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1. INLEIDING 
 

Ontstaan van dit document 

 
Het eerste boek dat een grote impact had op mijn theologische standpunten was 
"God heeft een Zoon" 

1
 , dat vraagtekens plaats bij de verbondsleer en de 

bedelingenleer. Temidden van de Darbisten was ik opgegroeid met het 
dispensationalisme door het geschriftje "Rightly dividing the Word of Truth"  

2
  , dat 

zeven bedelingen beschrijft, en vele andere schrijvers van die signatuur, en nu 
kwam daar voor mij een vraagteken te staan achter die leer. 
Het tweede boek met voor mij belangrijke en nu verheugende consequenties heeft 
als titel "Het ene doel van God" 

3
 : dit heeft mij uiteindelijk een blijer Godsbeeld 

opgeleverd. Een tijdje later werd ik geattendeerd op het boek "God's Eonian 
Purpose." 

4
 waarin de sabbat voor mij ging leven. Vervolgens kreeg ik "De 

Messiaanse Beweging" 
5
  kado, en kocht na lezing "De Feesten van Israël" 

6
  van 

dezelfde schrijver er bij. Deze beide boeken openden mijn ogen voor het 
ontstellende feit, dat wij heidenchristenen -vanwege onze zondagsviering en 
afwijkende feestdagen- geen gezamenlijke eredienst met de Messiaanse Joden 
kunnen praktizeren. Om mijn kennis over de Messiaanse Joden uit te breiden, 
bezocht ik -samen met een zeer geïnteresseerde (helaas overleden) neef en 
studiepartner- de belangrijkste Messiaanse websites (de zgn. ‘top 100’), waarvan 
vele artikelen werden geprint, ingelijmd tot boek, en daarna bestudeerd en 
onderling besproken.  Die artikelen geven niet allemaal dezelfde standpunten weer, 
maar in hoofdzaak wijken ze sterk af van de heidenkerkelijke theologie.  
Er ontstond zo bij mij een sterke behoefte om te weten hoe die verkeerde 
heidenkerkelijke leer van vervanging ontstaan was. Dus ben ik op zoek gegaan 
naar een vakwerk over die vervangingstheologie. Navraag bij twee deskundigen 

leidde tot de conclusie dat zo’n vakstudie over de vervangingstheologie er volgens 
hen nog niet was. Op mijn zoektocht kwam ik in het bezit van de brochure van v. 
Barneveld, maar die gaat slechts  zeer summier in op enkele van de zgn.  “vroege 
kerkvaders”.  

7
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Dat betekende dat ik zelf moest proberen uit de oudste publicaties achter de 
historische ontwikkeling te komen, en dit daarna ook op papier te zetten, om ook 
andere belangstellenden te kunnen informeren.  
Toen ik eind 2005 de beschikking kreeg over de gehele collectie van The Ante 
Nicene Fathers, the Nicene and Post Nicene Fathers plus the Second Series, had 
ik een duidelijke basis gevonden om vanuit te werken.  Ultimo 2006 ontving ik de 
brochure die uitgegeven werd naar aanleiding van een conferentie over de 
vervangingstheologie door het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde 
Gemeenten. 

8
  In deze brochure zijn wel verschillende citaten met sporen van het 

studiethema ‘vervangingstheologie’ vermeld, echter zonder grondtekst, alleen ten 
aanzien van de kern en niet consequent. Toen ik al een tijdje bezig was, werd ik 
eind 2007 door een vriend gewezen op een deskundige, die ik geraadpleegd heb, 
en deze verwees mij meteen naar de studie van Hans Jansen 

9
, waarin echter – zo 

zei hij- weinig over de begintijd van het Christendom wordt geschreven. Deel 1 
daarvan bezat ik inmiddels. Vervolgens berichtte hij mij dat er in 2004 een boek van 
Diprose over de vervangingstheologie was uitgekomen in het Engels; dit boek 
kreeg ik begin juni 2008 vanuit Amerika in bezit.   
Deze studie behandelt een stukje kerkgeschiedenis en een stukje heden van de 
vervangingstheologie. Veel zaken zullen steeds bij de verschillende schrijvers 
terugkeren, zodat de lezer/lezeres niet moet schrikken van herhalingen. 
Het Grieks heb ik waar mogelijk toegevoegd voor studenten die interesse hebben. 

 
Van vervangingswaardeleer naar vervangingsleer 

 

Aardig is wellicht te vermelden dat ik als administrateur in een groot bedrijf op een 
gegeven moment in mijn beroepsleven langdurig met de (economische) 
vervangingswaardeleer werd geconfronteerd, en ook daaraan nogal wat tijd, 
energie en papier heb besteed.  Nu ik gepensioneerd ben, wil ik mij verdiepen in de 
bronnen van de (theologische) vervangingsleer en die zo veel mogelijk blootleggen.  
 

