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Redactioneel
dr. Nathan Witkamp

Vorig jaar publiceerde Reinier Sonneveld zijn boek Het vergeten evangelie. In deze studie bekritiseert hij
de gangbare leer dat Christus met
zijn kruisdood een zoenoffer bracht
om Gods toorn over de zonde te stillen en zo plaatsvervangend onze
schuld betaalde. In plaats daarvan
stelt Sonneveld het ‘Christus-Victor model’, dat impliceert dat Christus vooral moet worden gezien als degene
die heeft gezegevierd over zonde en dood. Een onderdeel van Sonnevelds argumentatie is dat dit model in de
Vroege Kerk breed werd gedragen. Maar is het getuigenis van de Vroege Kerk inderdaad zo eenduidig? In deze
Marturia zal prof. dr. Riemer Roukema uitvoerig op deze
claim ingaan en evalueren in hoeverre Sonneveld hier
een punt heeft. Daarnaast gaan we in dit nummer ook
aan de maatschappelijke actualiteit niet voorbij. In de
rubriek Uit de Media wordt in twee artikelen een interessante link gelegd tussen de huidige corona-crisis en pandemieen in de periode van de Vroege Kerk. Wat kunnen
wij op dit gebied leren van christenen uit vervlogen tijden? De corona-crisis raakt ook aan de economie, net nu
we een financiele crisis achter de rug hebben. De prikkelende boekbespreking door Jacobien van Willigen laat
zien dat het ook op dit punt heel verfrissend kan zijn ons
te laten inspireren door de Vroege Kerk!

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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De verlossing door Christus in de Vroege Kerk
Inleiding
Voor christenen geldt Jezus Christus als hun Verlosser. In het Nieuwe Testament lezen we dat Hij ‘zijn
volk zal verlossen van hun zonden’ en dat hij zijn
bloed ‘voor velen’ heeft ‘vergoten tot vergeving van
zonden’.1 Als kern van het christelijk geloof wordt
vaak gezien dat Jezus voor, dat wil zeggen in plaats
van de zondaar is gestorven en zo plaatsvervangend
de straf die iedere zondaar verdient heeft gedragen.2
Die verlossende en verzoenende dood van Jezus geldt
in principe voor de gehele wereld.3 Wel wordt verwacht dat de mens in geloof daarop ingaat en zich met
God laat verzoenen.4 Die overtuiging roept wel de
vraag op of God dan geen zonden kon vergeven zonder de dood van zijn Zoon. Was God de Vader dan alleen bereid om zijn toorn over de zonde in te houden
nadat zijn Zoon die had weggenomen (of: 'gestild')
door voor de mensheid te sterven? Wat is dat voor
een God, die eerst bloed wil zien? – zo kan een ongelovige of een kritische gelovige opmerken.
Dit is een eeuwenoude vraag die steeds weer opkomt
en die ik in dit bestek niet een-twee-drie kan oplossen. Mijn doelstelling is beperkter. In 2018 heeft Reinier Sonneveld een boek geschreven waarin hij stelt
dat de christenen uit de eerste eeuwen een andere
visie op de verlossing en verzoening door Christus
hadden dan veel gelovigen van onze tijd. In zijn boek
stelt hij dat de benadering van Christus als overwinnaar (victor in het Latijn) van het kwaad ‘het oudste
model’ is, waarmee de kerk in die eeuwen ‘opgroeide’
en dat ‘toen alom geleerd werd’.5 In Marturia 10/16
van 2019 heb ik een recensie van dat boek geschreven. Op 8 maart 2019 is er in Kampen een studiedag
aan gewijd. De acht lezingen van die dag zijn tot artikelen uitgewerkt en in een boek gebundeld.6 Een ervan heb ikzelf geschreven onder de titel ‘Christus Victor: oudste model van verzoening? Jezus' kruisdood
en opstanding in de oude kerk’. Met toestemming van
de uitgever geef ik hier van die bijdrage een verkorte
versie. Wie er meer van wil weten en nauwkeuriger
bronvermeldingen nodig heeft, verwijs ik naar het in
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noot 6 genoemde boek.
De verlossing door Christus in geloofsbelijdenissen
van de Vroege Kerk
Uiteraard gold Christus voor
de kerkvaders als de Verlosser.
Nu is er in de vierde en vijfde
Prof. dr. R. Roukema
eeuw wel intens gestreden
Riemer Roukema
over de vraag naar de goddelij(1956) is onderzoekshoogleraar Vroeg
ke en menselijke identiteit van
Christendom aan de
Christus als de Zoon van God,
Protestantse Theolomaar minder over de vraag
gische Universiteit,
hoe de verlossing door Hem tot
Amsterdam/
stand is gebracht. De besluiten
Groningen, en auteur
van allerlei wetendie in de concilies van Nicea
schappelijke en popu(325) en Constantinopel (381)
lariserende publicaties.
genomen zijn, betroffen Gods
drievoudigheid. Vooral in Nicea
ging het erom of Jezus Christus Gods eniggeboren
Zoon van eeuwigheid af was, of Gods eerste en hoogste schepsel. De samengekomen bisschoppen verwierpen die tweede opvatting, die werd verdedigd door de
priester Arius, omdat in dat geval de verlossing zou
afhangen van een schepsel – en dus van een mens, hoe
hoog verheven ook. Zij geloofden dat de verlossing
van God afkomstig was en achtten het in overeenstemming met de Schrift dat Jezus Christus niet alleen
mens, maar ook zelf God was: ‘God uit God, Licht uit
Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren,
niet geschapen, een van wezen met de Vader’. In het
concilie van Chalcedon (451) werd uitgesproken dat
de ene Christus gekend wordt in twee naturen, de
goddelijke en de menselijke, die ‘onvermengd, onveranderlijk, onscheidbaar en ondeelbaar’ zijn. Zulke thema’s zijn in die eeuwen omstandig bediscussieerd, en
afwijkende visies werden afgewezen.
Maar zouden we willen weten hoe Christus’ dood en
opstanding die verlossing hebben teweeggebracht,
dan blijken de oude geloofsbelijdenissen aanzienlijk
minder precies te zijn. In de geloofsbelijdenis van Ni-
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cea wordt na Christus’ eeuwige oorsprong uit de Vader beleden dat Hij ‘om ons mensen en om onze verlossing is neergedaald’. Daarna gaat het verder met
zijn menswording, lijden, opstanding, hemelvaart en
wederkomst. In de langere versie van Constantinopel
is daaraan toegevoegd dat Hij ‘voor ons is gekruisigd’,
maar er wordt niet uitgelegd wat dat betekent. Die
onduidelijkheid geldt ook voor de Apostolische Geloofsbelijdenis en andere oude samenvattingen van
het christelijk geloof.
De visie van de Vroege Kerk volgens Reinier
Sonneveld: Christus Victor
In zijn boek kritiseert Reinier Sonneveld het ‘model’
dat Christus in zijn zoenoffer Gods toorn tegen de
zonde heeft gedragen en gestild, en zo met zijn lijden
en dood aan zijn Vader heeft betaald voor de menselijke schuld en hiervoor genoegdoening heeft geleverd,
met onze verlossing van Gods strenge oordeel als
doel. Als alternatief hiervoor verwijst Sonneveld naar
het model van Christus de overwinnaar dat volgens
hem in de Vroege Kerk gangbaar was. Deze benadering houdt in dat Christus met zijn kruisdood en opstanding de machten van zonde, dood, verderf, en dus
de duivel zelf, heeft overwonnen en koning is geworden. Zo is in Christus als de overwinnaar het koninkrijk van God gekomen.7
In zijn verwijzing naar de Vroege Kerk grijpt Sonneveld in het bijzonder terug op Irenaeus van Lyon die,
met een term uit Efeziers 1:10, betoogt dat God alles
wat in de hemel en op aarde is in Christus heeft
‘gerecapituleerd’, ofwel onder een nieuw hoofd
(caput), namelijk Christus, heeft gesteld. Met Paulus
stelt Irenaeus dat, zoals de eerste Adam de hele mensheid in zijn val meesleurde, Christus, de tweede Adam,
de hele mensheid mee omhoogtrekt.8 Ik zal Irenaeus’
gedachten iets breder weergeven. Volgens hem is de
tweede Adam de strijd met de slang (de duivel) aangegaan, heeft hij hem vastgebonden en de dood tenietgedaan. Zo is de slang, die sinds Adam de mens
gevangen genomen had, door God gevangen genomen,
en is de mens verlost uit de boeien van de veroordeling.9 Ook schrijft Irenaeus: ‘De Heer (nl. Jezus) heeft

