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DecanonvanhetOude
Testament
AllechristenenhebbenhetzelfdeNieuweTestament,maar
niethetzelfdeOudeTestament.DeRK-kerkheeftbijvoor-
beeld de deuterocanonieke boeken in de canon. Welke
factoren hebben de verschillen tussen joden en christe-
nenveroorzaakt,enhoewasdesituatietentijdevanhet
NieuweTestament?

Levennadedood(3)
IndederdebijdrageoverditthemagaanMartJanPaulen
GijsvandenBrinkinopdeideeëndieerleefdenovereen
levennadedood indetijd tussendetweetestamenten
(vanafdederdeeeuwv.Chr.).

Ontdekkendebijbelstudie
Ontdekkende bijbelstudie, ook wel inductieve bijbel-
studiegenoemd, iseenmaniervanbijbellezendiemet
name ontwikkeld is binnen het internationale christe-
lijke studentenwerk van IFES. Age Romkes legt uit hoe
ditwerkt.

Hoedeapostelenhun
Bijbellazen

Veel christenen vandaag vragen zich af hoe ze de Bijbel
moetenlezen.Dehermeneutiekstaatinhetcentrumvan
de belangstelling. In deze bijdrage vraagt Gijs van den
BrinkzichafhoeJezusendeapostelenhunBijbel lazen.
Watkunnenwijvanhenleren?

Erwordtinonzetijdveelaandachtbesteedaanhet
onderwerphermeneutiek.HoemoetenwedeBijbel

lezenenuitleggen?Nietalleenchristenenzijnhiermee
bezig,maardevraagleeftbreedindesamenleving.
Hoeleesjeeentekst?Enkaneentekstuithetverleden
eigenlijknogwelgoedbegrepenworden?Wekunnen
hetdeauteurnietmeervragen.Anderenstellenweer
datheternietomgaatwatdeauteurbedoelde,maar
watdetekstonsnunogzegt.Debedoelingvandeauteur
zounahetschrijvenvandetekstnietmeerrelevantzijn.
Detekstgaatdaneeneigenlevenleidenmeteeneigen
boodschap.OokmetbetrekkingtotdeBijbelkomjedeze
geluidenweltegen.

Deze vragen komen in onze tijd sterk naar voren omdat
onzecultuurzichineenovergangsfasebevindt.Ervoltrekt
zichsindshetmiddenvande20eeeuweenmegashiftin
onzewestersecultuur.De tijdvanhetmodernismegaat
over in wat genoemd wordt de tijd van het postmoder-
nisme. Van nadruk op objectiviteit (wetenschap) leggen
we nu meer nadruk op subjectiviteit (context, beleving,
mindset).

Eenovergangstijdkomtaltijdmetmeervragendanant-
woorden.Wekunnenonzecultuurnietafleggen,zoalsje
eenjasuitdoet.Datgeldtookvoorhetlezen,uitleggenen
toepassenvandeSchrift.Daaromishetzoleerzaamom
metgelovigenuitandereculturenomtegaan,zodatjede
traditiewaarinjezelfstaat,watscherperkuntonderschei-
den.Het‘samenmetalleheiligen’vanPaulusinEf.3:18is
voormijeenbelangrijkprincipe.

‘Mooigezegd’,hoorikiemandzeggen,‘maarhoedenktu
ernuzelfoveralshetgaatomdebijbeltekst?’
Voormijstaatonwrikbaarvast,dateenbijbeltekstzonder
Auteurgeenwaardeheeft.DeAuteurmeteenhoofdlet-
teriseenessentieelgegeven,betergezegdeencentraalen
onmisbaargegeven.Hetgaatnietomdetekst,maarom
deboodschapvandeAuteur.DeAuteurwaservervoor-
datdeeerstetekstenverschenen.DeAuteurhandeldeal
(schiepdewereld)vervoordaterietswerdopgeschreven.
EeuwenlangleefdeGodsvolkinhetOudeVerbondbijeen
mondelinge overlevering. Het gaat erom wat God in de
geschiedenis heeft gedaan en gezegd. Dit is later opge-
schreven om de boodschap voor volgende geslachten te
bewaren.Dat isdewaardevandebijbeltekst,nietmeer
ennietminder.

Gods zegen toegewenst bij het
bestuderenvandeBijbel,

Drs.GijsvandenBrink
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Themaartikel

2

S
tu

d
ie

b
ij

b
el

   
   

   
   

   
 m

ag
az

in
e

4

Themaartikel

waren namelijk enkele overeenkomsten: honger 
hebben, eten op de sabbat en de wet overtreden.  
Uit deze regel en de voorbeelden blijkt dat ons 
scherpe onderscheid tussen uitleg en toepas-
sing door hen niet werd gehanteerd. Bijbellezen 
is min of meer gelijk aan toepassen, ofwel hier 
onlosmakelijk aan verbonden. 

Van klein naar groot

Het aspect toepassing brengt ons op een derde 
joodse uitlegregel die we regelmatig in het NT 
tegenkomen, die in het Hebreeuws qal vacho-

mer heet, een ‘redenering van klein naar groot’. 
Wat van toepassing is in een minder belangrijke 
situatie is zeker van toepassing in een meer 
belangrijke situatie. Na het voorbeeld van David 
die de toonbroden uit de tabernakel at, zegt 
Jezus ‘méér dan de tempel is hier’ (Mat.12:6). 
Ook hier gaat het om uitleggen in de zin van 
toepassen.

Twee of meer tekstbewijzen

Onder de wetstekst-benadering valt bij-
voorbeeld ook het citeren met ‘twee of meer 
tekstbewijzen’. Bij voorkeur citeert men de 
bewijsteksten op grond van overeenkomend 
woordgebruik uit twee of drie verschillende 
hoofddelen van het OT. Zo worden bijvoor-

Joodseuitlegregelsbijdeapostelen
We zien aan één kant een duidelijke overeen-
komst, maar ook een zeer opmerkelijk verschil. 
We bespreken eerst de overeenkomst.

Het belang van de context

Een van de regels van de schriftgeleerden is 
deze: ‘de betekenis wordt gekend uit de con-
text’. Een duidelijk voorbeeld vinden we in  
Heb.2:(11-)13 ‘Zie hier Ik en de kinderen die 
God mij gegeven heeft.’ Hier wordt Jes.8:18 
geciteerd en Jezus in de mond gelegd. Maar 
in het boek Jesaja is Jesaja zelf aan het woord! 
Hoe zit dat? Jes.8:14-9:6 handelt over de tijd 
rond de geboorte van de Messias. Een en ander 
wordt pas duidelijk wanneer we het hele vers 
bij Jesaja lezen: ‘Zie ik en de kinderen die mij 
de Here gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot 
zinnebeelden onder Israël vanwege de Here der 
heirscharen, die op de berg Sion woont.’ Uit het 
‘tekenen en zinnebeelden’ blijkt dat Jesaja en 
zijn kinderen heenwijzen naar een situatie in 
de toekomst. De naam van de zoon Spoedig-
Roof-Buit-Nabij wijst op een donkere tijd, de 
naam van Rest-Terug op een gelovige rest die 
behouden zal worden. En de naam van Jesaja 
zelf (de Here is Heil) op de komende Messias 
(9:1-6). Alleen vanuit de context bij Jesaja wordt 
duidelijk waarom deze woorden in Hebreeën de 
Messias in de mond worden gelegd.

De analogie

Een tweede regel is die van de ‘analogie’. Vanuit 
een overeenkomst worden conclusies getrok-
ken. Een overeenkomst in situatie hebben we 
bijvoorbeeld in Mat.12. De discipelen plukken 
en eten aren op sabbat en dit stuit op kritiek 
van de Farizeeën (vs.1vv). Jezus wijst hen op het 
gedrag van David toen hij in Nob de toon-
broden uit de tabernakel at (1Sam.21:2-7). Er 

Veelchristenenvandaagvragenzichafhoe
zedeBijbelmoetenlezen.Dehermeneutiek
staatinhetcentrumvandebelangstelling.En
ongeveerelkgesprekoverdeboodschapvan
deBijbellooptuitopeenhermeneutische
discussie.Alsweonsalschristenafvragen
hoewedeBijbelmoetenlezen,ligthetvoor
dehanddatweeensnatrekkenhoeJezuszijn
Bijbellas.Eenvandebelangrijkstevragendie
ikmeelkedagstelis:watzouJezusgedaan
hebben?Daaromwilikookmetbetrekking
totonsbijbelgebruikdezevraagalsuitgangs-
puntnemen.

Het gaat in deze bijdrage niet om allerlei 
wetenschappelijke technieken zoals historisch-
kritische exegese, tekstanalyse, close reading, 
redactie kritiek, structuuranalyse etc., hoe 
belangrijk deze ook mogen zijn. Het is niet 
weggelegd voor eenvoudige bijbellezers zoals 
velen van ons om daar diep in te duiken. In 
de commentarenserie Studiebijbel hebben we 
overigens al die methoden wel gebruikt.

Hoe de apostelen hun Bijbel lazen
-DoorGijsvandenBrink-

Schriftgebruikbijjoodseschriftgeleerden
Om te voorkomen dat we Jezus en de apostelen 
gaan zien als wereldvreemde engelen of in het 
andere uiterste als geheel “kinderen van hun 
tijd”, is het van belang iets te zeggen over hoe 
de joodse wetgeleerden de Schrift lazen in de 
eerste eeuw na Christus. In 1992 verscheen een 
studie van de hand van David Instone Brewer, 
waarin hij onderzoek doet naar de joodse regels 
van uitleg in de tijd vóór 70 n.Chr.1 Hij conclu-
deert het volgende:

-DeSchriftwordtbeschouwdalseenwetstekst,ge-

schrevendoorGod.

-ElkonderdeelvandeSchriftisbelangrijk.

-DeSchriftwordtuitgelegdinzijncontext.

-DeSchriftheeftgeendiepereofverborgenbetekenis.

-Erisslechtsééncorrectetekstvorm,ófdetekstófde

variantisjuist,nietbeide.

De volgende vraag is, hoe deze Schriftvisie zich 
verhoudt met wat we in het NT bij Jezus en de 
apostelen vinden?
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ik wetenschappelijke tekstuitleg en opbouwend 
bijbellezen niet als concurrenten, maar als de 
twee brandpunten van een ellips. 
Wat zijn de basale uitgangspunten in het denken 
van de apostelen? Het is een algemeen geaccep-
teerde gedachte dat men iemands ideeën niet 
echt kan begrijpen wanneer men niet de vooron-
derstellingen van die persoon heeft leren kennen. 
Er zijn vier basale vooronderstellingen, twee 
joodse en twee messiaanse of christelijke.
Ten eerste is er de joodse opvatting van de collec-

tieve persoonlijkheid. Hetzelfde begrip kan zowel 
een collectieve als een individuele aanduiding 
zijn. De familie of het volk waartoe iemand be-
hoort, is niet beperkt tot de levende leden, maar 
strekt zich ook uit tot de vroegere en toekom-
stige leden, omdat de hele groep een eenheid is. 
Het hele volk kan aangeduid worden met één 
individu die dan als representatief wordt gezien 
van het geheel. Deze opvatting is bijvoorbeeld 
van belang in verband met citaten uit het boek 
Jesaja die gaan over de ‘lijdende knecht’ (Jes.42; 
49; 50 en 53) en de achtergrond van de titel ‘zoon 
des mensen’ (Dan.7).
Ten tweede is er de joodse geschiedenisopvatting. 
Volgens deze opvatting volgt de geschiedenis een 
patroon dat overeenstemt met Gods plan met 
Zijn schepping. De geschiedenis verloopt niet 
volgens een oneindige cyclus van herhalingen, en 
ontwikkelt of evolueert zich ook niet op een me-
chanische wijze naar een steeds betere wereld. 
Men ziet de geschiedenis in al haar ontwikkelin-
gen en specifieke perioden als een product van 
Gods wil en Zijn plan. Vanuit deze geschiedenis-
opvatting is het begrijpelijk dat men voortdurend 
overeenkomsten ziet en verbanden legt tussen 
Gods daden in het verleden en het heden, tus-
sen gebeurtenissen toen en nu, tussen personen 

Themaartikel
beeld door Paulus in Romeinen 10 (vs19-21) de 
wet (Deut.32) en de profeten (Jes.65) aange-
haald. (zie ook bv. Hebr.1:5-6;1:8-13; 2:12-13). 
Dit combineren van teksten is waarschijnlijk 
ontwikkeld naar het principe van Deut.19:15, 
waar we lezen: ‘op de verklaring van twee 
of drie getuigen zal een zaak vaststaan’. Een 
dergelijk gebruik van de Schrift is ook voor een 
moderne lezer niet onbelangrijk. De meeste re-
gels van de apostelen en van de schriftgeleerden 
komen neer op ‘tekst met tekst vergelijken’.
Maar we zeiden al dat er ook een opmerkelijk 
verschil is tussen de joodse schriftgeleerden 
enerzijds en Jezus en de apostelen anderzijds. 