De vervangingstheologie
10

   - een “vitium originis“  
11

 
 
De vervangingstheologie die leert dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen, en 
dat er voor Israël geen plaats meer is in Gods heilsplan, heeft circa 1900 jaar lang 
de theologie van de kerken bepaald, en is een zuurdesem van kwaad en misleiding.   
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Deze vervanging is de kern van de heidenkerkelijke theologie.  Wie zich in deze 
studie verdiept zal zich -zo hoop ik- met mij bewust worden van de geweldige 
invloed die de vervangingstheologie vandaag nog heeft op het gemeentelijk denken 
en werken in de heidenkerkelijke wereld. 
 Er zijn ook allerlei varianten van tot op vandaag: zo zijn er Marcionistische 
varianten (het Oude Testament heeft voor ons geen betekenis meer, omdat het 
over de Scheppergod gaat en niet over de Verlossergod - wellicht een afleiding van 
het Griekse polytheïsme) - , er zijn antinomianistische varianten (de wet is 
afgeschaft voor Christenen) enz…., maar allemaal dragen ze antisemitische 
trekken.  Om nog maar niet te spreken over de Islamitische ‘vervangingsleer’, waar 
niet Jezus het Woord is, maar het woord van Mohammed centraal staat, de 
evolutionaire theologie 

12
  waarin God niet meer de Schepper

13
 is, en de Joden 

(ons) dus niet het juiste Woord van God hebben doorgegeven, omdat God hen 
verkeerd zou hebben voorgelicht !  en het supermensachtige “Heil Hitler 
hosannageroep” - een heidense voorloper van de komende Antichrist - wat leidde 
tot de moord op ca. 6 miljoen Joden.  Het is opvallend hoe weinig oog er in het 
algemeen is voor de consequenties van het supersessionisme.

14
 Men denkt dat 

men er klaar mee is om te zeggen dat Israël Gods volk is. Ondertussen werkt deze 
verradelijke theologie door in het denken, spreken en schrijven; en dat aangestuurd 
door universitair geschoolden.  

 
     Situatie nu 

 
De situatie "vandaag" is hier en daar wel íets verbeterd maar niet veel, zo zal 
blijken. Met de mond belijdt men de kern van deze leer te verwerpen,  maar in het 
kerkelijk handelen blijft verder alles bij het oude.  Een voorbeeld daarvan is een 
boekje van de hiervoor reeds genoemde ds.W.Silfhout 

15
  van de Gereformeerde 

Gemeenten.  Daarin belijdt hij -kortgezegd- dat er voor Israël nog wel toekomst is 
via bekering en geloof, maar alle gevolgen van de vervangingstheologie zoals: 
zondag, kinderdoop en eschatologische verwachting worden met allerlei onbijbelse 
argumenten gehandhaafd. Ook gaat hij in zijn argumentatie uit van een 
verbondstheologie met de kerk, wat pure vervanging is.   
 
V.d.Beek 

16
 gaat als protestant in zijn studie op soortgelijke wijze met het 

sabbatsgebod om; ook hij verklaart het houden ervan weg als voorbijgaand 
‘ceremonieel’, alhoewel hij toegeeft dat dit een van de Tien Geboden is.   
Wat beiden niet inzien is dat dit het praktisch onmogelijk maakt om Gods bedoeling 
te realiseren: Samen eén gemeente te zijn van Messiaanse Joden en 
heidenchristenen (Efeze 3).   
Wij hebben een geweldige barrière opgeworpen tussen onszelf als 
heidenchristenen en de Messiaanse Joden.  
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Omdat we onze theologie en onze houding niet willen aanpassen (we blijven ons 
beroemen tegen de takken), is het niet verwonderlijk dat de toenadering naar de 
Joden afketst.   
De leiding van de RK-kerk is meer gericht op de omringende wereld en haar 
politieke invloed daarin, getuige o.a. de Vaticaanse bank en de enorme 
museumschatten, dan op het jaloers maken van de Joden.  
De Paus noemt zich godslasterlijk de plaatsvervanger van Jezus Christus; maar de 
Bijbel is duidelijk, dat kan er maar Een zijn: De Heilige Geest.  
Die kerk blijft vasthouden aan de opvolging van bisschoppen en pausen vanaf 
Petrus, en zelfs aan de aflaat:  in 2007 geeft de paus aan allen die naar Lourdes 
bedevaren een absolutie voor gedane zonden!  Maar er is nog meer: de afgoderij 
van de aanroeping van Maria en van immer toenemende aantallen “heiligen” 

17
, de 

relikwieënverering, de beeldendienst, en het verplichte celibaat met alle gevolgen 
van dien.   Als daar Jezus Christus weer in het middelpunt zou komen te staan als 
de enige Middelaar en Heer (en Maria en de vele heilig verklaarden werden 
ontdaan van de hen toegeschreven onbijbelse kwalificaties), als het vele geld aan 
de armen zou worden gegeven, er geen Joodse imitaties meer zouden zijn bij de 
“geestelijkheid” met wierook en kleding enz. alsof (alleen) zij een priestergeslacht 
zijn - ja, dan ware er werkelijk heil te verwachten, als het God behaagt. Een spiegel 
tot bezinning in de R.K. zou –bijvoorbeeld-  kunnen zijn wat beschreven is in “Two 
Babylons”.  

18
   De door langdurige fusiebesprekingen eindelijk onstane PKN, telde 

vele slachtoffers: de Arminianen konden niet meegaan omdat zij terecht de Dordtse 
Leerregels verwerpen, en de ‘behoudende’ schare -die qua geweten niet mee 
durfde en wilde gaan- werd buitengesloten. De PKN gaat sindsdien processen via 
de rechter aan, om de kerkgebouwen van hen terug te eisen. Wat een “lichtend” 
voorbeeld voor de wereld.  

 
Wezenskenmerken van de vervangingstheologie: 
Contra Gods ideaal = << Samen met de Messiasbelijdende Joden Gemeente zijn>>.  

Bij nog maar weinig gojim-christenen ben ik een visie tegengekomen op dit doel 
van God met de christelijke gemeente. Velen spreken over de kerk en bedoelen 
dan alleen de heidenchristelijke kerk, die soms een onchristelijke heidenkerk 
geworden is, gezien het ongeloof en de wereldzin. Een kleinere groep schrijvers, 
waaronder de Darbisten, heeft het nadrukkelijk over de positie in “de hemelse 
[gewesten]”  c.q. “onder de hemelingen” in commentaren op de Efezebrief, maar 
spreekt niet over de eenheid van Messiasbelijdende Joden en heidenchristenen. De 
gojim-theologie heeft al vrij vroeg een wig gedreven tussen de kerk van Rome 
inclusief haar protestantse c.a. opvolgers enerzijds en de Joodse heiligen 
anderzijds.  