Stierf Christus om de toorn van God te stillen?

de mens met God de Vader verzoend door ons met
zichzelf te verzoenen door het lichaam van zijn vlees
en door ons vrij te kopen met zijn bloed.’10 Die gevangenen werden vrijgekocht van de ‘Apostasie’, de Afval,
een personificatie van de duivel.11 Irenaeus benadrukt
dat Christus in zijn lijden ‘heeft gestreden en overwonnen’; hij ‘heeft de sterke (de duivel, Mat. 12:29)
geketend, de zwakken bevrijd en de verlossing gegeven aan degene die hij geschapen heeft, door de zonde
te vernietigen’.12 In 1930 heeft de Zweedse hoogleraar
Gustaf Aulen in een indrukwekkende en invloedrijke
studie Irenaeus’ visie op Christus’ dood als overwinning op de duivel uiteengezet en deze ‘klassiek’ genoemd.13
Inderdaad werd deze nadruk op Christus, die met zijn
dood en opstanding de duivel en zijn rijk heeft overwonnen en zo de in zonden gevallen mensheid heeft
verlost en voor haar vergeving van zonden heeft bewerkt, in de oude kerk breed gedeeld. Het gaat dan
niet alleen om terloopse opmerkingen, maar om de
prediking bij uitstek, die in een groot aantal geschriften bewaard gebleven is. In dit opzicht heeft Sonneveld gelijk.
Wat is er meer van te zeggen?
Toch is hierover wel meer te zeggen. Het is immers de
vraag hoe de vroegchristelijke overtuiging dat Christus de overwinnaar is zich verhoudt tot andere beschouwingen over zijn dood en opstanding. Mijn aandacht richt ik op drie kwesties:
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‘De latere leer van ‘verzoening
door voldoening’ komt in de oude
kerk niet in die termen voor.’

1. Is er in die eeuwen iets te vinden dat lijkt op de –
door Sonneveld en anderen verfoeide – satisfactieleer,
ofwel, ‘verzoening door voldoening’ aan Gods gekrenkte eer of toorn?
2. Leerden de kerkvaders, afgezien van ‘satisfactie’, in
andere bewoordingen dat Christus met zijn zoendood
de toorn van de Vader moest stillen?
3. Voor wie was volgens de kerkvaders het losgeld
van Christus’ ziel of leven (psuchê) bestemd: voor God
of voor de duivel? Of liet men dat in het midden?
Satisfactie door boetedoening
Ten eerste: de latere leer van ‘verzoening door voldoening’ komt in de oude kerk niet in die termen
voor. Het begrip satisfactio is afkomstig uit het OudRomeinse recht en is in de Bijbel theologisch niet van
belang. Wel komen deze term en het werkwoord satisfacere in theologische zin voor bij Tertullianus van
Carthago, in zijn werk Over de boetedoening. Het gaat
dan niet om de genoegdoening die Christus met zijn
dood aan de Vader zou hebben geleverd, maar om de
verhouding tussen God en de christen die na zijn of
haar doop toch weer ernstig gezondigd heeft. De gedoopte moet daarvoor, volgens Tertullianus, met boetedoeningen aan God genoegdoening leveren om opnieuw vergeving van zonden te ontvangen.14 Boetedoeningen zijn bijvoorbeeld het vasten, onthouding
van seks en uitsluiting van de eucharistie. In dit verband noemt Tertullianus niet Christus' dood en opstanding tot verzoening van de zonden, want die verzoening geldt volgens hem voor het moment waarop
iemand gedoopt wordt.15 Halverwege de derde eeuw
sluit Cyprianus van Carthago zich hierbij aan. Over
‘gevallen’ christenen zegt hij bijvoorbeeld dat ‘de Heer
moet worden verzoend door onze genoegdoening’.16
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Een leer van Christus’ zoendood als ‘genoegdoening’
geeft Cyprianus evenmin.
In de vierde eeuw wijzen enkele uitspraken wel in die
richting. Athanasius van Alexandrie zegt dat het onsterfelijke Woord een sterfelijk lichaam aannam dat
‘in de plaats van allen een voldoening zou zijn voor de
dood’, aangezien Christus het gaf als ‘een vlekkeloos
offer aan de dood’.17 Hilarius van Poitiers schrijft dat
het lijden van Gods Zoon ‘de functie van straf moest
vervullen (satisfactura)’.18 Ambrosius van Milaan zegt
dat ‘Jezus mens werd om de vloek over het zondige
vlees teniet te doen. Hij is voor ons tot een vloek geworden opdat zegen de vloek zou verslinden (…). Ook
de dood nam Hij op zich, opdat het vonnis zou worden
uitgevoerd en aan het oordeel genoegdoening zou geschieden (satisfieret)’.19
Uit zulke incidentele uitspraken laat zich echter nog
geen welomschreven leer in termen van ‘verzoening
door voldoening’ afleiden.
Moest Christus’ dood de mensheid verlossen
van Gods toorn over de zonde?
Meenden de kerkvaders dan, zonder een term als genoegdoening te gebruiken, wel dat Christus in zijn
dood de toorn van God de Vader heeft verzoend, omdat Hij Gods straf voor de zonden heeft gedragen?
In de Dialoog van Justinus de Martelaar met de jood
Trypho (van 155-160) betwist Trypho dat de Christus
een smadelijke kruisdood moest ondergaan, want volgens Deuteronomium 21:23 is zo iemand door God
vervloekt.20 In zijn reactie citeert Justinus de vervloeking in Deuteronomium 27:26 over al wie zich niet
aan Gods wet houdt (vgl. Gal. 3:10, 13). Hij erkent dat
Christus, overeenkomstig Gods wil, in zijn dood die
vloek over de zondaren op zich nam, maar omdat God
wist dat Hij Hem uit de dood zou opwekken, zou het
onjuist zijn te menen dat Christus zelf door God is vervloekt; integendeel, door Hem verlost God allen die
met hun daden die vloek verdiend hadden.21 Justinus
wil hiermee aantonen dat Christus niet om zijn eigen
zonden door God is vervloekt. De leer dat Christus in
zijn dood Gods straf voor de zonden van de mensheid
ondergaat, draagt hij niet actief uit, al ontkent hij die
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hier ook niet.
Een generatie later schrijft Irenaeus dat Christus ‘het
werk van de hogepriester voltooide door voor de
mensen God te verzoenen, de melaatsen te reinigen,
zieken te genezen en zelf te sterven, opdat de in ballingschap levende mens de veroordeling zou ontlopen
en onbevreesd naar zijn erfdeel zou terugkeren’.22
Evenzo schrijft hij later 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 en onze ongehoorzaamheid met zijn gehoorzaamheid gecompenseerd’.23 Irenaeus werkt de gedachte dat de Vader verzoend moest worden echter
niet uit, omdat het hem ging om zijn weerlegging van
gnostici en Marcionieten. Hij stelt niet expliciet dat
Christus de toorn van de Vader moest verzoenen,
maar het is aannemelijk dat hij dit wel bedoelde.
Anders dan Justinus en Irenaeus stelt Origenes van
Alexandrie (185-254) expliciet de vraag naar Gods
schijnbare wreedheid, gezien de offers die aan Hem
worden gebracht, waaronder het verzoenend offer
van zijn Zoon. In zijn commentaar op de woorden: ‘Zie
het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29; van 234) verklaart hij dat de oudtestamentische offers, de christelijke martelaren en