Depesjer-uitleg
Er is een vorm van uitleg die we al wel tegen-
komen in het OT, maar niet in de regels van de 
rabbi’s en dat is de pesjer.  Deze uitleg wordt  zo 
genoemd naar aanleiding van de karakteristieke 
verwoording ervan: ‘dit is de uitleg (pesjer)...’ 
of: ‘de uitleg is...’  of: ‘dit is...’ zondermeer. We 
komen deze vorm in het OT tegen bij de uitleg 
van een godsspraak, een visioen of een droom. 
We geven twee voorbeelden. 
In Jes.9:13 lezen we een openbaring door een 
godsspraak, die gelijk in vs.14 wordt uitgelegd: 

‘Toen sneed de Here op een dag van Israël kop 
en staart, palmtak en riet af. De oude en aan-
zienlijke, die is de kop, en de profeet die leugen 
onderwijst, die is de staart.’ In het boek Zacha-
ria komt deze uitleg voor in een visioen (bv. 
Zach.5:1-3; vgl. 1:10,19; 5:6), en in het boek 
Daniël vinden we haar bij de uitleg van een 
droom (4:24) en een vreemd handschrift 
(5:25v). 
Hier komen we ook de langere versie tegen: ‘dit 
is de uitlegging...’
We komen deze pesjer wijze van uitleg als ook 
de term ‘de uitleg is ...’ diverse keren tegen in de 
geschriften van Qumran. Hier betreft het echter 
geen visioenen of dromen, maar bijbelteksten 
die men een eschatologische duiding geeft, 
ingeleid met de woorden: ‘de uitleg is ...’ 

Deapostelenenhunactueletoepassing
Het is nu juist deze pesjer vorm van uitleg die 
we veel tegenkomen bij de apostelen. Petrus 
zegt naar aanleiding van de uitstorting van 
de Heilige Geest op de Pinksterdag: “Dit is 

het waarover gesproken is door de profeet 
Joël (Hand.2:16). En in Hand.4:10-11 zegt hij 
over Jezus Christus: “Dit is de steen door u, 
de bouwlieden versmaad, die nochtans tot 
hoeksteen is geworden (Ps.118:22). Hoewel de 
manier van uitleg van de apostelen lijkt op die 
in Qumran, is er toch een essentieel verschil. 
In Qumran gaat men van de bijbeltekst naar de 
vervulling, in het NT gaat men van de vervul-
ling naar de Schrift. Naar aanleiding van iets dat 
in het heden gebeurt, wordt er verwezen naar 
een bijbeltekst, waarin dit wordt aangezegd. 
Strikt gesproken kun je bij de apostelen niet van 
een methode van uitleg spreken, maar eerder 
van inzicht in de vervulling van goddelijke 
beloften in het heden. De apostelen zien  de 
Schrift als een boek met beloften, die ‘heden’ in 
vervulling gaan. 
Deze wijze van Schriftuitleg of toepassing 
hebben de apostelen van Jezus zelf geleerd. 
Van de vele voorbeelden geven we er twee. In 
Mat.11:10 zegt Jezus over Johannes de Doper: 
‘Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik 
zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die 
uw weg voor U heen bereiden zal (citaat uit 
Mal.3:1). En in Luc.4 (vs 18-19) haalt Jezus 

Jes.61:1-2 aan: ‘De Geest des Heren is op Mij, 
daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan 
armen het evangelie te brengen …’ Daarna zegt 
Hij (vs 21): ‘Heden is dit schriftwoord voor uw 
oren vervuld.’

Geenuitleg?
Nu wordt doorgaans tegengeworpen vanuit de 
wetenschap dat we hier niet te maken hebben 
met uitleg, maar met toepassing. Gelegd langs 
de criteria van onze hermeneutische regels 
wordt deze vervolgens afgewezen. Deze wijze 
van omgang met de Schrift valt namelijk niet 
onder onze definitie van ‘uitleg’ of ‘verklaring’. 
Maar wanneer we de definitie van ‘bijbeluitleg’ 
nu eens wat zouden verbreden, zodat de toe-
passing hier ook onder valt? Dat lijkt me eerlijk 
naar de apostelen toe, omdat zij de toepassing 
als hoofdelement van hun uitleg zagen.
Er komt overigens op wetenschappelijk gebied 
de laatste tijd via reader-response en receptie 
theorieën steeds meer aandacht voor de plaats 
van de lezer in het interpretatie proces; maar dit 
komt wel na zo’n tweehonderd jaar van afbraak. 
Bovendien gaat het hier alleen om de tekst, 
de Auteur van de tekst met een hoofdletter is 
doorgaans geheel uit beeld.

Vooronderstellingenvandeapostelen
Om de Bijbel te lezen zoals Jezus en de apostelen 
deden is voor velen onmogelijk, omdat zij hun 
vooronderstellingen niet meer kunnen onder-
schrijven. Eigenlijk gaat men er in de theologie 
standaard van uit dat dit onmogelijk is. Dus legt 
men alle nadruk op historisch-kritische bijbel-
uitleg en ziet de leeswijzer van de apostelen als 
naïef en ongewenst. Maar als je de geloofsvoor-
onderstellingen wel deelt, ligt dit anders. Zelf zie 
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toen en nu. Het betreft namelijk geen toevallige 
overeenkomsten, maar door God gewilde en 
bedoelde overeenkomsten. 

We noemen deze overeenkomsten ‘typologieën’. 
Een voorbeeld van een typologie vinden we 
bijvoorbeeld in Mat.2:15, waar de verlossing 
van Israël uit Egypte door Mozes als een type, 
een schaduw wordt gezien van de verlossing die 
begint met de komst van de Messias.
De derde en de vierde vooronderstelling zijn 
christelijke, of beter gezegd messiaanse voor-
onderstellingen. De eerste zouden we die van 
de ‘eschatologische vervulling’ kunnen noemen. 
De volgelingen van Jezus waren ervan over-
tuigd dat Hij de Messias was en dat met Zijn 
komst dus de laatste dagen en het messiaanse  
Rijk waren aangebroken. Hoewel men nog een 
totale doorbraak van dit Rijk verwachtte, was de 
beslissende aanvang al gekomen met de opstan-
ding van Jezus. 
De vierde vooronderstelling kunnen we de aan-

wezigheid van de verhoogde Messias noemen. 
Sinds Zijn opstanding uit de doden is Jezus 
Christus door Zijn Geest onder ons aanwezig. 
Zijn wil is voor de gelovigen allesbepalend, ook 
voor het begrijpen van de Schriften. 
Voor een jood in de eerste eeuw was het 
vanzelfsprekend dat wanneer de Messias zou 
komen, men vanaf dan niet meer naar Mozes en 
de Thora, maar naar de Messias zou luisteren. 
Zo heeft ook Paulus dit verwoord, als hij zegt: 
‘Christus (de Messias) is het doel (telos = eind-
doel) van de wet’ (Rom.10:4).

Verschilmetmodernebenaderingen
Een punt van overeenkomst tussen de apostelen 
en onze moderne hermeneutische benaderin-
gen is de aandacht voor de letterlijke betekenis 
van de bijbeltekst en de nadruk op historisch 
onderzoek in de moderne tijd. 
Het eerste en grootste verschil is dat het mo-
derne onderzoek de discipline van de ‘inter-
pretatie’ scherp onderscheidt van andere zoals 
‘systematische theologie’ en ‘praktische theolo-
gie’ (waaronder de toepassing valt). Jezus en de 
apostelen daarentegen hebben veel meer een 
geïntegreerde benadering, waarin alle aspecten 
van het lezen van de Schrift bij elkaar worden 

gehouden. Wat kunnen wij nu leren van de 
wijze waarop de apostelen met de Schrift om-
gingen? We onderkennen bij hen drie aspecten 
van uitleg die wel onderscheiden, maar niet 
gescheiden kunnen worden:

1.Eenhistorischeinterpretatie:
deletterlijkebetekenisvandetekst.

2.Eentheologischeinterpretatie:
watbetekentdetekstindecontextvanGodsplanmetZijn

schepping?

3.Eenactueleinterpretatie:
watbetekentdeteksthierennuvoorons,watdoetof

vraagtdezevanmij?

Wanneer we de vroegchristelijke manier van 
lezen van de Bijbel vergelijken met de Westerse 
valt de eenzijdige nadruk op een historische 
interpretatie in de Westerse wereld op. Willen 
we de boodschap van de Schrift verstaan, zoals 
deze door de apostelen gepredikt is, zullen we 
ons erop moeten toeleggen om ook het tweede 
en derde onderscheid weer te integreren.
Wat betreft het tweede onderscheid van de 
theologische interpretatie, komt het hier op 
neer, dat wanneer we op een apostolische wijze 
interpretatie willen bedrijven, wij de boven ge-
noemde theologische vooronderstellingen van 
de apostelen zullen moeten delen. 
Aan het derde aspect van de actuele interpre-
tatie kleven wat meer vragen. Maar het belang 
ervan is duidelijk. Volgens Jezus is de actuele 
interpretatie ofwel de toepassing het hoofddoel 
van alle bijbellezen: ‘Ieder die Mij hoort en doet 
wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig 
man die zijn huis bouwde op de rots’ (Mat.7:24).

Literatuur:

1.D.I.Brewer,TechniquesandAssumptionsinJewishExege-

sisbefore70CE,TSAJ30,Tübingen:MohrSiebeck1992.
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Basisbenadering
Ontdekkende (inductieve) bijbelstudie is niet 
zozeer een methode als wel een basisbena-
dering waarop verschillende bijbelstudieme-
thoden en werkvormen gebaseerd zijn. Het 
tegenovergestelde is deductieve bijbelstudie.
Kort gezegd: deductief is proberen een van 
tevoren geformuleerde stelling te bewijzen, zeg 
maar de basisbenadering van de wiskunde. In-
ductief is gegevens verzamelen en proberen die 
te interpreteren, de gangbare werkwijze in de 
natuurkunde. Zo kan men deductieve (onder-
wijzende) bijbelstudie doen, bijvoorbeeld over 
het thema ‘gebedsverhoring’. Men gaat dan van 
de veronderstelling (stelling) uit dat gebeden 
verhoord (kunnen) worden. Vervolgens wordt 
de juistheid van deze veronderstelling aange-
toond vanuit de Bijbel. Maar het is ook mogelijk 
om zonder vooropgezette bedoeling bijbel-
studie te doen, bijvoorbeeld over de Bergrede 
(Matteüs 5-7) en tot de ontdekking te komen 
dat daarin iets staat over gebedsverhoring (7:7-
12). Het laatste is inductief (ontdekkend).

Watisdebedoeling?
De bedoeling is om zo open mogelijk te lezen 
en de Bijbel zoveel mogelijk voor zichzelf te 
laten spreken. Men is dus niet op zoek naar een 
bepaalde waarheid, maar probeert er achter te 
komen wat er van een bepaald bijbelgedeelte te 
leren valt. Ontdekkende bijbelstudie is dus een 
heel tekstgerichte benadering. Het is de bedoe-
ling om ook tijdens het kringgesprek dicht bij de 
bijbeltekst te blijven (niet in bewoordingen, maar 
naar zijn betekenis) en om in de loop van het 
gesprek ook telkens naar de tekst terug te keren.

Drieaandachtsvelden
Er zijn drie aandachtsvelden, of – anders ge-
zegd – drie manieren van kijken naar de tekst, 

Ontdekkendebijbelstudie,ookwelinductie-
vebijbelstudiegenoemd,iseenmaniervan
bijbellezendiemetnameontwikkeldisbin-
nenhetinternationalechristelijkestudenten-
werkvandeInternationalFellowshipofEvan-
gelicalStudents(IFES).Dedeelnemersaan
eeninductievebijbelkringlezensameneen,
bijvoorkeuraaneengesloten,gedeeltevande
Bijbelenhelpenelkaardoorhuninzichtente
delen.Dekringleidergeeftnietzozeeronder-
richtmaarisvooralgespreksleider.

Deze manier van bijbellezen kan ook toegepast 
worden bij het persoonlijk bijbellezen. Als voor-
onderstellingen kunnen genoemd worden:

-hetgeloofinderelevantievandebijbelsebood-
schapvooriedereen

-hetvertrouwendatdeBijbelzonderveelvoorken-
nisdooriedereengelezeneninessentiebegrepen
kanworden

-een‘evangelical’visieopdeBijbelalsWoord
vanGod.