                                                      
17

 Overigens een dubieuze zaak die heiligverklaring: Clemens van Alexandrië wordt eerst 
heilig verklaard en later door Clement VIII weer van de lijst geschrapt vanwege heterodoxie. 
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 “Two Babylons or the Papal Worship Proved to be the Worship of Nimrod and His Wife”, 
Alexander Hislop, 1932, A& C .Black, Ltd. London.  
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En die scheiding is er nog steeds, ondanks enige pogingen daar verandering in te 
brengen, ook bij de protestantse kerken en vrije gemeentegroepen. Sommigen 
durven zelfs op de Joden hoogmoedige kritiek te hebben, na de eeuwenlange 
moordpartijen op dit aardse volk van God. 
 
Gods ideaal met de gemeente wordt m.i. in Efeze 2 t/m 4 verwoord:

19
 

 2:15-20 "..opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, 

 vrede makend, en die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het       

 kruis,terwijl Hij daardoor de vijandschap gedood heeft. En Hij is gekomen en heeft  

 vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die nabij waren. Want door Hem  

 hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Dus bent u geen  

 vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en  

 huisgenoten van God ”……    
2:22 “in Wie u ook mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in (de)  

 Geest”…...    
3:6 “dat [zij uit] de volken mede-erfgenamen zijn en mede-ingelijfden en 

mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus”…….   
4:2-6 “terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid elkaar in 

liefde verdraagt en u beijvert de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de 

vrede; één lichaam, en één Geest, zoals u ook geroepen bent in één hoop van uw 

roeping, één Heer, één geloof, één doop,; één God en Vader van allen, die is boven 

allen en door allen en in allen”….   

3:10 “opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse [gewesten] door de 

gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt, naar het eeuwig 

voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer……  

 
Deze Goddelijke oproep via onze apostel Paulus heeft de kerk naast zich neer 
gelegd, ook in recente tijden na pro forma afwijzing van de vervangingstheologie.  
 
Vervangingstheologie werkt volgens het principe van Jerobeam 20 

Bij het opnieuw doorlezen van de hele bijbel aan tafel, viel mijn oog op dit 
fenomeen.   We vinden het in 1 Koningen 12:25-32 en in 1 Koningen 13:4-34. Het 
kopje boven het eerste tekstgedeelte in de NBG is veelzeggend:     

 <Jerobeam stelt een nieuwe eredienst in>  

Het principe van Jerobeam is tweevoudig: 
1

e
 Vervanging van de oude eredienst door een nieuwe 

2
e
 Verleiding of vervolging van elke profeet die bezwaar maakt, en van iedereen die 

zich niet aan de nieuwe eredienst houdt. We zien de culminatie daarvan bij Achab 
en Izebel.    
Dit principe is door de kerk toegepast in de vervangingstheologie, in de vele 
satanische verleidingen en in de vervolgingspraktijken door de eeuwen heen.  
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   "Het Nieuwe Testament, herziene Voorhoeve-uitgave", Medema-Vaassen, 1982   
pag. 376-378 
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   Later trof ik deze visie ook aan bij drs. J. van Barneveld, naar ik meen in <Israël Aktueel?>.   
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Die satanische achtergrond blijkt uit o.a. de volgende teksten: 

 Satan is de leugenaar en mensenmoordenaar van den beginne (Joh.8:44).  

 Hij doet zich voor als een engel des Lichts (2 Kor.11:14).  
Hij is de diabolos - die alles en allen door elkaar gooit: hij is daarom blij met de 
vervangingstheologie, want hij is een vijand van God en van Gods volk Israël en 
van Gods Messiaanse Gemeente. Maar de levende gelovige gemeenteleden 
vormen het huis van God, en Christus is Koning van de Joden, niet van de kerk. De 
heiden Pilatus had dit laatste kennelijk beter ‘begrepen’ dan wij christenen.  
Er zijn echter een paar ‘begenadigde’ uitzonderingen, zoals enige evangelische 
groepen die zich Messiaanse gemeente noemen en de afgodische zondag hebben 
ingeruild voor de sabbat en de Joodse feesten willen vieren; een voorbeeld ter 
navolging.  Alhoewel gebruikt in ander verband, is toch het volgende toepasselijk: 
"Want: heidenen bekeren is een vroom werk, maar vromen bekeren een 
heidens werk". 

21
 

 
      Vreemde talen 

 

Dit boek is in het Nederlands geschreven, uiteraard met uitzondering van de 
originele citaten in het Grieks, Hebreeuws en Latijn. Voor de vertaling daarvan heb 
ik zo mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare Nederlandse bronnen. In alle 
andere gevallen heb ik voor de vertaling van het Grieks, Hebreeuws en Latijn 
gebruikt gemaakt van bronnen in het Duits, Engels en Frans, en die vertaald in het 
Nederlands. Daarbij heb ik zonodig lexica e.d. geraadpleegd.   