‘Zie het lam van God dat de zonde van de wereld
wegneemt’ (Joh. 1:29). Agnus Dei, Francisco de Zurbarán
(1635-1640)

het offer van de dochter van Jefta een reinigend effect
hadden.24 Origenes geeft toe dat zulke teksten de indruk wekken van een grote wreedheid van God, omdat aan Hem zulke offers worden gebracht tot verlossing van mensen. Hij zegt dat grote scherpzinnigheid
vereist is om zulke kritiek op Gods voorzienigheid te
weerleggen, en meent dat de werking van zulke offers
niet te bevatten is.25 Hieruit blijkt dat Origenes de uitleg dat God in zijn wreedheid (en dus om reden van
zijn toorn) zulke offers voor zichzelf verlangde, wel
kende, maar niet deelde. Op grond van Kolossenzen
2:14-15 verklaart hij het verzoenend offer van Christus als een overwinning op de demonische machten
en op de wereld. Vandaar ook dat alle volken Hem
dienen, verlost van hun vroegere heersers (de demonen) en van de Machtige (de duivel)26. Aan het eind
van zijn bespreking van het lam Gods als het offer
waardoor God de wereld in Christus met zichzelf verzoende (2 Kor. 5:19) en waardoor de vijandige machten worden overwonnen, erkent hij dat wij soms door
Gods woede worden aangeklaagd en door zijn toorn
worden bestraft. Hierin ziet hij Gods liefde voor de
mensen, en hij roept zijn lezers ertoe op zo te leven
dat zij zulke aanklachten en zo’n bestraffing niet nodig
hebben.27 Opnieuw zien wij dat Origenes wel verwijst
naar Gods toorn, maar zonder deze rechtstreeks te
betrekken op het offer van Christus zelf.
Omstreeks 391 legt Johannes Chrysostomus in een
preek te Antiochie Johannes 1:29 ook uit, maar veel
korter dan Origenes. Chrysostomus verklaart dat het
lam van God de wereld, die dreigde verloren te gaan,
van Gods toorn bevrijdde.28 Dit licht hij niet toe, dus
hij neemt aan dat zijn gehoor dit begreep. Dat Christus
de toorn van de Vader droeg, zegt hij hier niet expliciet, maar bedoelde hij misschien wel. Chrysostomus’
latere uitleg (van 403/404, te Constantinopel) van
Hebreeen 9:15, ‘daarom is Hij (Christus) de middelaar
van een nieuw verbond’, laat ons achter met dezelfde
onzekerheid. In zijn preek zegt hij dat de Vader vertoornd op ons was omdat wij ons van Hem hadden
vervreemd en daarvoor gestraft moesten worden.
Maar Christus ‘werd middelaar tussen ons en Hem, en
overtuigde Hem’. Christus bemiddelde met zijn woor-
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den en voegde zijn dood in onze plaats daaraan toe,
aldus Chrysostomus.29 Opvallend terughoudend is zijn
formulering dat Christus zijn Vader overtuigde, namelijk met zijn woorden en met zijn dood. In zijn uitleg
van Hebreeen 9:24, ‘om nu voor ons voor Gods aangezicht te verschijnen’, zegt hij dat Christus kwam met
een offer dat in staat was de Vader gunstig te stemmen (of: te verzoenen).30 We zouden hierin nu kunnen lezen dat Christus met zijn kruisdood de toorn
van de Vader stilde. Toch formuleert Chrysostomus
dit niet zo.
In een debat met de Manicheeer Faustus, in 397-398,
leidt Augustinus uit Galaten 3:10-13 af dat Christus in
zijn kruisdood Gods vloek over de zonde droeg, en zo
ook de straf die wij daarvoor verdienden.31 In 420
stelt hij in zijn werk Over de Triniteit de vraag of God
de Vader dan zozeer vertoornd op ons was, dat Hij
alleen maar verzoend kon worden doordat zijn Zoon
voor ons stierf. Opvallend genoeg schrikt Augustinus
ervoor terug deze vraag bevestigend te beantwoorden. Hij benadrukt dat de Vader ons juist liefhad, ook
al voor de dood van zijn Zoon, en zelfs al voor de
schepping van de wereld.32
Kortom, de overtuiging dat Christus in zijn kruisdood
ter verlossing van de mensheid de straf op de zonde
en de vloek hierover heeft gedragen komt in de oude
kerk wel voor. Daaruit kunnen we opmaken dat, volgens de kerkvaders die hierover schrijven, Christus
met zijn dood Gods toorn over de zonde heeft gestild
en zo God en mensen heeft verzoend. Maar opvallend
is toch de terughoudendheid waarmee diverse gezaghebbende auteurs hierover schrijven, hetgeen de indruk wekt dat ze tegelijk de moeilijkheid inzien van
de vraag of God hiervoor de dood van zijn Zoon nodig
had.
Voor wie was de losprijs?
Ten derde: voor westerse christenen kan het verrassend zijn dat de aanduiding van Christus’ dood als een
losprijs33 in de oudkerkelijke visie wel zo geïnterpreteerd werd, dat Hij zijn leven als losgeld betaalde aan
de duivel.
Origenes behandelt in zijn Commentaar op Matteüs
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(circa 249) voor het eerst expliciet de vraag aan wie
de Mensenzoon zijn ‘ziel’ (psuchê) als losgeld moest
geven: aan God of aan de duivel. Voor hem is het uitgesloten dat God dat losgeld nodig zou hebben. Aan
God had Jezus aan het kruis wel zijn geest toevertrouwd (Luc. 23:46), maar volgens Origenes was Jezus’ ziel als losgeld bestemd voor de duivel omdat die
macht over de mensheid had. Door het ontvangen van
Jezus’ ziel werd de duivel misleid omdat hij meende
over Jezus te kunnen heersen en niet inzag dat hem
dat niet zou lukken.34 Deze redenering van de misleiding van de duivel vinden we ook bij, onder meer,
Gregorius van Nyssa (omstreeks 385).35
Augustinus was onmiskenbaar met deze interpretatie
bekend. In een preek op Hemelvaartsdag (396 of 397)
verklaart hij dat, toen Jezus stierf, de duivel zich van
Hem meester wilde maken maar, toen hij zijn aas wilde pakken, als een muis in de val liep. Toen de duivel
Christus doodde, kon de eerste Adam uit de valstrik
(het dodenrijk) ontsnappen. Christus stond op uit de
doden en voer ten hemel, en heeft zo de duivel overwonnen. Toch zegt Augustinus hier niet dat de duivel
Christus als losgeld ontving. Hij noemt het losgeld wel,