Voorwieishetbedoeld?
Deze manier van bijbellezen is bij uitstek ge-
schikt voor kleine huisbijbelkringen (ongeveer 
5 tot 9 personen, met een maximum van 12). 
Ontdekkende bijbelstudie is een goede aanvul-
ling op allerlei vormen van onderricht in de 
gemeente, omdat de deelnemers gestimuleerd 
worden eigen vragen te stellen en eigen inzich-
ten te ontwikkelen. De deelnemers hoeven niet 
per se christen te zijn of het onderling eens 
te zijn. Voorwaarde is wel een open luister-
houding naar de Bijbel en naar elkaar. De drie 
aandachtsvelden van ontdekkende bijbelstudie 
zijn ook goede invalshoeken bij het bijbellezen 
tijdens de persoonlijke stille tijd.

Uitlegentoepassing

Ontdekkende 

bijbelstudie -DoorAgeRomkes-

meestal aangeduid met de termen observatie, 
interpretatie en toepassing (of: verkennen, 
verklaren, verwerken; of: lezen, luisteren, leren; 
enz.).

Observatie = nauwkeuriglezenomtezienwat
  erpreciesstaat(informatie)

Interpretatie= nadenkenoverdebetekenis,
  deboodschapvandetekst
  (boodschap)

Toepassing = proberenlijnentetrekkenvande
  tekstnaarheteigenleven
  (relevantie)

De tekst wordt dus op drie manieren bevraagd: 
wat staat er? wat betekent dat? en: hoe beïn-
vloedt dat mijn leven? Vooral goed observeren 
zijn we over het algemeen niet zo gewend. We 
hebben het al gauw over de betekenis (inter-
pretatie) en over wat het mijzelf te zeggen heeft 
(toepassing). Maar staat het er ook echt? Bij 
nauwkeurig lezen zou bijvoorbeeld best eens 
kunnen blijken dat niet heel Psalm 23 over 
een herder gaat, of dat het Vaderhuis niet de 
plaats is waar we na ons sterven naar toe gaan 
(Joh.14:1-3; let vooral op vers 3), of dat het bij 
de wijze man die zijn huis bouwt op een rots 
(Mat.7:24-27) niet gaat over het bouwen van je 
levenshuis op Christus.

Geenwaterdichteafscheiding
Het onderscheid tussen observatie, interpretatie 
en toepassing is in die zin kunstmatig dat ze in 
elkaar overvloeien. Wanneer gaat het nog over 
gebedsverhoring zoals Matteüs er over schrijft 
(observatie en interpretatie) en wanneer komen 
mijn eigen (onverhoorde?) gebeden in beeld 
(toepassing)? In de praktijk is het juist wel goed 
als de aandacht als vanzelf van het ene naar het 
andere ‘veld’ verschuift, zolang ze maar alle drie 
aan bod komen.

Logischevolgorde,nietchronologisch
De volgorde observatie –  interpretatie –  toe-
passing is in wezen heel logisch. Er kan pas 
zinnig over betekenissen gesproken worden als 
de tekst goed gelezen is, het gaat per slot van 

rekening over de boodschap van de tekst. 
En de vraag ‘wat heeft dit mij te zeggen?’ kan 
pas gesteld worden als de tekst begrepen is.
Maar dit wil beslist niet zeggen dat observatie, 
interpretatie en toepassing ook drie opeenvol-
gende fasen in het kringgesprek moeten zijn. 
Liever niet, want dan wordt het gesprek heel 
kunstmatig. Het is beter dat de gespreksleider 
door goede vragen te stellen telkens wisselt 
van aandachtsveld. Het kan heel pakkend zijn 
om eerst bij de eigen ervaring in te zetten, om 
vervolgens te zien wat de Bijbel er over zegt. 
De relevantie van het bijbelgedeelte springt dan 
meteen in het oog.

O
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er
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tie

Toepassing

Interpretatie

Eigenleefwereld
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tijd. Die twee hoeven niet samen te vallen. Al 
binnen de Bijbel zien we op veel terreinen een 
ontwikkeling (voortschrijdende openbaring), 
bijvoorbeeld wat betreft de offerwetten of reini-
gingsvoorschriften van het OT (zie bijvoorbeeld 
Mar.7:19). Was de oorspronkelijke betekenis 
van de offerwetten dat bijvoorbeeld een lam let-
terlijk geofferd moest worden, in het NT is dat 
niet meer zo.

Er kan dus verschil zitten tussen de auteursbe-
doeling en de betekenis voor vandaag. Als de 
Here Jezus tegen de rijke jongeling zegt ‘ver-
koop al wat gij hebt en geef het aan de armen’ 
(Mar.10:21), dan betekent dat in onze tijd nog 
niet per se dat christenen geen bezittingen 
mogen hebben. Dat heeft bijvoorbeeld te ma-
ken met de voortgaande ontwikkeling binnen 
de Bijbel zelf, met de situatiegerichtheid van 
bepaalde uitspraken (de opdracht aan de rijke 
jongeling is niet algemeen geldig) en met het 
culturele gewaad van de Bijbel.
Dat wil niet zeggen dat de boodschap van 
de Bijbel tijdgebonden is. Maar wel cultuur-
bepaald: de betekenis van verschillende ver-
schijnselen of gedragingen kan van cultuur tot 
cultuur verschillen, zoals het afscheren van de 
baard, het bedekken van het hoofd, of het dra-
gen van een ‘rok’ of ‘jurk’ door mannen (denk 
aan de ‘rok’ van de Here Jezus, Joh.19:23 in de 
Statenvertaling).
Bij de interpretatie vraag je je dus twee dingen 
af. 1) Wat wilde de schrijver aan zijn lezers 
communiceren? Zou je dat in eigen woorden 
kunnen navertellen? Of in een parafrase van de 
tekst kunnen opschrijven? En 2) Wat is de be-
tekenis voor ons? Wat zijn de blijvende normen 
en waarden, ook als we het gedrag van vroeger 
niet (kunnen) kopiëren?
We zitten met de tweede vraag op de rand van 
de toepassing. Toch gaat het hier nog niet over 
de praktijk van ons leven, maar over de vraag of 
de betekenis voor ons op dezelfde manier onder 
woorden gebracht moet worden als de beteke-
nis voor de eerste lezers (zie boven). Of zijn er 
verschuivingen opgetreden waar we rekening 
mee moeten houden? Kan alles wat in het OT 
over Israël gezegd wordt zonder meer op de 
kerk worden overgebracht? Als de Here Jezus 

tere geheel? Er kan bij observatie, interpretatie 
en toepassing gekeken worden naar het hele 
gedeelte, naar een alinea, naar een vers of zin in 
het bijzonder, of zelfs naar een enkel woord. Het 
best is een wisselwerking tussen aandacht voor 
het geheel en voor de details. Losse woorden en 
zinnen krijgen hun kleur door het grotere ge-
heel. En omgekeerd kan men het globale inzicht 
in een perikoop als geheel verscherpen door te 
letten op de onderdelen.

Details kunnen belangrijk zijn. Maar niet alle 
details zijn even relevant. In elk geval moet 
tijdens de bijbelstudie de hoofdzaak goed uit 
de verf komen en moeten allerlei bijzaken 
niet gaan overheersen. Het gaat per slot van 
rekening niet om een staaltje wetenschappe-
lijke uitlegkunde, maar om het luisteren naar 
de stem van God in zijn Woord, om geloof en 
gehoorzaamheid.

Literatuur

-NiekTramper,HetWoordinonsMidden:

Handreikingvoorhetluisterendeleven,

Boekencentrum,Zoetermeer2005.ISBN9023916433.

-BijbelstudieserieLuisterendLeven,

uitgeverijBoekencentrum,Zoetermeer

(inmiddelsnegendelenverschenen).

Drs.A.RomkesisdocentNieuweTestamenten

BijbelstudievaardighedenaandeChristelijke

HogeschoolEdeenhoofddocentvanArtiosBijbelschool

(ziewww.artiosbijbelschool.nl).

zegt dat Hij alleen gezonden is tot de verloren 
schapen van het huis Israëls, geldt datzelfde dan 
voor deze tijd?

Verwerken(toepassen)
Bij de verwerking van de boodschap voor ons-
zelf moeten we niet alleen denken aan persoon-
lijke toepassingen (laat staan dat we de bijbelse 
boodschap mogen versmallen tot een zaak voor 
de geloofsbeleving of spiritualiteit alleen), maar 
zullen we ons ook afvragen wat een en ander 
betekent voor de kerk waar we lid van zijn en 
de wereld waarin we leven. Maar wel in die zin 
dat we zelf lid zijn van die kerk en functioneren 
in die wereld. De toepassing gaat dus niet over 
anderen, maar over onszelf.
Toepassen betekent niet alleen verandering 
van gedrag. Het gaat over elke invloed van de 
bijbelse boodschap op ons. Gaan we de werke-
lijkheid anders beleven? Hebben we God beter 
leren kennen? Zijn we over bepaalde zaken an-
ders gaan denken? Krijgen we meer zicht op de 
doorwerking van het Evangelie in ons bestaan? 
Moeten we ons spreken of handelen corrigeren?

Hetgeheelendedelen
Een tekst kan niet los van zijn context gezien 
worden. Als men een geheel bijbelboek behan-
delt op een serie avonden, is het gevaar dat een 
tekst uit zijn verband gerukt wordt veel minder 
groot dan wanneer er losse gedeelten bespro-
ken worden. In het laatste geval is het goed om 
eerst even op de omgeving van de tekst te let-
ten: wat is de functie van dit gedeelte in het gro-
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Uitlegentoepassing
Bij het lezen neem je altijd je eigen leefwereld 
mee. Het is goed je daarvan bewust te zijn.

Verkennen(observeren)
Bij het verkennen van de tekst spelen vooral 
taalkundige en historische aspecten een rol. Het 
gaat nu nog niet om de (theologische) betekenis 
van het bijbelgedeelte, maar of de informatie 
van de tekst in taalkundig en historisch opzicht 
goed begrepen wordt.
Hoe steekt de tekst in elkaar? Zit er een be-
paalde opbouw of structuur in (stelling met 
argumenten, werken naar een climax, herha-
lingen, enz.)? Worden er stijlfiguren gebruikt 
(voorbeelden, retorische vragen, tegenstellin-
gen, enz.)?
Wordt de tekst grammaticaal begrepen? Is er 
geen verwarring rond woordbetekenissen? 
Hebben we echt scherp wat bijvoorbeeld een 
woord als ‘uitverkiezing’ bij Paulus betekent? En 
wat is een ‘zondaar’ in de Evangeliën? We zijn 
toch allemaal zondaar? Wat is ootmoed, en wat 
betekent goedertierenheid? Kortom: wordt de 
tekst als taaluiting begrepen?
En is ook de historische achtergrond van de 
tekst voldoende duidelijk? Natuurlijk hoeft 
men niet volledig op de hoogte te zijn bijvoor-
beeld van de hellenistische cultuur, maar een 
zeker begrip van de achtergrond is wel nodig. 
Zo zal men bij het lezen van de Evangeliën 
toch wel moeten weten wat een tollenaar of 
een Farizeeër is. Dit kan van de gespreksleider 
wat voorbereiding vragen. Zo nodig moet deze 
informatie in de loop van het kringgesprek (of 
in de inleiding) worden ingebracht.

Verklaren(interpreteren)
Enerzijds wordt er bij de interpretatie gekeken 
naar de bedoeling van de bijbelschrijver. Ander-
zijds wordt gevraagd naar de betekenis in onze 
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Achtergrondartikel
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Zoalsindevoorgaandeartikelenbleek,iser
inhetOudeTestamentalweleenaandui-
dingvandeopstandinguitdedoden,maar
dezewordtslechtssummieraangegeven.
Deovertuigingwordtindeintertestamen-
tairetijd(vanafdederdeeeuwv.Chr.)verder
uitgewerktinrelatietothetdodenrijk(Hebr.
sjeool;Gr.hades).
Hetdodenrijkiseensoortwachtkamerwaar
dedodenwachtenopdeopstanding.De
gestorvenenzijnhierbewustaanwezigende
gelovigenzijnhiernietgeheelafgesneden
vandegemeenschapmetGod,wiensmacht
zichookuitstrektoverhetdodenrijk.