 
Opbouw van de studie 

 

Na een uitgebreide entree van Adlai Loudy over de zondag en de sabbat in 
hoofdstuk 2, begint een kritisch onderzoek vanaf de allereerste theologische 
geschriften A.D. naar sporen van vervangingstheologie; en dan niet alleen ten 
aanzien van de kern daarvan, maar ook vele afgeleide vormen komen in deze 
studie aan bod, door middel van een anthologie met commentaar.  
Te beginnen met de zgn. "Apostolische Vaders"- en enige door mij uitgekozen 
latere theologen, zoeken we naar sporen van vervangingstheologie in ruime zin. 
Daarbij vermeld ik m.i. relevante achtergrondinformatie over de tijd en 
omstandigheden waarin de hier onderzochte geschriften tot stand kwamen, en de 
duiding die er door de ‘hedendaagse’ wetenschap -inzonderheid de patrologie- aan 
gegeven wordt, zodat de lezer hierover enigermate geïnformeerd wordt. Voor de 
huidige stand van zaken en ter vergelijking met het verleden, passeren ook enige 
eigentijdse theologen de revue. Daarbij gaan we kritisch na of bepaalde eigentijdse 
uitspraken overeenstemmen met onze bijbelse bron.  
Het leek mij van belang om ook enige aandacht te schenken aan het 
gedachtengoed van bepaalde filosofisch georiënteerde vroege theologen, omdat er 
een grote invloed van de filosofie op de kerkelijke standpunten is uitgegaan. Zo heb 
ik als voorbeeld de bekeringsgeschiedenis van Justinus opgenomen, in verband 
met zijn idee van de ‘christelijke filosoof’.   

                                                      
21

 "Vreemdelingen", (ds.)  H.A.Visser, Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1984, pag. 51 

 
 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

-7- 
 
Voor dit duidelijk etaleren van de filosofie bij de ‘kerkvaders’ vind ik bijvoorbeeld 
steun door de gezamenlijke oproep van Stichting Shoresh en Stichting Schreeuw 
om Leven, om de Romeins/Hellenistische cultuur in te wisselen voor het 
Bijbels/Hebreeuwse  denken.   
 
Enige belangrijke onderdelen van de vervangingstheologie die tot op vandaag 
persisteren wil ik afzonderlijk bespreken: zondag vs. sabbat, de ‘sacramenten’ als 
zuigelingendoop en avondmaal in de Protestantse kerk, het onderscheid tussen 
geestelijkheid en leken, het koninkrijk nu versus de bijbelse eschatologische hoop, 
alsook de ‘christelijke’ afgoderij,  worden nader belicht in Bijbels kader.  
 
Tot slot wordt – noodzakelijkerwijze summier- de tragische Jodenvervolging door de 
eeuwen heen summier aan de hand van verschillende auteurs opnieuw voor het 
voetlicht gebracht; de relatie tussen theologie en praktijk is hier evident. 

 22
   

 
Het zal duidelijk zijn dat een uitputtend onderzoek van de vervangingstheologie niet 
tot mijn mogelijkheden behoort, zodat ik slechts een beperkt aantal schrijvers 
bespreken kan. 
    

Mijn Leitmotiv voor deze studie  is vierdelig: 
 
a. Jezus' toespraak in Mattheüs/citaat uit Mattheüs 11:12: 
 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der 

Hemelen zich baan met geweld en geweldenaars [Grieks:ὶ]grijpen er 
naar......  

 
b. Paulus' toespraak in Handelingen/citaat uit Hand. 20:27-30: 
 Want ik heb niet nagelaten jullie de hele raad van God te verkondigen...    Zelf 

weet ik (Paulus) dat na mijn heengaan wrede wolven bij jullie zullen 
binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit je eigen midden zullen 
mannen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich 
aan te trekken....   

 
c. Paulus waarschuwing in Romeinen 11:20-21: 
 Wees niet hoogmoedig, maar vrees! Want als God de natuurlijke takken niet 

gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. 
 
d. Paulus’ betoog in Efeze 3: 
 .. dat de volken mede-erfgenamen en mede-lichaam en mede-deelgenoten 

van de belofte in Messias Jezus zijn door het evangelie…  
     
                Layout 
 
Voetnoten die onderdeel van een citaat van een schrijver uitmaken, zijn direct 
onder het citaat en in een ander lettertype afgedrukt dan de door mij geplaatste 
voetnoten onder de streep onderaan de pagina. 

                                                      
22

 Dr. Hans Jansen heeft in zijn reeds genoemde werk hiervoor de toon gezet. 
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Kritiek op visies, niet op mensen 
 
Gezien de aard van het onderzoek is het onvermijdelijk dat veel dingen kritisch 
worden belicht. Dat is wel mijn bewuste kritiek op het geschrevene, maar niet met 
het oog kritiek te leveren op de levenswijze van hen die het op schrift stelden. 
Anders gezegd: de kritiek laat onverlet het vele goede dat door de schrijvers op 
papier is gezet, en wat door hen gedaan is. 
Zelf heb ik ook vele jaren gepreekt onder de Darbisten, en ik ben mij er van bewust 
dat niet alles schriftgetrouw was, al hadden we die pretentie. Daarmee beweer ik 
uiteraard niet dat alles wat de Darbisten leerden verkeerd was, zoals sommigen wel 
menen. 

23
    Hun streven naar een grondige kennis van de bijbel (voor de meesten 

de  Nederlandse vertalingen) heeft mij ook al jong aangestoken.  
Op het door mij destijds geleerde is dus ook heel wat kritiek mogelijk, die ik in feite 
zelf al schrijvend  ondervind.  Uiteraard is ook dit geschrift vatbaar voor kritiek.  
 
Gezegd moet worden dat de Darbisten – die samen met de Baptisten en andere 
groepen door de “orthodoxe” kerk voor ketters worden uitgemaakt - al ver voor die 
‘rechtzinnige’ kerk gezien hadden, dat Israël Gods volk was èn bleef

24
 , en zij 

kenden geen supersessionnisme, met uitzondering van het vieren van de zondag, 
als gevolg van een verkeerd interpreteren van Openbaring 1:10, waarover we nog 
komen te spreken.    
 