De oudst bekende afbeelding van de kruisiging.
Ivoren plaat (7,5x9,8 cm) die oorspronkelijk met drie
andere panelen de zijkanten van een klein kistje bedekte,
vermoedelijk gemaakt in Rome, ca. 420-30
(British Museum)
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maar verklaart niet voor wie dit bestemd was.36 In
een andere preek, ook voor Hemelvaartsdag (400418), zegt hij dat de duivel het menselijk geslacht bezat, en dat Christus met zijn bloed de rekening van de
zonden heeft vereffend. Daar geldt de duivel als een
leeuw, en Christus als het aas dat de duivel verslond,
waardoor hij in de val liep.37 In zijn werk Over de Triniteit verklaart hij dat volgens Gods rechtvaardige beschikking de mensheid aan de duivel is overgeleverd.
Die moest worden overwonnen door zijn gerechtigheid, dat is Christus. De duivel heeft Christus gedood,
maar omdat hij in Hem niets vond wat de dood verdiende, was het rechtvaardig dat de schuldigen die de
duivel vasthield, vrijuit konden gaan. Zo werden zij
door het bloed van Christus gerechtvaardigd (Rom.
5:9), want zijn onschuldige bloed was vergoten tot
vergeving van onze zonden. De duivel is overwonnen
toen Christus uit de dood verrees. Augustinus schrijft
dat het bloed van Christus is gegeven als losgeld voor
ons, waarvan de duivel echter niet rijker is geworden;
integendeel is hij erdoor geketend.38 Hieruit blijkt dat
Augustinus’ overwegingen in belangrijke mate aansluiten bij Origenes en Gregorius van Nyssa. Kennelijk
ervoer hij geen spanning met zijn eerder aangehaalde
overtuiging, dat Christus in zijn kruisdood Gods vloek
over de zonde droeg.
De interpretatie dat de duivel het losgeld ontving
werd echter niet door alle kerkvaders gedeeld.
Zo schrijft Cyprianus dat Christus ons heeft vrijgekocht van de dood en heeft ontrukt aan de bek van de
duivel, maar Christus’ dood duidt hij als een offer aan
God de Vader, zoals dat in de eucharistie in herinnering geroepen wordt.39
In een vierde-eeuwse dialoog op naam van ene Adamantius drijft de orthodoxe gesprekspartner tegenover een Marcioniet, die uit Gal. 3:13 de woorden
‘Christus heeft ons vrijgekocht’ citeerde, de spot met
de al te ver doorgevoerde beeldspraak van verkoop
en koop. De scheidsrechter van het gezelschap besluit
dat het beeld van vrijkoop oneigenlijk gebruikt is,40 en
dus niet al te letterlijk toegepast moet worden.
Gregorius van Nazianze achtte het, omstreeks 381,
onacceptabel te menen dat de duivel, een bandiet im-

‘De interpretatie dat de duivel het
losgeld ontving werd echter niet
door alle kerkvaders gedeeld.’

mers, dit losgeld zou hebben ontvangen, de prijs die
zelf God is. Maar, vraagt Gregorius zich af, was dit losgeld dan bestemd voor de Vader? Waarom dan? Die
hield ons toch niet gevangen! Waarom zou de Vader
behagen hebben in het bloed van zijn eniggeboren
Zoon?, vraagt Gregorius.41 De Vader wilde toch ook
Abrahams offer van Izaak niet aannemen, in wiens
plaats Hij een ram stelde (Gen. 22). Desondanks concludeert Gregorius dat de Vader het offer van zijn
Zoon aanvaardde, niet omdat hij dat eiste of nodig
had, maar om reden van de heilsbedeling (oikonomia),
die inhield dat de mens geheiligd zou worden door
Gods mensheid (nl. in Christus). God zelf moest ons
verlossen door de tiran met kracht te overwinnen; Hij
heeft ons tot zich gevoerd door de Zoon, die bemiddelde, zo schrijft Gregorius. Waarom die heilsbedeling
zo in elkaar stak dat de Vader het offer van de Zoon
aanvaardde, verklaart Gregorius echter niet; die oikonomia lijkt bij hem een zelfs van God onafhankelijk
gegeven.
Besluit
Deze verkenningen laten zien dat de oude kerk een
nogal gedifferentieerd beeld van de betekenis van Jezus’ kruisdood en opstanding geeft. Ten aanzien van
de verlossing door Christus zijn de kerkvaders niet
toegekomen aan een breed gedeelde, samenhangende
leer over de verzoening met God en de overwinning
op de duivel. Het kon dus verschillend worden verwoord hoe die verlossing uit de macht van de zonde
en de duivel en hoe die verzoening met God in hun
werk gingen. De overtuiging dat Christus met zijn
dood de toorn van de Vader over de zonden van de
mensheid droeg en zo stilde, is regelmatig geïmpli-