Gescheidenplaatsenvoordedoden
In 1 Henoch 22 is te lezen dat de zielen van alle 
mensen naar het dodenrijk gaan (vs.3-4), maar 
dat daar de rechtvaardigen van de goddelozen 
gescheiden worden (vs.8). Volgens Josephus 
huldigden ook de Farizeeën deze opvatting. Het 
dodenrijk is hier de plaats voor alle doden, maar 
wel gescheiden. Dezelfde opvatting vinden we 
o.a. ook in 1Hen.51:1; 102:5; 103:7; 2Makk.6:23; 
4Ezra 4:41; 7:32; Syr.Bar.11:6; 21:23.
Andere boeken leren een verwante, maar iets 
andere benadering, namelijk dat de zielen van 
de rechtvaardigen direct na hun dood naar de 
goddelijke gelukzaligheid gaan, o.a. aangeduid 

met de term paradeisos, om daar te wachten op 
de opstanding. Dit ‘paradijs’ is de plaats waar de 
aartsvaders, de uitverkorenen en de rechtvaar-
digen als ook Henoch en Elia wachten op de op-
standing der doden. We vinden deze gedachte 
op veel plaatsen in de joodse apocalyptiek.
In het Testament van Abraham vindt een 
gesprek plaats tussen Abraham en de Dood. Bij 
het sterven van Abraham nemen de aartsengel 
Michaël en de engelen zijn ziel mee naar de 
hemel. Het lichaam wordt begraven. God de 
Vader beveelt om Abraham naar het paradijs te 
brengen, waar de tenten zijn van de rechtvaar-
digen. In die plaats zijn geen rouw en verdriet, 
maar vrede en eeuwig leven (20:10-14).
Er leven allerlei opvattingen waar dit paradijs 
zich bevindt. Een ervan is de idee dat het para-
dijs na de val van Adam is verplaatst naar de he-
mel (Syr.Bar.4:3,6;) en dat het daarna in de he-
mel is gebleven (o.a. 4Ezra 4:7-8) of zelfs meer 
precies, in de derde hemel (vgl. 2Kor.12:2,4).

Deopstandingvandedoden
De Septuaginta vertaalt uiteraard de bovenge-
noemde bijbelse passages en die van de apocrie-
fe boeken. Dit gebeurt op een manier dat de op-
standing uit de dood duidelijk naar voren komt 
(bijv. in Jes.26 en Hos.6). Daarnaast brengt deze 
vertaling nog enige toevoegingen of verduide-
lijkingen aan. Dit gebeurt bij Deut.18:15; 32:39; 
Ps.1:5 en 21:30 (= 22:29); in Job 14:14 lijkt de 

Leven na de dood (3)
Opvattingen in de periode tussen de testamenten

vraag een stellige uitspraak te worden; Job 19:26 
geeft aan dat God de huid zal laten opstaan, en 
na 42:17 is een duidelijke verwijzing naar de 
opstanding toegevoegd. Hos.13:14 is veranderd 
van een vraag in een positieve uitspraak. 
Toen Antiochus IV Epifanes rond 165 v.Chr. 
een joodse moeder en haar zeven zonen dood-
martelde, beleden zij dat ze als overwinnaars 
zouden terugkeren in een nieuw lichaam tijdens 
de opstanding uit de dood (2Makk.7:9,11,14,20-
23,29,36). Er leefde de verwachting dat ge-
sneuvelden weer zouden opstaan uit de dood 
(2Makk.12:43-46; vgl. 14:46).

In Qumran bij de Dode Zee is tekst gevonden 
met een voorzegging over de Messias die aan-
sluit bij Jes.61:1 (4Q521). De Messias bevrijdt 
de gevangenen, herstelt blinden het gezicht en 
sterkt hen die gebroken zijn. Hij zal de gewon-
den genezen en de doden levend maken, Hij zal 
het goede nieuws aan de armen brengen.
In Pseudo-Ezechiël (4Q385, 386) wordt eerst 
gesproken over de vernietiging van allerlei na-
ties en daarna over de verlossing van Israël. De 
profeet vraagt wanneer de gebeurtenissen zul-
len plaatsvinden en hoe de gelovigen (die Gods 
naam liefhebben en wandelen in de paden van 
het recht) beloond zullen worden. Daarna volgt 
een weergave van het visioen van Ezechiël 37, 
uitlopend op: ‘een grote menigte van mensen 
zal opstaan en Jhwh van de heerlegers prijzen 
die hen deed leven.’ Daarna vraagt de profeet 
opnieuw wanneer dit zal gebeuren. Hiermee 
wordt duidelijk dat de profetie van Ezechiël niet 
slechts betrekking heeft op de terugkeer uit de 
ballingschap, maar ook in een eschatologische 
eindtijd herhaald zal worden, en dan zullen 
de gelovigen opstaan uit de dood. (Vgl. ook de 
hymnen in 1QH 14.28-34 en 19.1-014.)

Verscheidenheid
De verwachting van de opstanding van het 
lichaam is sterk vertegenwoordigd in de inter-
testamentaire tijd, maar niet geheel eenstem-
mig. Zo volgt 1Hen.6-36 bijvoorbeeld in grote 
trekken Jes.24-27 waar alleen de rechtvaardigen 
worden opgewekt om deel te krijgen aan het 
Messiaanse Rijk. Maar in bepaalde gedeelten 
lezen we dat in de lijn van Dan.12:2 ook de god-

delozen of sommigen van hen zullen opstaan 
voor het oordeel (o.a. 1Hen.67:8-9).
In het Testament van Benjamin staan de 
aartsvaders eerst op om deel te krijgen aan het 
aardse koninkrijk (10:6) en daarna de twaalf 
zonen van Jakob, elk over zijn eigen stam (10:7). 
Daarna zullen ook alle mensen opstaan, som-
migen tot heerlijkheid, anderen tot schaamte 
(10:8).
Tot slot moet opgemerkt worden dat bepaalde 
auteurs, zoals die van de Wijsheid van Salomo, 
hun geloof uitspreken in de onsterfelijkheid van 
de ziel en niet in de opstanding van het lichaam. 
Ook Josephus deelt deze opvatting, maar hij 
drukt zich uit in termen van de Farizese leer 
van de opstanding.

Hetrabbijnsejodendom
In het rabbijnse jodendom is de opstanding een 
wezenlijk onderdeel. Het belang om hierop in 
te gaan ligt in de interpretatie van het OT. Hoe 
vindt men deze overtuiging terug in de Schrift?  
Het Achttiengebed (ook wel Amidah genoemd), 
dat dagelijkse enige malen gebeden moet 

-DoorGijsvandenBrinkenMart-JanPaul-
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is dat in onze tijd nadrukkelijk aan de orde 
wordt gesteld door Hans-Georg Gadamer, dan 
wordt de descriptieve opzet van het boek toch 
aardig verlaten. Dan wordt het loffelijke van 
de waardering voor andere benaderingen een 
boodschap. Deze boodschap blijkt ook hieruit 
dat het eerste hoofdstuk na de inleiding gaat 
over “Allegorese als hermeneutisch fenomeen”, 
wat bovendien ook nog eens het langste 
hoofdstuk in het boek is. 
Hier begint het bij mij enigszins te wringen en 
wil ik een kritische opmerking maken. Door 
de prachtige descriptieve beschrijving en het 
waardevolle in de verschillende methoden 
word je meegenomen in een ja-cadans. Als 
we vervolgens dan ook nog lezen dat er geen 
verschil gemaakt dient te worden tussen 
allegorie (geheim in de tekst) en typologie 
(analogie in de geschiedenis) (pag.69-71) en 
dat bij het bespreken van de joodse uitlegregels 
(waaronder de verborgen -derash- betekenis) 
in de eerste eeuw geen onderscheid gemaakt 
is tussen rabbijnse bronnen van vóór 70 en die 
uit veel later tijd, maakt Zwiep het zichzelf wel 
gemakkelijk (pag.85-86). 
Toch wil ik de auteur met deze publicatie van 
harte feliciteren en afsluiten met de opmerking 
dat in dit boek een meesterlijke prestatie 
is geleverd en dat ik denk dat deze uitgave 
vele jaren op de boekenlijst van theologische 
opleidingen zal staan. Ik heb het met veel 
plezier gelezen en wil het ook van harte 
aanbevelen, met dien verstande dat je altijd 
kritisch moet lezen.

Drs.GijsvandenBrink
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Tussen tekst en lezer
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Na een inleiding komen er hoofdstukken over 
de allegorese, de joodse exegese in en om 
het NT, over hoe men de Schrift las in het 
vroege christendom, bij de Griekse en Latijnse 
kerkvaders, in de Middeleeuwen, ten tijde van 
de Reformatie en de Verlichting en als slot over 
de opkomst van de historisch kritische uitleg 
in de 18e eeuw. Er komen op deze wijze heel 
veel manieren aan de orde waarop men door de 
eeuwen heen de Bijbel heeft gelezen. Het boek 
is beschrijvend geschreven en het valt op dat 
Zwiep bij elke methode wel iets weet te melden 
dat waardering verdient. Dat doet loffelijk aan. 
Zo worden met betrekking tot de allegorische 
uitleg, die doorgaans wetenschappelijk weinig 
serieus wordt genomen, wel zeven redenen 
genoemd om het belang ervan te onderstrepen, 
zoals het overbruggen van de diepe kloof tussen 
de tekst en de eigen overtuiging, zodat de tekst 
via deze uitleg altijd iets met mij te maken heeft. 
Verder is de allegorische uitleg multi-applicabel, 
d.w.z. in allerlei nieuwe situaties toepasbaar, 
en multifunctioneel, m.a.w. zij kan vanuit 
verschillende invalshoeken in verschillende 
behoeftes voorzien. De allegorische verklaring 
komt overeen met en versterkt de overtuiging 
dat God zich slechts aan ingewijden openbaart. 
En dan stelt Zwiep zelfs: “Verliest openbaring 
niet haar diepgang en wordt ze niet platvloers 
wanneer ze in gewone mensenwoorden tot 
ons komt?” (pag.77-78). Als de auteur dan 
ook nog zegt dat het inzicht van het multi-
interpretabele van de allegorie een inzicht 

Boekbespreking
worden, bevat als tweede bede: ‘U bent machtig 
voor altijd, Heer, U doet doden leven, groot 
bent U in bevrijden; (die de wind laat waaien en 
de regen nederdalen), die in verbondenheid het 
leven onderhoudt, in grote barmhartigheid do-
den doet leven, vallenden steunt, zieken geneest 
en geboeiden losmaakt en zijn trouw gestand 
doet aan hen die slapen in het stof. Wie is als 
U, Heer van machtige daden, en wie is U gelijk, 
Koning, die doodt en doet leven en bevrijding 
laat uitspruiten. Getrouw bent U in het doen 
leven van doden. Gezegend bent U, Heer, die de 
doden doet leven. Dit gebed moet zeker terug-
gaan tot de periode van de tweede tempel. 
De scholen van Hillel en Sjammai in de eerste 
eeuw hadden allerlei verschillen van mening, 
ook over de volgorde waarin de opstanding zou 
plaats vinden. Volgens Hillel zou God begin-
nen met de huid en het vlees, waarna zenuwen 
en beenderen volgen (vgl. Job 10:10); Sjammai 
nam op grond van Eze.37 een tegenovergestelde 
positie in. Begrafenisgewoonten in die tijd laten 
zien dat men veel waarde hechtte aan een zorg-
vuldige begrafenis; crematie werd zondermeer 
afgewezen. De conclusie kan zijn dat er in het 
rabbijnse jodendom het voortbestaan van de 
mens na de dood en het geloof in een lichame-
lijke opstanding zeer duidelijk aanwezig was en 
dat men dit ook baseerde op het OT.

HetNieuweTestament
Het NT spreekt in dezelfde bewoordingen over 
het dodenrijk als de intertestamentaire litera-
tuur. Na de dood zijn er twee richtingen: de één 
naar het dodenrijk en de ander naar het ‘para-
dijs’ of de hemel. Zo lezen we in de gelijkenis 
van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus 
in Luc.16:19-31 dat Lazarus na zijn dood in de 
‘schoot van Abraham’ komt, maar dat de rijke 
naar de ‘onderwereld’ gaat. En tegen de ene 
moordenaar aan het kruis zegt Jezus: ‘Vandaag 
zul je bij Mij in het paradijs zijn’ (Luc.23:43). In 
deze teksten is de hades een aanduiding voor 
de plaats waar alleen de ongelovigen verblijven, 
maar de gelovigen gaan naar een plaats van 
geluk, die Jezus ‘schoot van Abraham’ en ‘pa-
radijs’ noemt. Paulus lokaliseert de plaats waar 
de gelovigen heengaan bij Christus in de hemel 
(Fil.1:23-24).