Realiseren we ons, dat we in een afgodische wereld leven, met namen van dagen 
die ons daar elke dag aan kunnen herinneren. Onze wereld is nooit christelijk 
geweest en zal dat ook niet zijn, totdat de ware Christus dit zal realiseren. 
 
 
 
Reacties 

Graag ontvang ik positief-kritische reacties via email:  b.huurman@online.nl 
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  Zoals bijvoorbeeld Brouwer en Hanegraaf in “De laatste discipel”,  een roman over het boek 
Openbaring (alles heeft al plaatsgevonden in het verleden), met een recensie van ds. C.J. 
Meeuse in het R.D. van 15 september 2005 getiteld “Ophef over het boek Openbaring”. 
Graag geef ik toe dat de visie van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins, die o.a. menen dat we 
kunnen uitrekenen wanneer Jezus terugkomt, absoluut verkeerd is; het is weer zo’n 
typisch Amerikaans ophef-boek als ‘bestseller’.  De visie van Meeuse deel ik echter 
evenmin; de kerk is gaan dwalen en is derhalve niet rechtzinnig te noemen. Het tijdperk 
van het getal zijn we inmiddels binnengetreden door de digitalisering. De dieren hebben al 
een merkteken, nu wij mensen nog. Alleen weet niemand wanneer het getal van het beest 
daadwerkelijk kan worden uitgerekend en teruggebracht tot de juiste persoon: de 
antichrist. Maar als deze dingen realiteit worden, dan zullen Joden en christenen die een 
weg met God gaan het wel weten.    
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  Men zie de geschriften van John Nelson Darby, Jaap G.Fijnvandraat, H.P.Medema e.a. 
 
 
 

mailto:b.huurman@online.nl
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2. ADLAI LOUDY en JAN KAPTEYN >>  SABBAT 

 
2.1 Loudy’s uitspraken  
 Zoals in hoofdstuk 1 vermeld, zal ik hier nader ingaan op het boek van Adlai 

Loudy getiteld “God‘s Eonian Purpose“ 
25

 , ten aanzien van zijn uitspraken over 
de zondag versus de sabbat.  
 

Loudy citaten pagina 43:  
 In Joh. 20:1 leest de King James Bijbel: “De eerste dag van de week”. Het is    

weinig bekend in de christenheid, dat dit een “valse, gefingeerde” vertaling is die 
de kerk is aangesmeerd door de vertalers, een “kameel” die door zowel 
geleerden als studenten is opgeslokt ….  
Het origineel leest in alle oudste drie manuscripten:  
<mia toon sabbatoon> =  EEN VAN DE SABBATTEN. 

26
 

Onze vertalers meenden meer te weten dan de grote Auteur en hebben het 
woord van God vervalst. Zij veranderden ‘een’ om ‘eerste’ te lezen, voegden het 

woord ‘dag’ in, want dit staat niet in het origineel en is niet nodig voor de 
vertaling, en veranderden “sabbatten” in het enkelvoud ‘week’. 
Kan iemand zich een verraderlijker en bedrieglijker daad van mensen 
voorstellen? Het is werkelijk afstotelijk voor hen die het origineel eerbiedig 
beschouwen als het echte woord van God, en die willen dat het tot hen spreekt 
zoals Hij het heeft willen geven.  

 
citaten pagina 221-223: 
 Toch vinden we vandaag aan alle kanten gelovigen die verslaafd zijn aan de 

beginselen van de wereld, en die door de aanwijzingen en onderwijzingen van 

mensen zijn geleerd, om dagen, maanden en tijden waar te nemen als een 
manier om God te behagen, terwijl in werkelijkheid Zijn waarschuwing wordt 
genegeerd tegen al dergelijke dingen, en men ontkent de volmaaktheid die Hij 
voor hen heeft gemaakt in Christus !  Het is te erg voor woorden.  

Toch is de waarschuwing tegen dit alles onmiskenbaar duidelijk, zodat 
niemand die gehoor geeft aan Gods heilig woord behoeft te verdwalen:  
Laat dan niemand u oordelen over eten en drinken, of terzake van een bepaald 
feest, of nieuwe maan of sabbatten, die een schaduw zijn van de dingen die 
komen, maar het lichaam is van Christus.    (Col. 2:16,17). 
Denken we ons eens in hoe -ondanks deze vermaning- Gods volk aan alle 
kanten wordt “veroordeeld”, en hoe hen wordt verteld om dagen waar te nemen 
en af te zien van voedsel en drinken als deel van hun godsdienst. 
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  Adlai Loudy, “God’s Eonian Purpose”, Concordant Publishing Concern 1991.      
Loudy is geen zevende-dags-adventist, maar een volgeling van Adolph Ernst Knoch. 
Laatstgenoemde heeft een heel aantal theologische publicaties op zijn naam staan, 
waaronder een Concordant Grieks-Engels Nieuw Testament, en een Commentaar op 
het Nieuwe Testament. Hij was een tijdje verwant aan de Darbisten, maar heeft zich 
daarvan later gedistancieërd.  
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 Grieks: ίῶάῶ
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 Door de edicten van mensen en een oneerlijke vertaling, zijn gelovigen ertoe 

verleid te denken dat de Zondag de “eerste dag van de week” of “de Dag des 
Heeren” uit de Bijbel is, en dat die op godsdienstige wijze zou moeten worden 
gehouden.  Het komt als een enorme schok als ze vernemen dat de Schriften, 
indien juist vertaald, niets zeggen over “de eerste dag van de week”.   