7

8

(vervolg) De verlossing door Christus in de Vroege Kerk

ceerd, maar wordt vaak niet uitgewerkt en soms in
twijfel getrokken. Daarnaast bestond de opvatting dat
Jezus zijn ziel als losgeld aan de duivel betaald heeft,
aangezien de mensheid van hem vrijgekocht moest
worden. De duivel kon in zijn dodenrijk de ziel van
Jezus echter niet aan, zodat hij daarmee zijn macht
over de mensen (ook in het dodenrijk) kwijtraakte en
Jezus met zijn opstanding als overwinnaar uit de
strijd kwam.
Dat dit losgeld voor de duivel bestemd was, stemt
overeen met Griekse verhalen waarin werd verteld
dat een geliefd kind als losgeld aan de wraakzuchtige
goden moest worden geofferd.42 Daarvoor in de plaats
konden veel christenen in het geval van Christus onmogelijk God de Vader plaatsen; zij associeerden immers de duivel met die Griekse goden ofwel demonen.
Dat, bijvoorbeeld volgens Hebreeen 9:14, Christus het
offer van zijn leven aan zijn Vader heeft gebracht,
werd wel erkend, maar is vaak niet consequent uitgewerkt. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat allerlei
kerkvaders er moeite mee hadden dat God dan dit offer van zijn Zoon nodig zou hebben om aan de mensen
hun zonden te kunnen vergeven. Dan zou God dus lijken op die Griekse goden die het offer van een geliefd
kind eisten om weer vrede te brengen of een epidemie
te beeindigen. De moeite die bepaalde kerkvaders met
die visie hadden, is dan dezelfde moeite als Sonneveld
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‘De vroegkerkelijke literatuur is
zeer omvangrijk. Het vergt gedegen studie om hierover iets evenwichtigs te zeggen of schrijven.’
en andere hedendaagse christenen hebben.
Toch worden dan diverse bijbelteksten die wel degelijk erop wijzen dat Christus’ offer op de Vader gericht
was niet meer ten volle verdisconteerd. We kunnen
bijvoorbeeld denken aan Romeinen 1:18-3:20, waar
het gaat over Gods toorn over de zonden van zowel
Joden als Grieken; daarna wijst Paulus op de verlossing die God in Christus als zoenmiddel schenkt aan
wie in hem gelooft (Rom. 3:24-25). Even later betuigt
de apostel nog duidelijker dat wij dankzij de dood van
Christus van Gods toorn zullen worden gered (Rom.
5:8-9), hetgeen wijst op het laatste oordeel. In Hebreeen 9 wordt Christus beschreven als de hogepriester die zichzelf beschikbaar stelt als het unieke en ultieme offer aan God, waardoor de zonden worden
weggedaan en, volgens Hebr. 2:17, te verzoenen
(hilaskesthai). Volgens het Nieuwe Testament staat
God niet op een lijn met wraakzuchtige Griekse goden,
maar we moeten ook weer niet veronachtzamen dat
Christus’ offer daar gezien wordt in de lijn van de oudtestamentische offers die aan God werden gebracht en
dat hij zo, van Godswege, verzoening met zijn Vader
bewerkt.
Wat heeft de geïnteresseerde lezer aan deze verkenningen? Misschien vooral dit: iemand kan wel zeggen
dat de Vroege Kerk iets zus of zo geloofde of deed,
maar vaak klopt zo’n uitspraak niet, of worden andere
overtuigingen dan genegeerd. De vroegkerkelijke literatuur is zeer omvangrijk. Het vergt gedegen studie
om hierover iets evenwichtigs te zeggen of schrijven.
Dat Christus in zijn kruisiging en opstanding de dood,
het kwaad en de duivel en zijn rijk heeft overwonnen,
werd in de Vroege Kerk inderdaad met kracht naar
voren gebracht. Maar zoals we hebben gezien, waren
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de overwegingen bij dit goede nieuws in die eeuwen
rijker geschakeerd dan door hedendaagse voorstanders van de Christus Victor-theologie wordt gesuggereerd.
Eindnoten
1. Mat. 1:21; 26:28. Voor Christus als Verlosser, zie voorts bijv.
Luc. 2:11; Joh. 4:42; Hand. 5:31; Fil. 3:20; 2 Tim. 1:10; 2 Petr.
1:1; 1 Joh. 4:14.
2. Bijv. Rom. 5:6-8; Gal. 2:20; Hebr. 9:25-26; 13:26; 1 Petr. 2:21;
3:18; Op. 1:5.
3. Bijv. Joh. 1:29; 2 Kor. 5:14; Kol. 1:20; 1 Joh. 2:2.
4. Bijv. 2 Kor. 5:20.
5. Reinier Sonneveld, Het vergeten evangelie. Het geheim van
Jezus verandert alles (Amsterdam, Buijten & Schipperheijn
Motief, 2018), 212.
6. William den Boer (red.), Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen? Christus Victor en verzoening door voldoening in verleden
en heden (Amsterdam, Buijten & Schipperheijn Motief, 2020).
7. Sonneveld, Het vergeten evangelie, 268.
8. Sonneveld, Het vergeten evangelie, 159-160, 190; zie hiervoor
Irenaeus, Tegen de ketterijen III, 18, 7-8; 21, 10 - 23, 8; Rom.
5:12-21; 1 Kor. 15:21-22, 45-49.
9. Tegen de ketterijen III, 23, 1.
10. Tegen de ketterijen V, 14, 3, 67-69; zie Ef. 1:7; 2:13; Kol. 1:22.
11. Tegen de ketterijen V, 1,1.
12. Tegen de ketterijen III, 18, 6.
13. Gustaf Aulen, De christelijke verzoeningsgedachte (uit het
Zweeds vertaald door J. Henzel) (Amsterdam, 1931).
14. Boetedoening 5-7.
15. Bijv. Kuisheid 19, 10-21.
16. De gevallenen 17.
17. Menswording 9, 1.
18. Commentaar op de Psalmen 53, 12.
19. De vlucht uit de wereld 7, 44.
20. Dialoog met de jood Trypho 89, 2.
21. Dialoog 94, 5 - 95, 2; ook 111, 2.
22. Tegen de ketterijen IV, 8, 2.
23. Tegen de ketterijen V, 17, 1.
24. Commentaar op Johannes VI, 264-277.
25. Commentaar op Johannes VI, 278.
26. Commentaar op Johannes VI, 285-286.
27. Commentaar op Johannes VI, 295-300.
28. Preken over Johannes 17.
29. Preken over Hebreeën 16, 1.
30. Preken over Hebreeën 17, 1.
31. Tegen de Manicheeër Faustus XIV, 6.
32. Triniteit XIII, 11, 15.
33. Zie Mat. 20:28; Mar. 10:45; 1 Tim. 2:5-6.
34. Commentaar op Mattheüs XVI, 8. Zie ook Origenes, Commentaar op Johannes VI, 274.

35. Catechetische leerrede 22-26.
36. Preek 263, 1-2.
37. Preek 265D, 4-5.
38. Triniteit XIII, 10, 14 - 16, 21.
39. Brieven 62, 2, 2; 63, 2, 1; 4, 1; 14, 4.
40. Adamantius 1, 27.
41. Leerrede 45, 22.
42. Zie bijv. Eusebius van Caesarea, Voorbereiding op het evangelie
I, 10, 42; 44; IV, 15, 4 - 16, 11.
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Hoe oud zijn de oudste christelijke manuscripten?
Door drs. André Boerman (www.vroegekerk.nl)

