In zijn kruisiging is
Christus tot Koning gekroond en sindsdien is Gods
koninkrijk gesticht, stelt Sonneveld, waarvoor hij
onder meer verwijst naar de nieuwtestamenticus
Tom Wright. In zijn dood heeft Christus zich ontdaan
van de vijandelijke machten en over hen getriomfeerd; zo ook de duivel onttroond (vgl. Kol. 2:15). In
zijn uiteenzetting van het evangelie benadrukt Sonneveld dat Christus de Overwinnaar is, in het Latijn
Christus Victor. Hij noemt dit ‘het oudste model’,
waarvoor hij zich beroept op de ‘beginperiode van
de kerk’, en meent dat dit evangelie ‘vergeten’ is –
vandaar de titel. De visie dat Christus met zijn dood
en opstanding de machten van de dood en het kwaad
heeft overwonnen, stelt hij naast, of eigenlijk tegenover de leer dat Jezus met zijn offerdood genoegdoening heeft gedaan aan de toorn van zijn Vader over
de zonde van de wereld. Sonneveld is bijzonder kritisch over deze leer van ‘verzoening door voldoening’, die – zoals hij terecht uiteenzet – pas in de elfde eeuw met die termen is geformuleerd door Ansel-
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mus van Canterbury, en die vooral in ‘conservatieve’
protestantse en evangelische kerken wordt onderwezen. Met zijn bezwaar tegen deze leer, die ook in
de Heidelbergse Catechismus van 1563 is opgenomen, staat Sonneveld in de lijn van vrijzinnige theologen als Pieter Smits, Herman Wiersinga en Cees
den Heyer. Maar ook onder ‘gewone gelovigen’ bestaat genoeg weerstand tegen de gedachte dat Jezus
moest sterven om ervoor te zorgen dat God hun de
zonden kon vergeven. In dit boek worden allerlei
argumenten tegen de leer van ‘verzoening door voldoening’ ingebracht, maar ook uiteengezet dat in de
‘Christus victor-benadering’ evenzeer geldt dat
Christus voor onze zonden is gestorven. Sonneveld
wijst er echter op dat juist het element van
‘genoegdoening’ (aan Gods toorn dus) in de Bijbel
niet voorkomt.

15

Sonneveld heeft hiermee een prikkelende, hedendaagse uiteenzetting van het evangelie geboden, die
al heel wat reacties heeft opgeroepen en nog zal oproepen. Niet alleen instemmende maar ook – zoals te
verwachten – kritische. Hieraan wil ook ik, als voorschot op een bredere studie, al een korte bijdrage
leveren, waarin ik mij concentreer op hetgeen Sonneveld schrijft over de Bijbel en het vroege christendom.
Inderdaad is ‘genoegdoening’ in dit verband geen
Bijbelse term. De vraag is echter of de gedachte niet
toch uit de Bijbel is af te leiden, en of de visie dat
Christus met zijn dood de Vader verzoend heeft, niet
evenzeer bij de kerkvaders voorkomt. Wat het Nieuwe Testament betreft kunnen we bijvoorbeeld wijzen op Paulus’ betoog in Rom. 1-3. In Rom. 1:18-3:19
wijst de apostel omstandig op Gods toorn over de
mensen die van Hem zijn afgedwaald, niet alleen heidenen maar ook Joden. Hij concludeert zelfs dat de
hele wereld schuldig staat tegenover God (Rom.
3:19). Vervolgens presenteert hij de oplossing voor
dit reusachtige probleem: dat is de gerechtigheid die
God heeft getoond in Jezus Christus, die met zijn
dood het middel tot verzoening is geworden voor
allen die in Hem geloven, Joden zowel als heidenen
(Rom. 3:20-26). De term ‘genoegdoening’ komt hier
niet voor, en evenmin schrijft Paulus dat Christus
door zijn dood heeft voldaan aan de rechtseis van de
Vader. Toch is het wel begrijpelijk dat latere lezers
dat zo hebben opgevat, al moeten we ons realiseren
dat Paulus de uiteindelijke verlossing van Gods toorn
dankzij Christus’ dood in de toekomst verwacht. In
Rom. 5:9 recapituleert hij immers dat wij dankzij
Christus’ dood nu al ‘gerechtvaardigd’ zijn en van
Gods toorn zullen worden verlost. Anders ingekleed
zegt hij in 1 Tess. 1:10 dat de gelovigen Gods Zoon