 
De Zondag, een heidense vrije dag, is door de aanwijzingen en leringen van 
mensen een onechte sabbat geworden, waarvan het houden het 
onderscheidingsteken is geworden van het afvallige christendom ! 

 
Laten we  ter wille van hen die hier geen kennis van hebben, en die zich 
afvragen of deze mededeling wel waar is, gehoor geven aan de stem van de 
historici:    
Ongetwijfeld is de eerste wet, hetzij kerkelijk of burgerlijk, waarvan bekend is 
dat hij is uitgevaardigd om die dag [Zondag]  als sabbat te houden, het edict 
van Constantijn, 321 A.D 
(Chambers Encyclopedia, article “Sabbath”.) 
 
Constantijn de Grote maakte een wet voor het hele rijk [321 A.D.] dat de 
zondag moest worden gehouden als een rustdag in alle steden en stadjes; 
maar hij stond de mensen op het platteland toe om hun werk voort te zetten. 

(Encyclopedia Americana, article “Sabbath”). 
 

De eerste erkenning van het houden van de Zondag als een wettelijke 
verplichting is een constitutie van Constantijn in A.D. 321, bepalende dat alle 
gerechtshoven, inwoners van steden en werkplaatsen op Zondag (venerabili 
die Solis),moesten rusten, met een uitzondering ten gunste van hen die bij de 
agrarische arbeid betrokken waren. 

(Encyclopedia Brittannica, ninth edition, article “Sunday”). 
 

Laten we nu Constantijns edict beluisteren, dat kan worden beschouwd als de 
originele Zondagswet, en het model waarnaar alle zondagswetten sindsdien 
zijn opgesteld: 
Laat alle rechters en stadsmensen, en hen die werkzaam zijn in alle soorten 
handel rusten op de eerbiedwaardige dag van de Zon; maar laten zij die op het 
platteland wonen, vrijwillig en in volle vrijheid zorgen voor de landbouw; want 
het gebeurt vaak dat er geen andere dag zo geschikt is voor het zaaien van 
graan en het planten van wijnstokken; opdat het kritieke moment niet verloren 
gaat, en de mensen de goederen die de hemel hen schenkt niet zouden 
verliezen.  

(Edict of March 7, 321 A.D. Corpus Juris Civilis Cod., lib.3, tit.12:3) 
 

Hier zien we dat het houden van de Zondag onbetwist een gebod van mensen 
is. Er is zelfs geen enkele bijbeltekst in de Schrift te vinden -van Genesis tot 
Openbaring- die het houden ervan door gelovigen machtigt.  
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 Beginnend met het edict van Constantijn in 321 A.D., gevolgd door de 

gecombineerde pogingen van kerk en staat, samen met de afvalligheid van de 
waarheid, ontstond er een bijna universele zondagsviering tegen de tijd dat de 
King James Vertaling van 1611 werd gemaakt. 

 
Klaarblijkelijk om de viering een schriftuurlijke onderbouwing te geven, hebben 
de vertalers de originele tekst op een verschrikkelijke manier gecorrumpeerd. 
 
Laat de lezer elke Griekse tekst van de Schrift onderzoeken en Mt. 28:1, 
Mk.16,1:2, Luk. 23-56 en 24:1, Hand. 20:7 en 1 Kor. 16:2 bestuderen…. en we 
zullen vinden dat Christus uit de doden werd opgewekt op zaterdag, de Joodse 
Sabbat, en dat elke opgetekende ontmoeting met de discipelen in de Schriften 
….. op “een van de sabbatten” was en niet op Zondag. Hoe absurd om staande 

te houden dat Johannes de Openbaring zag en schreef op zondag ! 
 
Er is niets mis met het apart zetten van een dag voor de Heer. De gewoonte 
om op zondag samen te komen is nu geschikt voor dit doel, maar we moeten 
het niet zien als een dag die God heeft bekrachtigd voor goddelijke eredienst 
boven elke andere dag. Het vieren van een bepaalde dag als een  zaak van 
zich houden aan de wet, als middel tot redding, of het nu de zondag is of de 
sabbat van de zevende dag, wordt veroordeeld in de Schriften in deze 
bedeling der genade waarin God ons heeft volmaakt in Christus. 

 
Dat zijn misprijzende uitspraken over de vertalers - te weten: dat zij moedwillig voor 
een verkeerde vertaling hebben gekozen - ook correct zijn, zullen we in het 
onderdeel over de sabbat nader bezien, waarbij het na honderden jaren 
zondagsviering wel erg moeilijk zou zijn geweest door vertaling met “een van de 
sabbatten” impliciet toe te geven, dat de kerk heeft gedwaald en dat de 
zondagsviering geen bijbelse grond heeft. Maar verbaas u niet want de vreemdste 
leringen zullen we bij de “kerkvaders” en hedendaagse theologen tegenkomen.  
In de originele Lutherbijbel (niet in de herdrukken) staat overal sabbat, en dat geeft 

te denken. Het zou overigens erg vreemd zijn als God voor de Joden de sabbat en 
voor de heidenen de zondag zou hebben aangewezen in de Bijbel. Dat maakt de 
beleving van het samen-gemeente-zijn praktisch bijna onmogelijk.  
 
Kanttekeningen bij Loudy’s uitspraken:  
De ‘Wet’ 

27
 is niet afgeschaft en staat niet tegenover de genade.  Dat blijkt duidelijk 

uit  bijvoorbeeld: 
Psalm 1:  
 Welgelukzalig de man die... aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,  en 
Psalm 19: 
  .. de wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel... het gebod verlicht de 

ogen... 

en vooral uit Psalm 119, het loflied op de Thora, nota bene de langste Psalm!  
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 De Joden noemen dit de ‘Thora’;  dit wordt door hen verstaan als onderwijzing. 
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De volmaaktheid waarover Loudy spreekt hebben we nog allerminst bereikt, dat 
blijkt wel uit onze levenspraktijk. We zijn nog "under construction", zoals Bob 
George  zo mooi zegt, d.i. "in aanbouw".   