Hoe oud zijn de oudste christelijke manuscripten?
Naar aanleiding van deze vraag geeft Brent Nongbri, professor Religiegeschiedenis aan de Noorse
School voor Theologie, Religie en Maatschappij te
Oslo, in Biblical Archaeology Review een overzicht
van de methoden voor het dateren van oude manuscripten in het algemeen, en christelijke in het
bijzonder.
Allereerst geeft Nongbri aan dat er niet-literaire documenten zijn – zoals aktes, belastingafschriften, afkondigingen van de overheid – die voorzien zijn van een
datum, zodat de manuscripten goed gedateerd kunnen worden. Voor vroegchristelijke literaire documenten lukt dat vaak niet. Er zijn wel middeleeuwse
handschriften waarop een datum door de schrijver is
vermeld, maar dit komt pas voor vanaf de negende
eeuw. Voor oudere manuscripten is datering op die
manier dus niet mogelijk.
Voor de datering van vroege manuscripten is er soms
een bijzondere archeologische context die een indicatie geeft voor de laatst mogelijke datering, de zogenaamde terminus ante quem (oftewel, de datumgrens
waarvoor iets geschreven moet zijn). Een voorbeeld is
een in Dura-Europos (Syrie) gevonden fragment van
een Evangelieharmonie (GA 0212; vermoedelijk van
het Diatessaron van Tatianus). Dura-Europos is in 256
n. Chr. verwoest en verlaten. Het manuscript moet dus
van voor 256 dateren. In andere gevallen is er soms
een terminus post quem, (oftewel, de datumgrens
waarna iets geschreven moet zijn) een vroegst mogelijke datering. Zo is er bijvoorbeeld een manuscript
dat het martelaarschap van Dioscorus rond 306/307
beschrijft. Het betreffende document is dus na die tijd
vervaardigd. Het zijn echter maar weinig manuscripten die op deze manier een relatieve datering kunnen
krijgen.
Voor de overgrote meerderheid van manuscripten
wordt gebruik gemaakt van de paleografie, het verge-
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lijken van handschriften. Het uitgangspunt dat daarbij
wordt gebruikt, luidt: geschriften met onderling vergelijkbare handschriften zijn ook qua chronologie gelijk. Er zijn door wetenschappers verschillende
schrijfstijlen geïdentificeerd en aan de verschillende
stijltypen zijn een oudst en een vroegst te dateren manuscript gekoppeld. Een manuscript kan nu op basis
van de schrijfstijl binnen een bepaalde periode globaal worden gedateerd. Alhoewel deze methode door
alle paleografen wordt geaccepteerd, is er discussie
over de nauwkeurigheid ervan. Sommigen gaan ervan
uit dat de indeling van de verschillende schrijfstijlen
nauwkeurig kan gebeuren, soms tot een nauwkeurigheid van 25 jaar. Anderen zijn veel minder zeker van
de nauwkeurigheid, omdat er ook sprake kan zijn van
mogelijke geografische verschillen in stijl, of de competentie of de persoonlijke voorkeur van de schrijver.
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Zo is er voor manuscripten op basis van hun schrijfstijl bepaald dat ze uit dezelfde periode zouden moeten stammen, terwijl ze in werkelijkheid eeuwen van
elkaar verschillen. Kortom, het dateren van manuscripten op basis van de schrijfstijl biedt beperkte mogelijkheden voor een betrouwbare datering.
Nongbri brengt ook de koolstofdatering als methode
ter sprake. Planten krijgen via fotosynthese en dieren
via het eten van planten het radioactieve koolstof-14
binnen. Dat stopt als de planten of dieren doodgaan,
waarna het koolstof-14 vervalt. Omdat de halfwaardetijd bekend is, kan op basis van het resterende koolstof-14 de leeftijd van het materiaal worden bepaald.
Het uitgangspunt hierbij is dat het percentage koolstof-14 in de atmosfeer door de eeuwen heen constant is gebleven. Dit blijkt in de praktijk echter niet
zo te zijn. Daarom hebben wetenschappers methoden
bedacht – onder andere via jaarringen van bomen –
om de variaties van koolstof-14 in de atmosfeer te
bepalen. Desondanks is de methode nog niet verfijnd
genoeg voor het precies dateren van vroegchristelijke
manuscripten. Dat betekent volgens Nongbri echter
niet dat de koolstofmethode geen zinvolle bijdrage
kan leveren aan de datering. De methode bewijst
vooral haar waarde wanneer de paleografische dateringen ver uiteen lopen (bijv. drie tot vier eeuwen).
Op deze wijze kan het uitsluitsel bieden en de gegevens kunnen vervolgens worden gecombineerd met
de beschikbare archeologische en paleografische gegevens. Want op hoe meer gegevens een datering kan
worden gebaseerd, hoe beter.
Dus: hoe oud zijn de vroegst beschikbare christelijke
manuscripten nu daadwerkelijk? Nongbri benadrukt
dat voor veel manuscripten geen definitief uitsluitsel
te geven valt vanwege het gebrek aan dateerbare kenmerken. Diverse ‘vroege’ handschriften zijn alleen
gedateerd op basis van paleografische kenmerken. Dit
geldt bijvoorbeeld ook voor het vaak als oudst gepresenteerde manuscript met een fragment van het
Evangelie van Johannes (P52; gedateerd rond 125). De

schrijfstijl ervan loopt echter door tot in de derde
eeuw. Daarom blijft volgens Nongbri voorlopig het
oudst met relatieve zekerheid te dateren manuscript
de in Dura-Europos gevonden Evangelieharmonie
(voor 256). Kortom, als het gaat om het dateren van
vroegchristelijke manuscripten stelt Nongbri dat we
ons voortdurend bewust moeten zijn van de grenzen
aan onze kennis en methoden.
Bron: Brent Nongbri, ‘How Old are the Oldest Christian
Manuscripts’? Biblical Archeology Review. Vol 46, no. 3
(Summer 2020): 38–45.
www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/46/3/4

Manuscript GA 0212 met daarop Mat. 27:56–57;
Mark 15:40,42; Luk. 23:49,50,51 en Joh. 19:38.
Op basis van de archeologische context moet het
manuscript jonger zijn dan 256 n.Chr.
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Hemelse zaken De kerkvaders over economie
Joost Hengstmengel. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief. 128 pags. € 14,95.

De Vroege Kerk als moreel geweten
Binnen het vakgebied van de Economie is er een herleefde belangstelling voor ethiek en moraliteit. Niet
de markt zelf is slecht of het economische systeem,
maar de mens. In de klassieke economie wordt uitgegaan van een ‘ik gerichte’ mens, de zogenaamde homo economicus. Deze mens kan het systeem misbruiken in het najagen van het eigen belang. Een ongebreidelde hebzucht en zelfverrijking kan het belang
van de samenleving zelfs ernstig schaden en de natuurlijke balans verstoren.
Het toetsen van het op een juiste manier inzetten
van het economische systeem vraagt dus om andere
vakgebieden en ethisch juist handelen is ook beslist
geen automatisch gevolg van het economische systeem als zodanig. Dit biedt namelijk mogelijkheden
voor een ethisch onverantwoorde dis-balans.
In Hemelse Zaken gaat dr. Joost Hengstmengel, onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology
en gastonderzoeker aan de Erasmus Universiteit, in
op bronnen uit de vroegchristelijke kerk die als toets
voor economisch handelen en de eigen moraal kunnen dienen. Hij gaat daarbij ook in op sociaaleconomische thema’s die in tijden van crisis steeds opnieuw aandacht vragen.
Hengstmengel schrijft in zijn inleiding dat er, naast
het feit dat kerkvaders zich kunnen verheugen in een
hernieuwde belangstelling – en er dan met name
aandacht is voor hun theologische thema’s –, ook in
de Bijbel een nauwe verbinding tussen geloof en
praktijk te vinden is. Daarom is er ook in patristische
teksten aandacht voor armoede en rijkdom. Een
tweede belangrijk punt is dat het christendom in de
eerste eeuwen een afspiegeling vormde van de hele
samenleving en armen een groot deel van deze samenleving vertegenwoordigden, dus ook in de kerk
veel aanwezig waren. Armoede en rijkdom vormden
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Door Jacobien van Willigen – van Beijnum MSc,
directeur onderwijs en docent economie, betrokken
bij de Stichting Innovatie Economie Onderwijs.

daarom ook belangrijke thema’s. In Hemelse zaken
zijn het deze onderwerpen die de spil van de studie
vormen.
Kerkvaders over armoede en rijkdom
Eigendom is hier een ‘research topic’. Is het hebben
van privebezit een gewenste situatie? Dit is een belangrijke vraag bij het onderzoeken van de teksten in
de vroegchristelijke traditie. Bezit werd gezien als
een scheppingsgave met als inzet het gemeenschappelijk gebruik. Ambrosius van Milaan legt meermaals
uit dat het gemeenschappelijk eigendomsrecht dat er
van nature was, ongedaan werd gemaakt omdat
mensen zich dingen gingen toe-eigenen. ‘Wij verlo-
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ren het gemeenschappelijke doordat wij op persoonlijk bezit aanspraak maakten’. Niet voor niets werd
deze manier van kijken naar priveeigendom als een
(zeer) vroege voorloper van het communisme gezien.
Waar eigendom gericht moest zijn op de gemeenschap werd aan arbeid veel waarde gehecht in de
Vroege Kerk. En dat leverde een trendbreuk op met
voorgaande stromingen. Door de bijbelse waardering van arbeid werd het beeld bekrachtigd dat de
werkende mens participeerde in Gods wijsheid en
creativiteit. En door te werken kon men ook voorzien in de noden van anderen en luiheid bestrijden.
Arbeid voorkwam de kwade neigingen van het vlees.
Hieronymus adviseerde aan een monnik uit Marseille hard te werken om zo de kwade neigingen van het
vlees te overwinnen. Tegenstanders van deze positieve notie van arbeid onder de kerkvaders beweerden dat het ten koste ging van de tijd en de aandacht
voor het geestelijk leven. Wel werden de beroepsgroepen verschillend gewaardeerd. Landbouw stond
hoog in de ranking naast de ambachtelijke arbeid.
Tegelijkertijd werden de beroepen die gericht waren
op vermaak of als onderdeel van de heidense tempeldienst volledig afgewezen.
Arbeid is goed; handel heeft een moreel risico
in zich
De positieve waardering van de Vroege Kerk voor
arbeid gold overigens niet op dezelfde manier voor
handel. Het blijkt problematisch te zijn om vanuit de
vroegchristelijke bronnen ook voor de 21e eeuw
richtlijnen te creeren voor de wijze waarop wij nu
om moeten gaan met de huidige economie, een economie die wordt gedomineerd door internationale
handel. Immers, onze goederen- en kapitaalstromen
zijn wereldwijd met elkaar verweven en dus uiter-