uit de hemel verwachten, Jezus, die door God uit de
doden is opgewekt en ‘die ons verlost van de komende toorn’. Op die toekomstige toorn van God in het
‘laatste oordeel’ gaat Paulus niet nader in, maar we
kunnen wel concluderen dat wie in Christus geloven
en gedoopt zijn en dus ‘in Hem’ leven niet meer onder de toorn van God vallen die in Rom. 1-3 zo
breedvoerig werd beschreven. Dat danken zij aan
Christus’ dood (zie bijv. James D.G. Dunn, Romans 18, Word Biblical Commentary 38A, Dallas 1988, p.
268: ‘by implication the wrath of God exhausted itself in the death of Jesus, and so is already exhausted
for believers insofar as they identified themselves
with Christ in his death’). Hoe dan ook, Paulus verwijst in deze hoofdstukken van Romeinen niet naar
Christus’ overwinning op de duivel en de demonen,
al spreekt hij wel herhaaldelijk over de zonde, de
dood en eenmaal over ‘de machten’ (Rom. 8:38). In
deze brief noemt Paulus de duivel of satan echter
slechts eenmaal expliciet, helemaal aan het eind in
Rom. 16:20, waar hij schrijft dat ‘de God van de
vrede de satan spoedig onder uw voeten zal vermorzelen’.

Voor wat betreft de visie van kerkvaders op de betekenis van Jezus’ dood is het juist, zoals Sonneveld
stelt, dat zij Christus in belangrijke mate beschouwen als de Overwinnaar van de duivel en van het
kwaad. Die overwinning had Christus volgens hen in
het bijzonder behaald door in het dodenrijk af te dalen, zoals vermeld in de Apostolische geloofsbelijdenis: ‘nedergedaald ter helle’. Dit hield in dat, toen
Christus zich na zijn dood toegang verschafte tot het
rijk van de duivel, hij diens macht over allen die
daarin opgesloten zaten tenietdeed en alle gevangenen eruit bevrijdde.
Omdat Sonneveld bij uitstek naar Irenaeus verwijst,
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wijs ik erop dat deze bisschop Christus niet alleen
tekent als de Overwinnaar van de duivel, maar ook
schrijft dat Hij ‘voor de mensen God verzoende’ (propitians pro hominibus Deum, in Tegen de
ketterijen IV.8.2). Later schrijft hij dat ‘de Heer door
zijn incarnatie ons weer tot vrienden heeft gemaakt.
Middelaar tussen God en de mensen geworden, heeft
Hij voor ons de Vader tegen wie wij gezondigd hebben verzoend (propitians) en onze ongehoorzaamheid met zijn gehoorzaamheid gecompenseerd
(consolatus)’ (Tegen de ketterijen V.17.1; zie voor de
betekenis van consolatus Albert Blaise, Dictionnaire
Latin-Français des auteurs chrétiens, Turnhout 1954,
onder consōlor). Geen ‘genoegdoening’ dus, maar wel
‘compensatie’ van de zonden van de mensheid, waarover God ook volgens Irenaeus vertoornd was (bijv.
Tegen de ketterijen IV, 27, 4 - 28, 1).
De kerkvaders zijn echter terughoudend in het uitwerken van de expliciete opvatting dat Christus in
zijn dood de toorn van de Vader heeft gestild. Soms
gaan hun formuleringen in die richting (zoals hierbo-

ven bleek bij Irenaeus), maar in hun bewoordingen
formuleren zij deze gedachte niet als een doordachte
leer. De reden daarvan zal geweest zijn dat die visie
hen deed denken aan de mensenoffers die vroeger
gebracht werden om de toorn van de heidense goden
te stillen. Kennelijk wilden de kerkvaders de Vader
van Jezus Christus niet op een lijn met die afgoden
stellen.
Sonnevelds boek, bestemd voor een breder publiek,
mist de wetenschappelijke finesse die het onderwerp verdient. Zo had het beroep op de Bijbel en de
vroege kerk meer uitgediept en genuanceerd moeten
worden. Zijn bronvermeldingen staan per hoofdstuk
achterin en zijn doorgaans nogal globaal. Aan het
eind staan trouwens ook gespreksvragen. Helaas bevat het boek nogal wat stilistische slordigheden, zoals het door het Engels geïnspireerde gebruik van
‘het’ zonder dat het terugverwijst naar een onzijdig
woord (bijv. naar ‘vergeving’). Desondanks: een uitdagend boek.

Advertentie

Word donateur van de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk
en ontvang gratis het nieuwste boek: Getuigen uit de Vroege Kerk
of een ander boek naar keuze. Zie www.sbvk.nl
Als Stichting zijn we geheel afhankelijk van giften en donateurs en
nieuwe donateurs zijn hard nodig. Reeds voor 2 euro per maand bent
u donateur en zorgt ook u ervoor dat ons werk door kan gaan.
Mail ons nu en ontvang een gratis boek: info@sbvk.nl
U bent vervolgens geheel vrij om te bepalen wat u voor de Stichting
over hebt. Eerst ontvangt u een boek naar keuze.