De onderwereld is ook in het Nieuwe Testa-
ment een tijdelijk verblijf voor de periode tus-
sen dood en opstanding. De (goddeloze) doden 
gaan naar het dodenrijk als ze sterven, maar 
het dodenrijk geeft hen terug bij de opstanding 
(Op.20:13). De opstanding betekent het einde 
van het dodenrijk (Op.20:14) en deze hades 
gaat dan over in de gehenna ofwel de poel van 
vuur (Op.19:20; 20:10,14v.) als de uiteindelijke 
veroordeling.
Ook wat betreft de opstanding sluit het NT aan 
bij het OT en het jodendom. De verwachting 
van een opstanding ten leven is sterk verte-
genwoordigd (Joh.6:39,40,44,54; Rom.8:11; 
1Kor.15:22; 2Kor.5:10). Ook de onrechtvaar-
digen zullen opstaan, maar om veroordeeld 
te worden (Joh.5:29; 2Kor.5:10). De joodse 
verwachting dat de rechtvaardigen als eerste 
zullen opstaan, komen we ook tegen (Op.20:5-
6; 1Kor.15:23v.; 1Tes.4:16v.).

De intertestamentaire periode en het rabbijnse 
jodendom laten zien hoe de overtuiging van 
een opstanding uit de dood een steeds sterkere 
plaats is gaan innemen. God is degene die kan 
doden, maar ook laat herleven. Terecht geeft de 
joodse geleerde Levenson zijn boek de onder-
titel ‘De uiteindelijke overwinning van de God 
van het leven’. 

In het NT is de opstanding van Jezus Christus 
uit de dood fundamenteel voor het heil en ook 
voor de opstanding van de gelovigen. Dit is 
echter niet in tegenspraak met het OT, maar ligt 
in het verlengde ervan. Hij is immers opge-
staan ‘naar de Schriften’ (1Kor.15:4). Toen aan 
Jezus gevraagd werd door Sadduceeën hoe het 
precies zit met de opstanding, beriep Hij zich 
op de Thora en beschuldigde Hij hen dat zij 
de Schriften niet kenden en ook niet de kracht 
van God. God noemde zich tegenover Mozes 
de God van Abraham, Isaak en Jakob. ‘Hij is 
niet een God van doden maar van levenden’ 
(Mar.12:26). De uitspraak tegenover Mozes 
betekent dat God niet slechts in het verleden 
met de aartsvaders wilde zijn, maar dat Hij 
nog steeds met hen verbonden is. Zij leven dus 
voort en zijn gestorven in het uitzicht op zijn 
toekomst (vgl. ook Heb.11).

Achtergrondartikel
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noodzakelijk als zulk extern gezag ontbreekt. 
Dan is het meer nodig dat de overlevering van 
de Schrift zelf uiterst nauwkeurig gebeurt. De 
pluriformiteit aan teksten in Qumran betekent 
niet dat die ook in Jeruzalem aanwezig was. 
De combinatie met het boven genoemde 
argument van plaatsing in de tempel maakt dit 
standpunt van Van der Woude nog aannemelij-
ker, al wijzen veel geleerden deze opvatting als 
onbewijsbaar af. Een variant op deze opvatting 
is dat sommige tradities sterker functioneerden 
dan andere, zodat we niet hoeven te spreken 
van exclusieve aanvaarding van één traditie.

HetvroegefunctionerenvandeThora
In de oudtestamentische periode wordt duide-
lijk dat Israël het gezag van vroeger geschreven 
boeken erkent. In de tijd van Ezra en Nehe-
mia neemt de Thora een belangrijke plaats 
in (Ezra3:2; 7:6; 2Kr.23:18). Men spreekt in 
deze tijd van ‘het boek van Mozes’ (Ezra6:18; 
Neh.8:1; 13:1; vgl. Mal.3:22[V4:4]). Men spreekt 
ook over ‘de wet’ (Ezra7:10,14; 10:3) en het lijkt 
erop dat deze termen uitwisselbaar zijn. Ook de 
Psalmen verwijzen naar de wet als geheel (vgl. 

voorkwam. Dit opbergen blijkt al in de tijd van 
de tabernakel en dat zal ook tijdens de periode 
van de tweede tempel het geval zijn geweest. 
Josephus vertelt ons als ooggetuige de verwoes-
ting van Jeruzalem in het jaar 70. Hij deelt mee, 
dat een exemplaar van de wet uit de tempel 
gehaald en meegenomen werd naar Rome. Uit 
andere bronnen is bekend dat de geslachtsre-
gisters van de priesters in de tempel bewaard 
werden. Wanneer Josephus in zijn geschrift Te-

gen Apion gelijktijdig spreekt over deze genealo-
gieën en over de heilige geschriften, kan hij op 
deze combinatie gekomen zijn, doordat beide 
verzamelingen in de tempel bewaard werden. 
Het plaatsen van een geschrift in de tempel 
heeft het effect van wijding aan God en zo ont-
vangt het extra heiligheid. Men kon natuurlijk 
alleen iets aan God wijden wat Hem aangenaam 
was en geschriften van goddelijke oorsprong 
waren hier vanzelfsprekend toe geschikt. Dit al-
les heeft belangrijke gevolgen voor de geschie-
denis van de canon. Het voorkomen van een 
heilige verzameling geschriften in de tempel is 
vroeger vaak veronachtzaamd door schrijvers 
over de canon, maar wordt de laatste decennia 
wel benoemd. De belangrijkste aanwijzing voor 
het gezag van een afzonderlijk boek is gegeven 
met de acceptatie als heilig boek en de opname 
in de tempel.

Eengezaghebbendetekstoverlevering
De hoeveelheid tekstvarianten die inmiddels tot 
onze beschikking staat, kan tot de mening lei-
den dat ze alle even gezaghebbend waren, maar 
dat hoeft niet het geval te zijn. A.S. van der 
Woude meende dat er rond de tempel van Jeru-
zalem lange tijd één tekstoverlevering de toon 
heeft aangegeven, die naderhand door priesters 
en Schriftgeleerden in beperkte mate is bewerkt 
en die grotendeels identiek is met de medeklin-
kertekst die door de Masoreten is overgeleverd. 
Teksttradities als 4QJera en 4QSama zijn in de 
kringen van de priesters en schriftgeleerden in 
Jeruzalem nooit geaccepteerd, omdat zij daar 
als onaanvaardbare afwijkingen van de traditie 
golden. In Qumran was een sterk priesterlijk 
leergezag aanwezig, zodat daar allerlei hand-
schriften en tradities gebruikt konden worden. 
Een uniforme tekstoverlevering wordt echter 

DeHebreeuwsecanoniseenverzameling
heiligeboekendielangzaamgegroeidenna
verloopvantijdisafgesloten.Binnenhet
huidigeJodendombestaaterunanimiteit
overdeomvangenvolgordevandecanon,
maarerisgeeneenduidigheidhieroverbin-
nendediversestromingenvanhetChris-
tendom.Allechristenenhebbenhetzelfde
NieuweTestament,maarniethetzelfdeOude
Testament.Derooms-katholiekekerkheeft
dedeuterocanoniekeboekenindecanon,
maardeprotestantsestromingenerkennen
alleendebijbelboekenvanhetHebreeuwse
OudeTestament.Welkefactorenhebbende
verschillentussenjodenenchristenenver-
oorzaakt,enhoewasdesituatietentijdevan
hetNieuweTestament?


Hetgezagvandeafzonderlijke
bijbelboeken
In het OT zijn er allerlei aanwijzingen dat 
boeken een officieel gezag kregen voordat er 
sprake was van een canon of afgesloten groep 
geschriften. Mozes ontving op de berg Sinai 
twee  stenen platen met de Tien Geboden. Deze 
voorschriften zijn vanaf het allereerste moment 
normatief voor Israël. Bijbel-
boeken als Deuteronomium 
zijn opgebouwd volgens het 
schema van oudoosterse va-
zalverdragen. Voor dergelijke 
overeenkomsten bestonden 
bepalingen van onveran-
derlijkheid (vgl. Deut.4:2; 
13:1[V12:32]; Op.22:18-19). 
Tijdens het leven van Mozes 
kreeg Israël voor de eerste 
keer te maken met gezag-

hebbende literatuur die officieel afgekondigd 
werd. De Tien Geboden en het boek Deutero-
nomium, of op zijn minst een groot deel ervan, 
moest bij de ark in de tabernakel bewaard 
worden (Ex.25:16,21; Deut.10:1-5; 31:24-26) en 
regelmatig worden voorgelezen (Deut.31:9-13) 
en de koning moest een afschrift maken van 
deze wet (Deut.17:18). Het verslag van Jozua’s 
verbond met het volk kreeg een officiële status 
(Joz.24:26). De ark met de Tien Geboden werd 
in de tempel van Salomo geplaatst bij de tem-
pelinwijding (1Kon.8:6-9; 2Kr.5:7-10) en het is 
waarschijnlijk dat de genoemde geschriften in 
het heiligdom bewaard werden.  
Wanneer we de geschiedenis nagaan, is de 
tweede keer dat er gezaghebbende literatuur 
blijkt te zijn, de tijd van koning Josia. Tijdens 
het herstel van de tempel werd een oude, 
gezaghebbende wetsrol gevonden (2Kon.22-23; 
2Kr.34). Dit was niet het begin van de canon-
vorming, maar de aanvaarding van een oud en 
gezaghebbend geschrift. 
De derde gelegenheid waar gezaghebbende 
literatuur aanwezig blijkt te zijn, is ten tijde van 
Ezra, de schriftgeleerde. Hij leest de Thora voor 
(Neh.8). Zo zijn er drie belangrijke gebeurtenis-
sen in de geschiedenis aan te wijzen die met 
de vorming van de canon in verband gebracht 
kunnen worden. Hierbij gaat het steeds om 

het gezag van de afzonderlijke 
boeken.

Plaatsinginhetheiligdom
In het Oude Testament wordt bij 
diverse gelegenheden vermeld dat 
geschriften opgeborgen werden 
in het heiligdom. Het bewaren van 
heilige geschriften op een heilige 
plaats was een gewoonte die ook bij 
Egyptenaren, Grieken en Romeinen 

-DoorMart-JanPaul-

De canon van het
Oude Testament
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Conclusies
Veel gegevens in het vroege jodendom en 
christendom tonen iets aan als een canoniek 
bewustzijn, maar er ontbreekt nog veel aan 
onze kennis. Zo zijn er vermeldingen te vinden 
over een collectie heilige geschriften, maar 
pas vrij laat vernemen we over welke boeken 
het precies gaat. Het is mogelijk dat Ezra en 
Nehemia een rol hebben gespeeld in het proces 
van canonisatie, getuige Nehemia’s bibliotheek 
die in 2Makk.2:13-14 genoemd wordt, maar we 
weten niet welk deel van de canon al tot de col-
lectie behoorde. Het is ook onbekend in welke 
volgorde deze boeken stonden. 
Het getuigenis van de kleinzoon van Jezus 
Sirach is de vroegste aanwijzing van een col-
lectie boeken, al vertelt deze ons niets over een 
mogelijke afbakening van de derde categorie, 
de Geschriften. Waarschijnlijk was de verzame-
ling bijbelboeken afgerond voor de opstand van 
de Makkabeeën en voor het uiteengaan van de 
verschillende stromingen in het Jodendom. 
Het is aannemelijk dat de oudtestamentische 
canon gereed was in de tijd van het NT, in ieder 
geval wat de status van afzonderlijke boeken 
betreft, maar over de precieze omvang van de 
canon ontbreken de gegevens. De meest aan-
nemelijke conclusie is dat de vroege christenen 
de joden volgden in hun trouw aan de gezag-
hebbende boeken. Bij deze eerste christenen 
merken we geen behoefte om de omvang van 
de Schrift vast te stellen – het is aannemelijk 
dat die al vastgesteld was – maar zij leggen de 
nadruk op de verspreiding en de geestelijke 
doorwerking van de Schrift. 
In de loop van de tijd zijn er belangrijke beslis-
singen genomen over de canonvorming, al 
kunnen wij die maar gedeeltelijk reconstrue-
ren. Boven alle menselijke beslissingen staat 
de overtuiging dat God op die wijze gezorgd 
heeft voor de bekendmaking van zijn wil. Deze 
Schrift is door Hem ‘ingeblazen’ en nuttig om 
te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en 
op te voeden in de gerechtigheid (2Tim.3:16).

v.Chr. Aan zijn volgelingen wordt de ‘proto-rab-
bijnse’ uitgave toegeschreven die eeuwen later is 
overgeleverd in de Masoretische teksten en die 
de basis vormt voor moderne westerse bijbel-
vertalingen. Het is op deze basis dat we de groei 
van een consensus in Israël kunnen aantonen 
ten aanzien van de beperkte Hebreeuwse canon 
van 22 boeken. Het is goed mogelijk, al is het 
niet aantoonbaar, dat deze consensus voorheen 
al bestond bij de schriftgeleerden in Jeruzalem. 
Binnen de verschillende groeperingen van het 
Jodendom in de diaspora en bij de christenen 
in de eerste eeuw n.Chr., is deze consensus niet 
aantoonbaar.  