mate complex van karakter. Handelaars en kooplieden werden in de Oudheid al snel geassocieerd met
zwendelaars en bedriegers en een moreel risico lag
daarom voortdurend op de loer, aldus Augustinus in
een van zijn geschriften. Het was niet verboden om
als christen van handel je inkomstenbron te maken;
anders werd geoordeeld over de geestelijken die hun
geestelijke taak vermengden met het nastreven van
geldelijk gewin. Zowel in woorden als in wetten
werd deze vorm van verrijking aangepakt.
Bij deze visie op handel dient zich dus al een voorbode aan voor de huidige ethiek; niet het systeem van
de handel en de markt is kwaadwillend, maar de
mens die gericht is op hebzucht en voordeel ten koste
van de ander vormt het risico. Eenzelfde lot is de financiele markt beschoren waar in de tijden van de
kerkvaders het vragen van rente gelijkstond aan
woeker; je vraagt meer terug dan je hebt uitgeleend.
Dit principe werd door Chrysostomus en ook door
Augustinus als argument aangewezen als motief om
je op een verkeerde manier te verrijken. Ze wezen
het daarom faliekant af.
Worsteling
Hengstmengel laat ook de volgende lijn zien. Bij rijkdom zien we enerzijds een worsteling met rijkdom
en wordt de vraag gesteld of een christen rijk mag
zijn. Een vraag van alle tijden en ook in de 21e eeuw
actueel. Anderzijds is de bijbelse lijn dat rijkdom zeker in het Oude Testament als zegen werd beschouwd. Maar waar bij handel en rente hebzucht als
risicofactor werd gezien, is dat zeker in de ogen van
de kerkvaders bij rijkdom het geval. Deze duale houding wordt door Augustinus met een voorbeeld uit
het Nieuwe Testament onderstreept. De rijke is een
rentmeester die als beeld van Gods ruimhartigheid
vanuit zijn bezit moet delen met anderen, de minder
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bedeelden. Want als deze arme een onvrijwillige arme is, heeft juist hij alle aandacht nodig. In een tijd
dat er een grote kloof bestond tussen de allerrijksten
en de allerarmsten was het geen onoplosbaar probleem. Deze armen konden rekenen op warme aandacht van de kerkvaders in hun preken en de rijke
hoorder werd daarom tot naastenliefde en vrijgevigheid opgeroepen. ‘Wie gaf aan een arme, gaf aan
Gods Zoon zelf’, zo onderstreepte men deze visie.
De worsteling van de kerkvaders is herkenbaar voor
onze tijd en in die zin is levert deze grondige verkenning van vroegchristelijke bronnen veel op dat tot
nadenken stemt. Nu we een financiele crisis achter
ons hebben en midden in de Corona-crisis een volgende periode van wereldwijde teruggang in de ogen
kijken, zijn de genoemde thema’s weer volop actueel.

Waar de Vroege Kerk nog het geven aan de armen
verbond aan het ontvangen van een beloning is voor
nu de vraag: ‘Zijn wij belangeloos in ons handelen of
is er altijd toch sprake van motieven waarbij ons eigenbelang ons motiveert?’ De samenleving in onze
tijd zal misschien het meest duurzaam delen als er
toch een bepaalde vorm is van strategisch eigenbelang of op zijn minst een vorm van duurzaam delen
om jezelf wat beter te voelen. Zo denken sommigen.
Anderen bestrijden dit weer en vinden dit standpunt
ethisch niet verantwoord. Dat ook het gesprek hierover blijvend gevoerd moet worden, juist door economen, daaraan levert deze mooie publicatie Hemelse zaken zeker een bijdrage. De thema’s zijn nog
steeds bijzonder actueel en het gesprek erover is
meer dan nodig.

Advertentie

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 in 2019 zijn deze artikelen nu in boekvorm gepubliceerd.
Verkrijgbaar voor slechts € 14,95
via de webshop van het
Evangelisch College
www.evangelisch-college.nl/
door-christus-aangesproken
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Advertentie

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!

Het studieportaal is ook goed bereikbaar via een smartphone of tablet.

Als u deze cursus bestelt i.c.m. het boek' Door Christus Aangesproken' (zie pagina 14),
dan betaalt u slechts € 39,95 i.p.v. € 47,50
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Uit de media

Door drs. André Boerman (www.vroegekerk.nl)