28
 

De wet is in Christus vervuld en zal ook in ons praktische leven vervuld  moeten 
gaan worden.  

29
 

Het gaat hier m.i. ook om de door Paulus genoemde gehoorzaamheid van het 

geloof [Gr.: ὑὴίZie Romeinen 1:5 en 16:26.    

Tegenover Loudy's harde oordeel op de vorige pagina over de misstanden, komt 
het mij dan ook heel vreemd voor, dat hij toch de zondag van het ‘afvallige 
christendom’ kan vieren. Dan draagt hij toch ook zelf dat ‘onderscheidingsteken’ ?    
En God is niet alleen nu, maar ook in de Tenach 

30
, de Genadige en Barmhartige, 

zoals blijkt uit de Thora, o.a. Exodus 34:4 (NBG):  
 "HERE, HERE, GOD, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van 

goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die 
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;.."   

en uit Psalm 103:8-11  
 "Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; 

niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen.  Hij doet ons niet naar 
onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, maar zo hoog 
de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn  goedertierenheid over wie Hem 
vrezen."    en vele andere bijbelverzen. 

De Thora-zegening van de Israëlieten uit Numeri 6:23-27 wordt elke zondag in veel 
kerken opgezegd, waarin staat:...en  zij  u  genadig..    Daarom heb ik moeite met 
Loudy's uitspraak  "in deze bedeling der genade" tegenover de Thora; hij is 
aanhanger van een straffe bedelingenleer.  Het gebruik van deze Thorazegen in de 
kerken komt ook voort uit de vervangingstheologie.  
Omdat ik - gezien mijn control beliefs 

31
 - Loudy's beweringen vooralsnog niet 

zomaar kon aannemen, ben ik onderzoek gaan doen, zowel naar de historie als 
naar de vertaling.  
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    "Classic Christianity", Bob George, Harvest House Publishers, 1989, pag. 113 
 
29

    Zie "Het Evangelie is Joods",  David H. Stern, Gideon Hoornaar, 1998, pag. 61-72 
 
30

  Tenach  is de Joodse naam voor wat wij in Nederland ‘Oude Testament’ noemen. De 

uitdrukking Oude Testament komt voor in 2 Cor. 3:14 “ῆᾶή en is daar 
vertaald met ‘Oude Verbond’. Maar laten we ons niet vergissen: het is het Woord van 
God en de principes blijven geldig. Hij zal immers onder het Vernieuwde Verbond de 
Thora in ons hart schrijven. Het is de Schrift die op Jezus duidt, want  Paulus toonde uit 
de Tenach aan dat Jezus de Messias is. Het ‘Nieuwe Testament’ kunnen we beter het 
‘Vernieuwde Testament’ of  ‘Vernieuwde verbond’ noemen, dat met de Joden is gesloten 
en waarin wij als Messias gelovigen worden ‘ingelijfd’.   

 
31

 Dit is een term ontleend aan John Sanders, “No other Name“, William B. Eerdmans   
Publishing, 1992,  p.31.    

      Control beliefs zijn in mijn woorden: onze diepgewortelde aan onze christelijke leer 
ontleende overtuigingen die ons in principe zouden kunnen behoeden voor het zo maar 
aannemen van valse leer.  Als echter onze control beliefs verkeerd zijn, zullen ze ons in 
principe ook kunnen verhinderen om de waarheid onder ogen te zien, zo is mijn ervaring.  
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Daartoe bezocht ik de internetsite van de Australische Messiaanse Jood Jan 
Kapteyn en de site die gekoppeld was aan de Encyclopedia Brittannica. Deze beide 
komen hieronder aan bod. Ook enige andere encyclopediëen raadpleegde  ik bij de 
Koninklijke Bibliotheek.  
 
2.2. JAN KAPTEYN  
 

De website van de Australische Messiaanse Jood Jan Kapteyn 
 
Hierop staat een artikel dat aan de Sabbat is gewijd, getiteld:  
"Waarom de Sabbat en niet de Zondag ? "   

32
   

 We lezen daar o.a.: 
  Wij kunnen nergens in de Bijbel vinden dat de Apostelen aangetoond hebben 

dat wij van de laatste dag der week, de Sabbat, moesten overschakelen naar 
de eerste dag der week, de Zondag. De Apostelen en de eerste gemeenten 
hielden de Sabbat, zoals we kunnen leren van Hand.13:14, 42, 44, 15:21, 
16:13, 18:4.  Hand. 17:2 legt er zelfs de nadruk op, dat het hun gewoonte was 
om op de Sabbat samen te komen. 