Schrijf u ook in op de gratis nieuwsbrief, waardoor u op de hoogte blijft
van wat we als Stichting doen en welke nieuwe projecten er op stapel
staan. Laten we juist in deze tijd de studie van de Vroege Kerk niet vergeten! We hebben elkaar nodig!
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Kerkvaders en hun groene theologie
Wat hebben we aan kerkvaders zoals Augustinus en Chrysostomus als het gaat om de hedendaagse ecologische problematiek? Die vraag behandelde prof. dr. Spronk onlangs in
een Bijbelblog van de Protestantse Theologische Universiteit
(PThU) door een artikel aan te halen van de Oekraïense katholieke priester Oleh Kindiy, verbonden aan de Oekraïense
Katholieke Universiteit in Lviv. De kerkvaderlijke adviezen
die Kindiy aanreikt zijn volgens Spronk nog steeds of opnieuw het navolgen waard.
De oorzaak van de huidige ecologische problemen wordt
vaak gezocht in de door de christelijke traditie beïnvloede
Westerse omgang met de natuur. Deze kritiek, waarop wel
het een en ander is af te dingen aldus Kindiy, heeft tot diverse tegenbewegingen geleid. Kindiy brengt in deze discussie
de teksten van de kerkvaders in om te komen tot een beter verstaan van de betekenis van
rentmeesterschap van de schepping in onze tijd. Drie thema’s zijn daarbij voor hem van belang: de goedheid van de schepping, de oproep tot ascetisch leven en het eschatologisch perspectief.
In de discussie met de gnostici, met hun negatieve duiding van de waarde van het aardse leven, benadrukken kerkvaders als Irenaeus en Tertullianus dat de Vader van Jezus Christus
ook de Schepper en Redder van deze wereld is. Augustinus stelt dat deze wereld door de goede Schepper uit het niets is geschapen als een goede wereld en dat elk levend wezen, ‘of hij
groot is of klein, hemels of aards, geestelijk of lichamelijk’ dus ook goed is. Ook Johannes
Chrysostomus benadrukt dat al het geschapene intrinsieke waarde heeft, ‘niet alleen planten
die nuttig zijn, maar ook zij die schadelijk zijn, niet alleen bomen die vrucht dragen, maar ook
zij die geen vrucht dragen, niet alleen tamme dieren, maar [ook] de wilde en ontembare’. Volgens Basilius van Caesarea is de wereld ‘een kunstwerk dat ons allen gegeven is ter overdenking, om de wijsheid van de Schepper te leren kennen’.
Waar het in deze tijd vaak draait om consumentisme wijst Kindiy op de ascetische trend binnen de Vroege Kerk. Zo benadrukt Maximus Confessor dat voor onze geestelijke groei niet de
hoeveelheid voedsel van belang is, maar hoe we ermee omgaan. Basilius de Grote stelt dat het
bij de praktijk van vasten niet alleen gaat om eten, maar om alle aspecten van het leven, inclusief onze bezittingen en onze omgang met de naaste. Dat stempelt de manier waarop de mens
invulling geeft aan de opdracht van God om te heersen over de schepping. Diverse kerkvaders
wijzen er ook op dat de mens door de zondeval voortaan Gods bijstand nodig heeft om verstandig over de schepping te kunnen heersen. Daarnaast vinden we de gedachte van de mens
als de priester van de schepping. De mens verbindt de schepping met God en heiligt zo de natuur.

18

19

Tot slot benoemt Kindiy het eschatologische perspectief voor de omgang met de schepping.
Over het einde van de wereld wordt verschillend gedacht in de christelijke traditie. Kindiy,
die aansluit bij de oosters-orthodoxe theologie, grijpt terug op Maximus Confessor, die stelt
dat de gehele schepping zal worden gered, getransformeerd en vergoddelijkt (de zogenaamde theosis). Deze hoge waardering van en hoge verwachting voor de schepping houdt
in dat de mens moet opkomen voor de natuur. De kerkvaders en woestijnheiligen brachten
dat in praktijk door hun ascetische levenshouding, onophoudelijk gebed en leven in harmonie en samenwerking met de natuur.
Bron: PThU, Bijbelblog, 9 mei 2019
https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/32857/kerkvaders-en-hun-groene-theologie