Wijsheid
Het boek Wijsheid van Jezus Sirach is afkomstig 
van een joodse wijsheidsleraar uit Jeruzalem, 
ongeveer uit 190-170 v.Chr. Een kleinzoon emi-
greerde naar Egypte en voltooide daar de verta-
ling vanuit het Hebreeuws in het Grieks aan het 
eind van die eeuw. In een ‘Woord vooraf ’ wordt 
verantwoording afgelegd. Het is opvallend dat 
daarin drie keer een aanduiding staat over de 
canon. Er is sprake van ‘De Wet en de Profe-
ten en de andere die na hen zijn gekomen’, ‘de 
Wet, de Profeten en de andere boeken van onze 
vaderen’ en ‘de Wet, de Profetieën en de overige 
boeken’.  Uit deze citaten wordt duidelijk dat 
de eerste twee delen van de canon al een eigen 
naam hadden. De derde groep geschriften krijgt 
verschillende aanduidingen.

HetNieuweTestament
Het is mogelijk dat de eerste christenen naast 
de bekende joodse officiële geschriften ook 
diverse deuterocanonieke als gezaghebbend 
hebben beschouwd. Dit kan het geval geweest 
zijn omdat de Septuaginta in de Grieksspre-
kende wereld volop gebruikt werd, ook door 
bijbelschrijvers in het NT. Ongeacht de mate 
waarin deze deuterocanonieke boeken aanvaard 
werden, is het duidelijk dat er toespelingen op 
gemaakt worden. Een duidelijke afgrenzing 
van de oudtestamentische canon ten opzichte 
van andere boeken komt niet voor in het NT. 
Daaruit kan men de conclusie trekken dat die 
heldere afbakening er nog niet was, maar ook is 
het mogelijk dat die niet ter discussie stond. 

(secundair canonieke) boeken genoemd. Het 
lijkt erop dat er geen voorchristelijke ‘ruime 
canon’ of veronderstelde ‘Alexandrijnse canon’ 
was van het OT. Dat kan allereerst te maken 
hebben met het gebruik van boekrollen. Pas als 
de handschriften in boekvorm (of als codex) 
verschijnen, is er behoefte aan een afgerond 
aantal en aan een duidelijke volgorde. De vroeg-
ste afgesloten lijsten vinden we pas in de tijd 
van Augustinus (354-430 n.Chr.). Ten tweede 
is het vertaalwerk van de Septuaginta nooit 
als geheel gecoördineerd; de vertaling van de 
boekrollen is verspreid over vermoedelijk meer 
dan een eeuw. De Septuaginta is zelfs niet een 
joods initiatief geweest, en wellicht ook niet om 
religieuze redenen gebeurd. Het vertalen van de 
boeken groeide uit een Griekse vertaling van de 
Thora op initiatief van de Egyptische overheid 
in Alexandrië. De overheid moet geïnteresseerd 
zijn geweest in kennis van dit joodse recht en 
heeft vermoedelijk daarom het Alexandrijnse 
vertaalwerk aangemoedigd.

DeSeptuagintaendeHebreeuwsecanon
Op grond van de ontstaansgeschiedenis van de 
Septuaginta kunnen we moeilijk geloven dat de 
bibliotheek van Alexandrië aanleiding gaf tot het 
verlenen van een canonieke status aan boeken. 
Ook bestaat er geen enkele reden waarom joden 
of christenen bereid zouden zijn geweest extra 
boeken als canoniek aan te nemen na een afslui-
ting van de canon waarover men het eens was. 
Omstreeks dezelfde periode als waarin de Sep-
tuagint groeide, of iets later, was er in het land 
Israël een geheel andere ontwikkeling gaande: 
het opkomend nationalisme van de Makkabeeën. 
De tweede eeuw v.Chr. was een periode waarin 
veel joden zelfstandigheid herwonnen op buiten-
landse machtshebbers sinds Alexander de Grote. 
In deze tijd kwamen allerlei joden uit balling-
schap vanuit Babylon, en wellicht ook uit Egypte 
en Syrië, terug naar Israël. Veel geleerden nemen 
aan dat joden uit die landen oude teksttradities 
met zich meenamen die de later geschreven 
deuterocanonieke boeken niet omvatten. De 
inkomenden hadden alleen boeken die dateerden 
uit de tijd van de ballingschap en daarvoor. Als 
mijlpaal geldt de komst van de beroemde Rabbi 
Hillel uit Babylon naar Israël in de eerste eeuw 

Ps.1 en 119:1). In diverse profetenteksten zijn 
enkele van de Tien Geboden opgesomd, zoals 
in Hos.13:4 en Jer.7:9. Maar ook al veel eerder is 
het bestaan van de wet zichtbaar, namelijk in de 
geschiedschrijving. Daarin worden zowel rich-
ters als koningen direct en indirect beoordeeld 
tegen de achtergrond van de Thora.

WerkzaamhedenvanEzraenNehemia
Het standpunt dat de canon door Ezra en Nehe-
mia in ongeveer 400 v.Chr. werd afgesloten, was 
vroeger de officiële visie binnen het Jodendom 
en binnen de christelijke kerk. Tegenover an-
dere theorieën is dit standpunt in 1898 uitge-
breid verdedigd door W.H. Green. Hij neemt 
aan dat het laatste boek van het OT, Maleachi, 
rond 425 v.Chr. ontstaan is. Toch zijn er wel on-
zekerheden ten aanzien van dit standpunt van 
Green. Wanneer in het boek Ezra gezagheb-
bende teksten genoemd worden, gaat het steeds 
over de wetgeving, met name over huwelijken, 
tienden, tempel en priesterschap, en niet over 
andere bijbelboeken. De verwijzingen naar de 
profeten in Ezra en Nehemia hebben nooit be-
trekking op hun rol in de selectie van canonieke 
boeken, maar op hun profetische bediening (vb. 
Ezra5:1-2; 9:11; Neh.6:7,14; 9:26,30,32). Wan-
neer de verzamelingen boeken afgerond waren, 
konden deze door Ezra gepresenteerd worden 
aan het volk, maar de bronnen zwijgen hierover.

DeomvangvandeSeptuaginta
De eeuwen na de ingebruikname van de 
herbouwde tempel in de tijd van Ezra tot de 
Romeinse verwoesting van het heiligdom in 
70 n.Chr. wordt vaak aangeduid als de ‘de peri-
ode van de tweede tempel’. Deze periode is van 
belang vanwege de Qumrangemeenschap, het 
ontstaan van de Griekse versies van het OT, de 
deuterocanonieke boeken en de meeste pseude-
pigrafische boeken. Uit deze periode komen de 
vroegste aanwijzingen van een verschil tussen 
de boeken die gebruikt worden door joden en 
door christenen.  
In de bekendste christelijke handschriften van 
de Griekse bijbels uit de 4e en 5e eeuw n.Chr. 
bevat het OT tien boeken meer dan de Masore-
tische Hebreeuwse canon. Die boeken worden 
apocriefe (verborgen) of deuterocanonieke 
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internetversie

·Oorspronkelijketekstmettransscriptieenwoord-voor-woordvertaling.
·Ukuntopelkwoorddoorklikkennaareenwoordstudie.

·Ukunt12verschillendevertalingenvergelijken.
·Vertalingenkunnennaarkeuzeaan-enuitgezetworden.


·Eencommentaarbijelkbijbelvers.
·Mogelijkheidomeigennotitieste

makenbijeenvers.

Vers 1

Matteüs spreekt hier evenals in 14:23 en 15:29 
over ‘de berg’, m.a.w. het is de berg waar Jezus 
regelmatig heenging. Uit de genoemde teksten 
is af te leiden dat de berg zich op de oostelijke 
oever van het meer bevond, tegenover Ka-
farnaüm. Lucas noemt het echter een vlakke 
plaats (Luc.6:17). We kunnen denken aan een 
vlakte in de bergen.
De menigte is de volksmenigte uit 4:25. Het 
woord ‘leerlingen’ (mathētai) komt hier voor 
het eerst voor. Het spreekt over een vaste 
en duurzame relatie met de Meester. ‘Nadat 
... neergezet’: de leraar zat bij de voordracht 
(24:3; 26:55; Hand.16:13). ‘Kwamen zijn 
leerlingen tot Hem’: Jezus richtte zich in het 
hierna volgend onderwijs (5:3-7:27) primair 
tot zijn discipelen (vs.2: hen), tot hen, die zich 
reeds bij Hem hadden aangesloten, terwijl het 
volk op enige afstand meeluisterde (7:28). Er 
is dus sprake van twee kringen, een binnenste 
(discipelen) en een ruimere kring (het volk). 
De bergrede bevat niet primair een algemene 
moraal of leefregel. Binnen de historische con-
text waarin Jezus deze rede heeft uitgesproken 
zijn de woorden een uitdaging voor het volk 
om hun ware roeping als het eschatologische 
messiaanse volk van God te ontdekken. Het 
zal zijn roeping vinden wanneer het de levens-
praktijk volgt die Jezus hier uiteenzet (Wright, 
Jesus, 288-289).

Vers 2

De uitdrukking ‘Hij opende zijn mond’ bena-
drukt het belang van wat gezegd wordt (vgl. 
Job 3:1; 33:2; Dan.10:16; Hand.8:35; 10:34). In 
het Grieks leidt het een plechtige uitspraak in, 
zoals bijv. een orakelspreuk.
Deze bergrede heeft hetzelfde belang voor het 
nieuwe verbond als de wet, die op de berg 
Sinaï werd gegeven, voor het oude verbond 
had. Het zijn de basisprincipes van het 
Koninkrijk der hemelen (zie comm. vs.17 en 
18 en de excurs ‘Jezus en het Koninkrijk’).

Vers 3

Zalig’ (makarios) staat tegenover ‘wee’ (ouai, 
vgl. Luc.6:20-26) en betekent ‘gelukkig te 
prijzen’. Het is de vreugde, het geluk, dat 
diegene bezit, die deelheeft aan Gods heil. 
Israël is bereid te strijden voor het Konink-
rijk, maar het behoort toe aan de armen. Met 
ptōchoi worden de armen bedoeld, die zo 
arm zijn dat ze moeten bedelen. De armoede 
is niet alleen materieel, maar ook sociaal en 
geestelijk (benadrukt door ‘van geest’; vgl. 
toevoeging ‘van hart’ in vs.8). Het zijn de on-
gevormden, de onwetenden, het gewone, vaak 
verdrukte volk (i.t.t. de Farizeeën en schrift-
geleerden), dat als bedelaar voor God staat 
en zich geheel afhankelijk weet van Zijn hulp 
(Ps.25:16; 40:18; 69:30; 70:6; 72:12; 74:19; 86:1; 
109:22 e.a.; vgl. 11:5). De nauwe relatie met 
Jes.61:1-2 waar het arme verdrukte volk van 
God verlossing wordt beloofd, bevestigt deze 
betekenis. Het is in de joodse context van de 
eerste eeuw en tegen de achtergrond van het 
OT (holistische en concrete heilsleer) onmo-
gelijk de materiële en geestelijke armoede los 
van elkaar te zien.
Vs.3 en vs.10 vermelden dezelfde beloning: 
‘van hen is het koninkrijk der hemelen’, d.w.z. 
de door God beloofde (o.a. Dan.2:44) en 
door Johannes en Jezus gepredikte (3:2; 4:17) 
Messiaanse koningsheerschappij zal aan hen 
gegeven worden. We maken hieruit op dat 
vs.3-10 (acht zaligsprekingen) één geheel 
vormen. Jezus verkondigt de uitkomst van het 
oordeel van God en de grote omkeer van alle 
dingen: zij die het nu voor het zeggen hebben 
zullen straks onderaan staan en zij die nu arm 
en afhankelijk van God zijn, zullen dan mogen 
delen in Zijn koninklijke heerschappij (vgl. 
19:10; 20:16). Het steeds herhaalde ‘want van 
hen/want zij’ geeft een contrast aan.
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internetversie

·Resultatenvenster,waarinzoekopdrachtenentitelsvanarti-
kelengepresenteerdworden.

·Opelkresultaatkandoorgekliktwordenomnaardedesbe-
treffendeartikelentegaan.

·Erkunnenzoekactiesgestartwor-
denbinnenalleaanwezigevensters
enbijbelboeken.

·Menkannaareenveelheidvan
artikelengaanoverallerhande
onderwerpen.

·Eriseenuigebreidehelpdesk
aanwezig.