Wat je tijdens de coronacrisis kunt leren van de vroege kerk
Wat kunnen we tijdens de coronacrisis leren van de Vroege Kerk? Die vraag stond centraal in
een interview dat EO Visie had met prof. Marten van Willigen, bijzonder hoogleraar voor de
Bijbeluitleg van de Vroege Kerk in Apeldoorn.
Rond het jaar 251 na Christus werd het Romeinse Rijk getroffen door een zeer besmettelijke
epidemie. De reactie van de christenen hierop stond haaks op de heidense houding. Van Willigen werd getroffen door een brief uit 251 van bisschop Dionysius van Alexandrie, opgenomen in Eusebius’ Kerkgeschiedenis, waarin hij de verschrikkelijke situatie in zijn stad schetst:
de dood en angst voor besmetting greep snel om zich heen. Christenen lieten zich echter niet
leiden door angst, maar door liefde.
Het is niet precies bekend om welke ziekte het ging. Mogelijk was het de pest. De mensen lieten zieken en stervenden gewoon achter op straat of in hun huizen. De christenen beschouwden de epidemie als een beproeving van God, aldus Van Willigen. Zij stelden zich de vraag of
ze ook in deze situatie Christus toegewijd zouden volgen door hun naasten in nood te helpen,
ondanks de risico’s. God zou hun de kroon van de overwinning geven, net zoals wanneer een
christen als martelaar sterft in de arena. Van Willigen: ‘Het ging niet om de vraag of je sterft
als martelaar of door een epidemie, maar of je Christus wilt volgen. En in lijn daarmee: heb je
je naaste werkelijk lief als jezelf?’ En dat deden de christenen door de zieken en overledenen
tot het allerlaatst met liefde en respect te blijven begeleiden. ‘Terwijl ze wisten: dit kan ook
mijn eigen dood betekenen’, aldus Van Willigen. En ze maakten daarbij geen onderscheid. Ze
hielpen, ongeacht wie het was.
‘Ze stierven blijmoedig, samen met hen’, zo schrijft bisschop Dionysius. ‘Vervuld als zij waren
door andermans lijden laadden ze de ziekte van hun naaste op zichzelf en namen gewillig hun
smarten over.’ Dat klinkt ons vandaag bijna bizar in de oren, met onze hoogstaande medische
zorg. Maar het herinnert ons wel aan wat het belangrijkste is. Van Willigen: ‘Dat wij in alles
tot eer van Hem moeten leven, en geroepen zijn die verbondenheid met Christus praktisch uit
te werken in concrete naastenliefde.’ De intense verbondenheid met Jezus gaf de christenen
de kracht vol te houden in de moeilijke omstandigheden van een dodelijke epidemie.
Terwijl de heidenen de zieken en stervenden achterlieten, zetten de christenen zich met gevaar voor eigen leven voor het overleven van de zwaksten in. Van Willigen: ‘De Vroege Kerk
houdt ons in die zin een spiegel voor: in onze toewijding aan naasten in nood, kun je als gelovige nooit ver genoeg gaan.’ En het voorbeeld van de christenen maakte diepe indruk. ‘Het
viel de heidenen op hoe toegewijd zij ten tijde van die epidemie bezig waren. Dat heeft ongetwijfeld ook bijgedragen aan de groei van de kerk’, besluit Van Willigen.
Bron: PThU, Bijbelblog, 9 mei 2019
https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/32857/kerkvaders-en-hun-groene-theologie
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Pandemieën troffen ook het Romeinse Rijk
De coronacrisis kende een snelle wereldwijde verspreiding. Pandemieen zijn
echter van alle tijden. Ook binnen de periode van de Vroege Kerk grepen binnen
het Romeinse Rijk ernstige ziektes diverse malen om zich heen.
Het Romeinse Rijk werd in ieder geval
maar liefst drie keer getroffen door een
ingrijpende pandemie: in de tweede, de
derde en de zesde eeuw waarde de ‘pest’
rond (zie voor de derde eeuw de andere
De Engel des Doods aan de deur tijdens de
bijdrage ‘Wat je tijdens de coronacrisis
‘Pest van Antonius’ (165-180 n.Chr.),
kunt leren van de Vroege Kerk’, red.).
vermoedelijk een pokkenepidemie. Ca. tien
Waarschijnlijk betrof het alleen in de
procent
van de bevolking van het Romeinse Rijk
zesde eeuw een echte pestepidemie, terzou
hieraan
overleden zijn. Prent van Levasseur
wijl het in de andere gevallen vermoedenaar een werk van Jules-Elie Delaunay.
lijk ging om respectievelijk de pokken,
en mazelen of dysenterie. Over het aantal doden dat door deze pandemieen werd veroorzaakt bestaat veel discussie en onduidelijkheid. Sommigen stellen dat ten tijde van de epidemie van de zesde eeuw de bevolking
van het Romeinse Rijk maar liefst halveerde. Wat hiervan ook waar is, de impact van de epidemieen was groot. Naast de enorme sterfte weten we ook dat de epidemieen impact hadden op de verdediging van de rijksgrenzen. Keizer Marcus Aurelius moest zich in de tweede
eeuw uit de strijd tegen de opdringende Germaanse stammen terugtrekken, omdat zijn legioenen door ziekte verzwakt waren. Ook in de zesde eeuw onder keizer Justinianus was het
leger als gevolg van ziekte niet in staat om het rijk voldoende te beschermen.
Door de dichtbevolkte en onhygienische omstandigheden binnen bepaalde delen van het
rijk, konden besmettelijke ziekten makkelijk worden overgedragen en zich verspreiden.
Maatregelen zoals wij die kennen - gezondheidscontroles, quarantaine, het oprichten van
speciale gezondheidscomites en het verspreiden van kennis – waren veel minder voor handen in het Romeinse Rijk. Men probeerde ziekten te ontlopen door naar het platteland te
vluchten, en keizer Marcus Aurelius investeerde daarnaast in extra tempels en andere religieuze gebouwen (waarschijnlijk om de goden gunstig te stemmen, red.).
Tijdens deze pandemieen viel de houding van de christenen op. In plaats van de ziekte te
mijden - zoals gebruikelijk was – hielpen ze juist de zieken. Het geloof dat zij na dit leven de
vruchten zouden smaken van hun opofferende daden in het heden, verminderde hun angst
voor de dood. Zo zetten de christenen zich met gevaar voor eigen leven in voor hun naasten.
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(vervolg) Uit de media - door drs. André Boerman

Dat maakte indruk op de heidense omgeving. Zo groeide het aantal christenen in de jaren na
de epidemie van de derde eeuw sterk.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 6 maart 2020, Betsy Biemond-Boer
https://www.rd.nl/meer-rd/cultuur-geschiedenis/pandemie%C3%ABn-troffen-ook-het-romeinse-rijk1.1637861

Augustinus, een geniale en gewone volksprediker
Met ‘Bidden met je handen’ is enige tijd geleden de laatste prekenbundel verschenen met de
door het Augustijns Instituut vertaalde preken van de zogenaamde ‘sermones ad populum’ (preken voor het volk) van kerkvader Augustinus. Naar aanleiding hiervan sprak het
Reformatorisch Dagblad met drs. Hans van Reisen, als studieleider verbonden aan het instituut dat al vele preken van kerkvader Augustinus voor een breed publiek vertaalde.
Augustinus preekte bijna elke zondag in Hippo Regius (Noord-Afrika), waar bij bisschop was.
Maar hij preekte ook regelmatig elders als gastpredikant, zoals in Carthago. In de metropool
Carthago waren de preken vaak wat deftiger vanwege het hoger opgeleide publiek, aldus Van
Reisen. De stijl van preken van Augustinus was erg veelzijdig. Van Reisen: ‘Augustinus had
geen uitgewerkte preektekst. Hij was als redenaar gewend om een goed verhaal te houden en
er was plaats voor interactie met de hoorder. Dat maakt de preken zo enorm levendig voor
deze tijd.’ Er was een opvallend hoge luistervaardigheid, zelfs als preken soms een aantal
uren duurden. Tijdens de preken stond het publiek, terwijl Augustinus zat. Mensen gingen
daardoor soms eerder weg, maar schoven ook later aan. ‘Soms vatte Augustinus zijn toespraak samen voor degenen die later binnenkwamen.’
De nieuwe prekenbundel ‘Bidden met je handen’ heeft z’n titel gekregen naar aanleiding van
de aansporing die Augustinus vaak gaf aan zijn geloofsgemeenschap om zich in te zetten voor
de armen. Het onderstreept sociale bewogenheid. Van Reisen: ‘Hij smolt soms kerkschatten
om ten behoeve van de diaconie.’
Augustinus toonde zich ook een leraar en onderwijzer in zijn preken. Hij was pastoraal maar
schuwde ook geen theologische kwesties. Van Reisen: ‘Augustinus zag Jezus Christus vooral
als leraar en arts. De kerk was voor hem een leerschool, een leerhuis zou men tegenwoordig
zeggen.’
Het in 2017 van Utrecht naar Eindhoven verhuisde Augustijns Instituut zal op 31 december
2022 worden opgeheven.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 11 februari 2020
https://www.rd.nl/kerk-religie/augustinus-een-geniale-en-gewone-volksprediker-1.1631073

Voor het boek zie:
https://damon.nl/book/bidden-met-je-handen
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Geef Gods Woord door!
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.

wijde 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.

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.

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.!

Het EC is een interkerkelijk opleidingsinstituut en
situeert zich binnen het grotere geheel van de wereld-

Ondersteun ons via:
www.evangelisch-college.nl/ondersteun-ons
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