De ‘verloren’ boeken van de Bijbel
In het moderne onderzoek naar de Nieuwtestamentische Canon is er de laatste tijd weer
veel debat over de zogeheten ‘verloren’ boeken van de Bijbel. In een korte bijdrage op zijn
blog gaat Michael J. Kruger, professor Nieuwe Testament en vroeg christendom aan de Reformed Theological Seminary (Charlotte, NC, Amerika) op deze niet in de canon opgenomen
boeken in en plaatst wat opmerkingen bij deze discussies.
Ten eerste geeft Kruger aan dat de betreffende boeken helemaal niet ‘verloren’, bewust verborgen of onderdrukt zijn, zoals nogal eens wordt beweerd. Juist omdat de kerkvaders met
deze boeken bekend waren, onderkenden ze dat dit geen authentieke apostolische geschriften konden zijn. En hier werd geen geheim van gemaakt; dit werd openlijk bediscussieerd.
Ten tweede ontkent Kruger dat deze geschriften heel populair waren onder de vroege
christenen en dat het gebruik pas afnam door de latere onderdrukking van de Kerk [vanaf
4e eeuw, red.]. Immers, ook de vroege christelijke auteurs citeren al veel minder frequent
uit allerlei apocriefe literatuur dan uit de latere canonieke geschriften. Als voorbeeld noemt
Kruger Clemens van Alexandrie. Clemens haalt in zijn werken 16 keer apocriefe evangelien
aan, maar citeert 757x uit Mattheus, 402x uit Lukas, 331x uit Johannes en 182x uit Markus!
Het is een misverstand dat in de vierde eeuw van bovenaf is ‘bepaald’ welke boeken toegestaan waren en welke niet [een dergelijk besluit is er in de Vroege Kerk nooit geweest, red.].
Reeds in de tweede eeuw ontstond er al een kern van nieuwtestamentische boeken die in
toenemende mate als ‘Schrift’ ging functioneren (al 22 van de 27 boeken, volgens Kruger).
Concluderend stelt Kruger dat de ‘verloren’ apocriefe boeken helemaal niet uit de ‘canon’
verwijderd zijn, maar dat ze nooit echt van een ‘canon’ deel uitgemaakt hebben.
Bron: Canon Fodder, Michael J. Kruger, 25 maart 2019
https://www.michaeljkruger.com/what-about-the-lost-books-of-the-bible/
In een begeleidende video bij de blog geeft professor Kruger nog een korte aanvullende uiteenzetting.
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Van Jeruzalem tot Nijmegen
In een korte blog op debijbel.nl (NBG) vraagt Arco den Heijer (TUK) aandacht voor de rol van
de Romeinen in de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus in de begintijd van de
Kerk, ook in Nederland.
Door de Romeinen maakte het gebied onder de grote rivieren van de Lage Landen onderdeel
uit van een enorm netwerk, waar ook Jeruzalem onderdeel van uitmaakte. De enorme mobiliteit die dit netwerk bood, blijkt wel uit de reizen van Paulus. Den Heijer wijst in zijn bijdrage
ook op een recent voorbeeld van de geografische verbondenheid van Nederland met het Midden-Oosten: de stroom van Syrische vluchtelingen die we recent hebben meegemaakt. In de
oudheid waren dergelijke vluchtelingenstromen er ook.
Het is dus heel goed mogelijk, aldus den Heijer, dat het evangelie van Jezus Christus al vroeg
via dit netwerk de Lage Landen heeft bereikt, nog voor de legendarische St. Servaas. Hoewel
de informatie schaars is, zijn er enkele aanwijzingen dat het christendom al in de tweede
eeuw in Nederland arriveerde. Den Heijer noemt de kerkvader Irenaeus. Geboren in Smyrna
(Turkije) en uiteindelijk terecht gekomen in Lyon (Frankrijk) was hij een voorbeeld van het
intensieve personenverkeer in het Romeinse Rijk. Irenaeus schreef rond 180 n. Chr. een werk
ter bestrijding van ketterse stromingen. In dat werk noemt hij terloops ‘de kerken die in de
Germanien gesticht zijn’ (Adversus Haereses 1.10). Het gaat hierbij om de twee provincies
Germania Inferior en Germania Superior, waartoe ook de gebieden onder de grote rivieren
van Nederland behoorden. In de hoofdstad van Germania Inferior, Keulen, is een vroege
komst van het christendom door slaven, handelaren of soldaten waarschijnlijk. Volgens Den
Heijer is het niet uit te sluiten dat er ook al in de tweede eeuw in Nijmegen en Utrecht christenen waren.
Bron: debijbel.nl, Nederlands Bijbelgenootschap, Arco den Heijer, 6 mei 2019
https://www.debijbel.nl/blog/van-jeruzalem-naar-nijmegen?utm_source=email&utm_medium=debijbel.nlbasis&utm_campaign=van-jeruzalem-naar-nijmegen

Een oude Romeinse weg in Italië
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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 en gedegen theologisch onderwijs
aanbiedt aan ruim 1700 studenten en cursisten
uit de volle breedte van christelijk Nederland.
Zo biedt het EC onder meer 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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