Vers 4

Vers 3 sluit nauw aan bij Jes.61:1 en vs.4 bij 
Jes.61:2. Zo wordt de tweede zaligspreking 
nauw met de eerste verbonden. Wanneer Jezus 
de armen en de treurenden op deze wijze 
zegent, kan de conclusie niet uitblijven: Jezus 
is de gezalfde vreugdebode uit Jes.61. Hij is de 
Messias en zijn bediening is de vervulling van 
het OT. Dit plaatst de bergrede in een eschato-
logische context. Het onderscheidt Jezus van 
alle andere wetsleraren en verklaart het gezag 
waarmee hij spreekt. Israël treurt om nationaal 
verval, maar Jezus zegt troost toe aan hen die 
rouwen. De ‘treurenden’ zijn de armen uit vs.3, 
die niet zozeer rouwen om hun persoonlijke 
zonden, maar bedroefd zijn en rouwen over de 
macht van de boze in de wereld, die evenals in 
Jes.61 blijkt uit verdrukking en buitenlandse 
overheersing. Het Griekse woord dat hier 
gebruikt wordt voor treuren (pentheō) is een 
van de sterkere uitdrukkingen voor droefheid 
die bijv. wordt gebruikt als het gaat om verlies 
door een sterfgeval. In de Septuaginta (Griekse 
vertaling van het OT) wordt het o.a. gebruikt in 
Gen.37:34: ’en Jakob ... treurde lange tijd over 
zijn zoon.’ De tegenstrijdigheid tussen deze 
woorden en 9:15, waar Jezus zegt dat bruilofts-
gasten niet rouwen zolang de bruidegom bij 
hen is, is schijnbaar. Het is een accentverschil 
dat ontstaat omdat het Koninkrijk zowel toe-
komstig als ook aanwezig is. In de zaligsprekin-
gen spreekt Jezus over het toekomstige Konink-
rijk en in 9:15 over het aanwezige Koninkrijk 
(in de persoon van de bruidegom).
‘Zij zullen getroost worden’, d.w.z. door God, bij 
de komst van het Koninkrijk der hemelen (vs.3 
en 10; vgl. Joh.14:16,17,26).

Vers 5

Vs.5 citeert Ps.37:11a. praüs betekent ‘zacht-
moedig, vriendelijk van aard, mild’ (i.t.t. 
driftig, hoogmoedig en trots). Het gaat hier 
niet zozeer om het actief mijden van een 
hoogmoedige gezindheid, maar om iemand 
die onderdrukt wordt en geduldig elk onrecht 
verdraagt zonder bitter te worden (vgl. Tit.3:1-
7). Deze zachtmoedigheid en vriendelijkheid 
bezat Jezus zelf ook (Matt.11:29; 21:5) en 

behoort tot de vrucht van de Geest (Gal.5:22). 
Israël verlangt het land te verkrijgen, maar dit 
gebeurt alleen langs de weg van zachtmoedig-
heid die Jezus aangeeft. gē betekent ‘grond, 
land, aarde’. Het is waarschijnlijk dat de eerste 
hoorders bij deze woorden uit de mond van 
Jezus aan ‘het land’ hebben gedacht. De eerste 
drie zaligsprekingen sluiten namelijk nauw 
aan bij Jes.61:1-3 dat duidelijk over het herstel 
van Israël in het land spreekt (vs. 3-11, m.n. 
vs.7). Verder komt de derde zaligspreking 
woordelijk overeen met Ps.37:11 (‘en de zacht-
moedigen zullen het land erven’). Maar gē 
betekent in dit evangelie meestal ‘aarde’ (5:13, 
18,35; 6:10,19; 9:6; 11:25 etc) en in 19:28 lezen 
we over de wedergeboorte van de aarde (vgl. 
Rom.4:13). In de context van de zaligsprekin-
gen en het evangelieboek zullen we deze belof-
te eerder moeten zien als parallel aan die in vs. 
3 en vs. 10. gē is dan niet beperkt tot het land 
Israël, maar het betreft de door het neerdalen 
van het Koninkrijk der hemelen vernieuwde 
aarde (Op.21; vgl. 1Kor.3:22; 6:2).

Vers 6

Israël verlangt naar gerechtigheid, maar 
de ware gerechtigheid komt niet door het 
bestrijden van fysieke vijanden. Hongeren 
en dorsten drukt een zeer sterk verlangen 
uit. Gerechtigheid is de goddelijke orde, het 
goddelijke recht. Het is hét kenmerk van het 
Messiaanse rijk (Jes.11:1-5). In deze zaligspre-
king gaat het over het persoonlijk leven  in 
deze gerechtigheid, met andere woorden, een 
beantwoorden aan de wil van God. Het gaat 
om een concreet en herkenbaar rechtvaardig 
gedrag (zoals ook in vs.10 en 20; 6:1, 33)
‘Zij zullen verzadigd worden’, d.w.z. zij zullen 
door God beloond worden. Wat de beloning 
inhoudt wordt niet expliciet gezegd. Er kan 
gedacht zijn aan het Messiaanse banket (vgl. 
Ps.107:4-9; 132:13-18; Jes.25:6-8; Op.7:16) 
of  aan een wereld die vol is van Gods heil 
en gerechtigheid (Spr.21:21; Jes.32:1, 16-17; 
2Pet.3:13). Zij die verlangen naar deze recht-
vaardigheid (en beseffen dat ze iets missen) 
worden gezegend, zij die denken het te bezit-
ten niet (vgl. Luk.18:9-14).

Matteüs 5:4-6           in herziene (internet)versie

·WoordstudiesvanelkGriekswoord,alsookeenlijstvanallevormen
waarinhetwoordvoorkomtmetconcordantie.

·Indeconcordantiekuntudirectdoorklikkenomnaardedesbetreffende
tekstplaatstegaan.



·Vanuitallevensterskanmeneen
printopdrachtgeven.

·Allevensterskunnenschermbreed
vergrootworden.



actualiteiten Archeologische actualiteiten

HuisuitdetijdvanJezusinNazareth
IsraëlischearcheologenhebbeninNazaretheenwoning

blootgelegddievolgenshenstamtuitdetijdvanJezus

Christus.Hetzougaanomeenvandeeerstehuizenin

Nazareth.Dezeontdekkingkannieuwlichtwerpenopde

nederzettingzoalsdieeruitzagtentijdevanJezus’jeugd.

Dedateringkonbepaaldwordendoordegevondenpot-

scherven(uitdevroeg-Romeinseperiode,1eeeuwv.Chr.

-1eeeuwn.Chr)

http://www.nu.nl/wetenschap/2149176/huis-tijd-jezus-

gevonden-in-nazareth.html

http://www.antiquities.org.il/article_Item_eng.asp?sec_

id=25&subj_id=240&id=1638&module_id=#as

OntcijferingvanpotscherfinQeiyafa
EenHebreeuwsetekstuitdetijdvanDavidisontcijferd

doorProf.G.GaliluitHaifa.KhirbetQeiyafaiseenklein

vestingstadjeinJuda,tenzuidwestenvanJeruzalem,om

degrenstebewakentegendeFilistijnen.Hetgevechttus-

senDavidenGoliathvondplaatsindenaastgelegenvallei.

http://www.refdag.nl/artikel/1456279/Belangrijke+vonds

t+uit+tijd+van+David.html

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/uoh-

mah010710.php

WasdearkvanNoachrond?
DearkvanNoachwasgeenlangwerpigeboot,maareen

enormrondrietenvlot,alduseengevondenkleitablet.

DatsteldeonderzoekerIrvinFinkelvanhetBritishMu-

seumonlangstegenoverdeEngelsekrantTheGuardian.

http://www.refdag.nl/artikel/1455399/Ark+van+Noach+g

een+schip+maar+een+vlot.html

http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/01/noahs-ark-

was-circular

“Jezus,Israëlendekerk”
InfebruariisdenieuwsteuitgavevanhetCVBversche-

nen,namelijkhetboek“Jezus,Israëlendekerk”vande

handvanonzeredacteurdrs.GijsvandenBrink.

DebekendepublicistHenk

Medemazegtoverhetboek

hetvolgende:“Deauteurlaat

onsovertuigendziendatde

begintijdvandeGemeentezich

uitstrektnaardeeindtijd,hoe

deGemeentepasechtgaat

levenalszijzichuitstrektnaar

deParousia,deaanwezigheid

énwederkomstvanonzeHeer.

Mijnhartgaatsnellerkloppen

alshijonslangsdezeweg

voertnaardewortelsinJezus

ennaareeneenvoudighuisgemeente-model.”

HetboekkanwordenbesteldbijhetCvBofviadeplaat-

selijkeboekhandel.Prijs:f14,95

Studiebijbelforum
OphetinternetforumvandeStudiebijbelwordtoveral-

lerleionderwerpendiscussiegevoerd.Wedoeneengreep

uitdeonderwerpenwaarovermendiscussieert:Jezusis

choquerend,scheppingofevolutie,IsraëlendeBijbel,het

boekOpenbaringendeverdwenentienstammen.Kijker

eensrond.Wiltumeedoen?Stuureenmailnaarinfo@

studiebijbel.nlenvraagnaardevoorwaardenvooreen

toegangscode.

http://forum.studiebijbel.nl

Digitaleartikelenbibliotheek
Uitonzegegevensblijkt,datcirca80%vanalonzeabon-

neesopdeinternetversievandeStudiebijbelnoggeen

gebruikgemaaktheeftvandeartikelenbibliotheek.Jam-

mer,wantdaarstaateenschataaninformatieoverpre-

ken,recensies,achtergronden.Ugaathiervoornaarwww.

studiebijbel.nlenkliktopdeknopArtikelen,engebruikt

dezelfdeinloggegevensalsvoordeinternetversie.

CVBsymposiumnajaar
Op18septemberwilhetCvBnaaraanleidingvanhetuit-

komenvanSBOT7overdePsalmenweereensymposium

houden.Hetthemais:GeloofsbelevingindePsalmen.

Wanneerusuggestiesheeftm.b.t.ditonderwerp,stuur

onsdaneenseenmailbericht

(info@studiebijbel.nl).
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Woordstudie

Hebreeuwse OT in het Grieks te vertalen. Zo 
werden in 246 v.Chr. tweeënzeventig (andere 
bronnen spreken van ‘zeventig’) vertalers uitge-
nodigd. Elk van hen kreeg een kleine ruimte op 
het eiland Farus nabij Alexandrië en diende de 
vertaling in tweeënzeventig dagen te realiseren. 
Na afloop bleken alle vertalingen hetzelfde te 
zijn! Het werk werd bekrachtigd door een vloek 
uit te spreken over wie aan deze vertaling zou 
gaan sleutelen. Philo schrijft in zijn De Vita 

Moses: ‘Als het ware door Gods Geest bezield, 
profeteerden zij, niet de één dit, de ander dat, 
maar allen met dezelfde woorden en uitdruk-
kingen, alsof een onzichtbare souffleur het hun 
stuk voor stuk had ingegeven’ (II.27). Een won-
der was gebeurd, God had de vertalers in hun 
werk geïnspireerd. Later werden ook de andere 
boeken van het Oude Testament vertaald en 
kreeg de vertaling de naam ‘zeventig’ (Lat. LXX 
of septuaginta).

OntstaanvandeLXX
Bijna niemand op aarde gelooft deze legende 
tegenwoordig nog. Een oude rabbijnse traditie 
(Masechet Soferim I.8) geeft al nuchter te ken-
nen dat vijf vertalers de Septuaginta produceer-
den op initiatief van de Egyptische overheid. 
Door dit document kon de overheid meer zicht 
krijgen in het joodse recht. De Septuaginta 
diende niet een religieus, maar een politiek 
belang voor de Alexandrijnse opdrachtgever.
De Septuaginta laat een opmerkelijk kwaliteits-
verschil zien in de afzonderlijke Bijbelboeken 
(Tov, 114). Dat de Septuaginta daadwerkelijk in 
Alexandrië werd ontwikkeld zien we bijvoor-
beeld wanneer in Lev.11:17 geen sprake is van 
de ‘Oehoe’, maar van de ‘Ibis’ die ook in Egypte 
vereerd werd als godheid. Wellicht werd later 
de bovengenoemde legende in het leven geroe-
pen om de Septuaginta te verheffen boven de 
andere vertalingen die er in omloop waren.
Later in de tweede eeuw van het christelijke 
tijdperk maakte de jood Aquila een nieuwe 

AlsjeaandeslaggaatmethetOudeTesta-
mentkomjealsnelincontactmetvertalin-
genvanhetHebreeuwseOudeTestament.
ZoverneemjevandeSeptuaginta(ofLXX)
endeTargum.Omdatverreweghetmeeste
bijbelstudiemateriaalgeenverdereverklaring
geeftvandezevertalingen,ishetgoedom
ereensbijstiltestaan.Watisnueigenlijk
deSeptuaginta?Watbedoelenwealswe
sprekenoverdeTargumofzelfsmeervoud:
Targumim?Inditartikeleenkorteinleidingin
dezeteksten.

DeSeptuaginta
De Septuaginta is de eerste vertaling van het 
OT. Ze dateert uit de tweede en derde eeuw 
v.Chr. Volgens de legende in de brief van Aris-
teas (150-110 v.Chr.) gaf de Egyptische koning 
Ptolemaeus II Filadelfus (309-246 v.Chr.) offi-
cieel opdracht om de Hebreeuwse Thora in het 
Grieks te vertalen. Dat gebeurde op aanvraag 
van bibliothecaris Demetrius van Faleron van 
de joodse bibliotheek in Alexandrië. 
De koning schreef een brief aan Eleazar, de 
joodse hogepriester in Jeruzalem, waarin hij 
vroeg om zes vertalers uit elke joodse stam naar 
hem toe te sturen. Deze vertalers dienden het 

waren in de Hebreeuwse Bijbel. Ook was het 
Bijbelboek Jeremia anders ingedeeld en korter 
in de LXX en waren de Psalmen anders genum-
merd, doordat Psalm 9 en Psalm 10 bij elkaar 
werden genomen, Psalm 114 en Psalm 115 aan 
elkaar werden gevoegd en Psalm 116 en 147 
werden gescheiden. Aan het slot werd er nog 
een Psalm (Ps. 151) toegevoegd. 
Toch is de Septuaginta van grote betekenis 
geweest voor joden en christenen. De meeste 
bekeerlingen in de eerste eeuwen spraken 
Grieks en hadden via de Septuaginta een 
toegankelijke vertaling van het OT. Dit belang 
blijkt ook uit de vele citaten in het NT uit de 
Septuaginta. Door de invloed van de christenen 
koos het jodendom voor een definitieve breuk 
met de Septuaginta en werd na de eerste eeuw 
in joodse middens weer de Hebreeuwse tekst 
gebruikt. Tegenwoordig wordt voor de Bijbel-
vertalingen gekeken naar de Masoretische Tekst 
en is de LXX alleen nog de standaardtekst voor 
de Oosters-orthodoxe Kerk.

Arameseparafrase-vertalingen
Tussen de derde eeuw v.Chr. en de achtste eeuw 
n.Chr. werden er Aramese parafrasen van het 
Oude Testament gemaakt waarin ook beknopte 
verklaringen (Hebr. targum) in de Bijbeltekst 
werden aangebracht. Zo leest de Targum 
Pseudo-Jonathan bij Gen.6:3: ‘Zie, ik gaf hen 
honderdtwintig jaar de tijd om zich te bekeren, 
maar ze deden dat niet.’ Soms is de verklaring 
van de Targum zelfs in strijd met de Bijbelse 
tekst. Bijvoorbeeld bij Deut.2:6: ‘Het voedsel 
dat jullie nodig hebben moet je gewoon van 
hen kopen, en ook voor je drinkwater moet je 
hun betalen’, heeft de Targum Neofyti: ‘Je hoeft 
geen voedsel van hen met geld te kopen, want 
het manna uit de hemel daalt voor je neer. Ook 

vertaling van het Hebreeuws naar het Grieks. 
Zijn doel was het om elke Hebreeuws woord 
met een Grieks woord te vertalen. Zijn verta-
ling werd daardoor moeilijker toegankelijk dan 
anderen. Symmachus, een joodse Ebioniet, ver-
taalde in diezelfde tijd eveneens teksten van het 
Hebreeuwse OT in het Grieks. In tegenstelling 
tot Aquila was zijn tekst begrijpelijker en ele-
gant Grieks. Hij parafraseerde het Hebreeuws 
dan ook in het Grieks. Ten slotte noemen we 
nog Theodotion uit de tweede eeuw n.Chr., 
die vooral in verband wordt gebracht met het 
Bijbelboek Daniël en een vertaalmethode tussen 
Aquila en Symmachus probeert in te nemen.

Dehedendaagseeditie
Voor de hedendaagse moderne discussies 
rondom de Septuaginta maakt men onder 
andere gebruik van de verschenen kritische 
uitgave van de Septuaginta Societatis Scenti-

arum Gottingensis (1931) en de uitgave van 
Alfred Rahlfs Septuaginta (Stuttgart:Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1935, 1979). Deze editie van 
Rahlfs is slechts op drie manuscripten (א, A, B) 
gebaseerd. In de laatste jaren is men daarbij tot 
de ontdekking gekomen dat deze latere manus-
cripten de oorspronkelijke tekst niet volledig 
weergeven. Vooral de manuscripten uit grot 
vier in Qumran (4QLXXLeva,b; 4QLXXNum) 
en de ontdekking van een Griekse rol, rondom 
de eerste eeuw, van de kleine profeten in Nahal 
Hever (1952; de zogenaamde Kaige-Recensie) 
heeft verandering hierin gebracht. Er is ontdekt 
dat de Septuaginta waarschijnlijk gebaseerd is 
op een andere tekst dan de Hebreeuwse Mas-
oretische Tekst.

Krachtenvoortzetting
Ondanks dat de Griekse vertaling van het OT 
voor bepaalde joden een Godsgeschenk was, 
was er ook veel kritiek op. Zo kwam er van 
joodse kant kritiek over de volgorde van Bijbel-
boeken en de toegevoegde boeken die afwezig 

Oudtestamentische vertalingen
-DoorRaymondR.Hausoul-



hoef je geen water van hen te kopen, want de 
waterbron begeleidt je omhoog in de bergtop-
pen en omlaag in de dalen van de vallei.’

VerschillendeTargumim
De oudste van deze targumim werden ontdekt 
in Qumran en betreffen Leviticus (4Q155) 
en Job (4Q157, 11Q10). Deze teksten worden 
gedateerd in de tweede eeuw v.Chr. Het meest 
bekend zijn de targumim die vooral met het 
voormalige Babylon verbonden worden: Tar-
gum Onkelos (TgO) werd volgens de Talmoed 
door de proseliet rabbi Aquila in de tweede 
eeuw n.Chr. vervaardigd en bevatte een nauw-
keurige vertaling van de Thora met verschil-
lende exegetische opmerkingen. Deze Targum 
werd tot in de vijfde eeuw meermaals bewerkt. 
De Targum Jonathan ben Uzziël (TgJ) zou 
afkomstig zijn van Jonathan die de Septuaginta 
reviseerde en bevat de profetische boeken. 
Het enige gedeelte van het OT waarvan geen 
Targum ontstond binnen de Babylonische tra-
ditie zijn de geschriften (Hebr. chetuvim). In de 
Talmoed horen we daarover een verklaring:

‘Rabbi Jeremia – of volgens sommigen rabbi 
Hiyya ben Abba – sprak aldus: “De Targum 
van de Thora werd samengesteld door On-
kelos de proseliet, door de mond van rabbi 
Eleazer en rabbi Jozua. De Targum van de 
profeten werd samengesteld door Jonathan 
ben Uzziël door de mond van Haggaï, Zacha-
ria en Maleachi. Het land Israël beefde daarna 
over een gebied van vierhonderd vierkante 
parasangs [±1900 km2] en een Bath Kol [lett. 
‘dochtersstem’, hier: ‘hemelse stem’] klonk en 
riep: ‘Wie is degene die Mijn geheimen aan 
de mensen heeft geopenbaard?’ Jonathan ben 
Uzziël stond op en zei: ‘Ik ben degene die 
Uw geheimen openbaarde aan de mensen. 
U weet dat ik dit niet heb gedaan voor mijn 
eigen eer of de eer van mijn familie. Ik deed 
het voor Uw eer, zodat de onenigheid niet zal 
toenemen in Israël.’ Hij [Jonathan] probeerde 
daarna nog de Geschriften te openbaren in 
een Targum, maar een Bath Kol sprak verder: 
‘Genoeg!’ Wat was de reden daarvan? – Dit 
gebeurde omdat de tijd van de Messias daarin 
voorzegd wordt”’ (traktaat Megillah 3a).

Andere targumim ontstonden in Israël: Targum 
Pseudo-Jonathan (TgPs-J) omvatte de Thora en 
enkele prekerige verklaringen (midrasjim) van 
het OT. De naam Pseudo-Jonathan kan verwar-
ring oproepen. Er dient niet gedacht te worden 
aan een werk dat zich pseudografisch voordoet 
als afkomstig van de Jonathan die de Targum-
Jonathan maakte. De naam ontstond door een 
verwarring bij de uitgevers. Deze Targum droeg 
namelijk eerst de titel Targum van Jeruzalem, 
maar doordat er gewerkt werd met afkortingen 
las men ‘T-J’ als ‘Targum Jonathan’ in plaats van 
‘Targum Jeruzalem’. Naast deze Targum bevatte 
de belangrijke Targum Neofyti (TgN) uit 1587 
n.Chr. de hele Thora en de Fragmententargum 
(TgF) enkel verklaringen bij de Thora. Behalve 
deze Targumim bestaan er nog Targums bij de 
Psalmen, Ester, Hooglied, Kronieken en Spreu-
ken. 

Waardevolleinstrumenten
De targumim hebben hun waarden, omdat ze 
ons tonen hoe mensen rondom de jaartelling 
over bepaalde passages in de Bijbel dachten. Ze 
geven ons een goed inzicht in de manier waarop 
de joden delen van het OT verklaarden. Binnen 
het jodendom werden de targumim gezien als 
de uitleg van de ouden. Ze zijn de Studiebijbels 

uit die tijd. Daarom worden ze dikwijls geraad-
pleegd om licht te laten schijnen op moeilijk 
verstaanbare teksten. De Talmoed roept de 
lezers van de Thora daarom op: ‘Een mens dient 
telkens zijn Bijbellezingen te vergelijken met de 
gemeenschap door twee keer de Hebreeuwse 
tekst te lezen en één keer de Targum’ (traktaat 
Berakoth 8a). Een duidelijke uitspraak die nog 
steeds geldt: Vergelijk je eigen interpretatie 
van de Bijbel met de Bijbeltekst en raadpleeg 
minstens één goed Bijbelcommentaar als toets-
steen!
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Voorverdereuitleg,zie:

De‘Algemeneinleiding’inSBOT,deel1-6.

‘HetgezagvandeSchrift’,inSBNT,deel1,pg.183-191.
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De betekenis van ϑεόπνευστος

theopneustos

Woordstudie

Hetbijvoeglijknaamwoordtheopneustos
betekent‘doorGod(in)geblazenofgeïnspi-
reerd’.Afgeleidvantheos‘(een)god;God’
enpneo‘blazen’wordthetin2Tim.3:16
niettoegepastopmensen(zoalsdedichters
enzienersbijdeoudeGrieken),maaropde
woordenvandeHeiligeSchrift.

Door het ontbreken van het lidwoord na pasa 
(alle) zullen we moeten vertalen met ‘ieder 
geschrift’ en niet met ‘geheel de schrift’. Met 
‘ieder geschrift’ worden natuurlijk de boeken 
van het OT bedoeld. Het begin van dit vers kan 
op twee manieren vertaald worden: ‘Elk van 
God ingegeven schriftwoord is ook nuttig ...’ 
(NBG) of ‘Alle Schrift is door God ingegeven 
en nuttig ...’ (vgl. SV). De eerste mogelijkheid is 
voor sommigen aanleiding geweest te denken, 
dat er ook niet-geïnspireerde schriftwoorden in 
het OT zouden staan. Dit is echter zeer onwaar-
schijnlijk, omdat Paulus naar de opvatting van 
de Farizeese partij, alle geschriften van het OT 
als door God geïnspireerd heeft beschouwd. 
Dus zowel de thora (wet, vgl. Rom.7:12) als 
de profeten en de geschriften, waaruit Paulus 
dikwijls citeert.
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Het zelfstandig 
naamwoord (vrl.) 

γραφή

graphē
betekent ‘geschrift’. 
In het NT wordt graphē uitsluitend gebruikt ter 
aanduiding van de Heilige Schrift of een deel 
daarvan. Dat het de betekenis ‘Schriftgedeelte’ 
kan hebben, blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat 
Jezus bij het citeren van enkele verzen uit Psalm 
118 spreekt van ‘dit geschrift’, waarmee Hij het 
geciteerde gedeelte moet bedoelen (Mar.12:10). 
Het totale OT wordt wel samengevat met het 
meervoud (‘de Heilige Geschriften’ of ‘de Schrif-
ten’, Mat.21:42), of ook wel met het enkelvoud 
(‘de (Heilige) Schrift’, Joh.20:9). Soms wordt de 
Schrift als een persoon voorgesteld: zij spreekt 
tot Farao (Rom.9:17) of tot Abraham (Gal.3:8) 
en besluit alles onder de zonde (Gal.3:22).



De eerste christengemeente: wat kunnen we daarvan
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