 
De Mithras godsdienst, die aan het einde van de 1ste eeuw begon te 
overheersen in het Romeinse Rijk, had de hellenistische Zongod Helius 
geadopteerd als “Deus sol invictus” de onoverwinnelijke zongod. De eerste dag 
der week, de ZONdag, was aan hem gewijd. Keizer Constantijn, een vurige 

aanhanger van deze kult [h=cultus], maakte een wet in het jaar 321. Deze wet 
zegt ondermeer: Alle ambtenaren van het rijk moeten op de eerste dag van de 
week het werk neerleggen ter ere van onze Heer, Deus sol invictus (de 
zongod). Klinkt de naam Zondag u bekend in de oren ? Deze dag is toen overg 

enomen door de kerk die afstand wilde doen van alles wat ook maar iets met 
de Joodse Godsdienst te maken had. Door de Zondag zochten zij acceptatie 
van de andere godsdiensten.   
De door Constantijn aangemoedigde opvatting  dat alle goden accepteerbaar 
zijn, maar zo veel mogelijk op de zelfde dagen verheerlijkt moeten worden, 
heeft tot de acceptatie van de Zondag geleid, evenals de invoering van het 
kerstfeest.  In het NT vertalen onze vertalers sabbaton vaak correct met 
Sabbat. Maar als het zo uitkomt vanwege de Kerkelijke doctrines gebruiken zij 
de volgende cirkelredenering: “Daar wij op de eerste dag van de week 
samenkomen, moet het in deze gevallen vertaald worden als eerste dag van 
de week.”   
De vertalingen met “eerste dag van de week” in: Matt.28:1, Mark.16:2, Lucas 
23:56, Joh.20:1, Hand. 20:7 en 1 Kor.16:2 zijn opzettelijke vervalsingen van het 
originele Grieks om de Kerkelijke instellingen te rechtvaardigen. 

 
Kapteyn is dus van mening dat de vertaling met  “eerste dag der week” niet deugt, 
en dat dit moet zijn “een van de sabbatten“, net als Loudy. 
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 www4.tpg.com.au/kapteyn/zatzun/htm. Er is ook een Engelse versie van het geciteerde. 
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De website gekoppeld aan de Encyclopedia Brittannica 
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Daar kwam ik met de zoekfunctie “sabbath” bij een uitgebreid engelstalig artikel 
waarvan hier enige citaten.  
Onder het hoofd: ”Waarom en wanneer werd de wekelijkse Sabbat verschoven”  
staat het volgende:  
 Gedurende de periode 30 A.D. tot 313 A.D. leefden de christenen in een 

overheersend heidense wereld. 
- De reeds lang gevestigde, officiële godsdienst van het Romeinse Rijk was 
heidens. Een sterke concurrent van het christendom was een derde religie: 
Mithraism. Dit geloof hield de aanbidding in van een Perzische God Mithra, en 
was populair onder de Romeinse civiele en militaire dienst. Beide religies 
reserveerden de Zondag als hun dag van religieuze viering. Vele christenen 
werden waarschijnlijk gedwongen om kleur te bekennen.  
- De Christenen werden ook gemotiveerd om de Sabbat dag te veranderen als 
een methode om zich van de Joden te distanciëren.  
   Twee redenen waren:  

1) De regering vervolgde de Joden destijds periodiek; het was veiliger voor 
de christenheid om te worden beschouwd als een afzonderlijke godsdienst, 
dan als een sekte van het Jodendom.  

   2) De relaties tussen de Joden en christenen waren vijandig destijds. De  
vroege christelijke kerk had veel geleden vanwege de vervolging door de 
Joden. 

In 321 AD verklaarde Keizer Constantijn -terwijl hij nog een heidense 
Zonaanbidder was- dat de Zondag de rustdag moest zijn:  
“Laten op de eerbiedwaardige dag van de Zon alle magistraten en mensen die 
in steden wonen rusten, en alle werkplaatsen dienen te worden gesloten. Op 
het land mogen evenwel mensen die in de landbouw werkzaam zijn, vrijelijk en 
wettig hun activiteiten voortzetten, omdat het vaak gebeurt dat een andere dag 
niet geschikt is om met winst te zaaien of wijnstokken te planten, opdat niet 
door het negeren van het juiste moment voor deze werkzaamheden de gave 
van de hemel verloren zou gaan..  
Het Kerkelijk Concilie van Laodicea beval in circa 364 A.D. dat de 
godsdienstige vieringen moesten plaatsvinden op Zondag en niet op Zaterdag. 
Zondag werd de nieuwe sabbat. Zij bepaalden: “Christenen moeten niet 
Judaïseren en onledig zijn op Zaterdag, maar zij moeten werken op die dag“. 
Er zijn veel aanwijzingen in de historische verslaggeving dat sommige 
christenen de kerkelijke bepalingen negeerden. Sabbatsviering werd in Wales 
nog opgetekend in 1115 AD.  
Francis Xavier was bezorgd over sabbatsviering in Goa India in 1560 A.D.; hij 
vroeg een inquisitiebureau op te zetten om wat hij noemde: “Joodse 
goddeloosheid”  uit te roeien.  
N.B. Een katholieke provinciale Raad onderdrukte de praktijk in Noorwegen in 

1435 AD. 
 

Ook hier hetzelfde beeld als wat Loudy schetst. 
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 www.religioustolerance.org/sabbath.htm  
 

http://www.religioustolerance.org/sabbath.htm
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Extract overige encyclopediëen 
34

 
 
Bij de bestudering van het artikel “Zondag’ in de diverse encyclopediëen bleek een 
opvallende en interessante afwijkende mening te vinden in La Grande 
Encyclopedie: De dag des Heren in Op.1:10 zou van toepassing kunnen zijn op de 
sabbat.   Maar alle andere gaan ervan uit dat op de “eerste dag der week”  vanaf 
het begin de christenen op enige manier bij elkaar kwamen. Dat is ook de huidige 
visie en handelwijze van bijna alle kerkgenootschappen.   
De oorzaak daarvan lijkt mij tweëerlei: 

1) de vertaling van ί   ν άmia toon sabbatoon] met “eerste dag van 

de week“. In het onderdeel “zondag of sabbat” zullen we proberen aan te tonen 
dat een vertaling met “een (dag) van de sabbatten” even waarschijnlijk is, zo niet 
waarschijnlijker. Want waarom zou Jezus aan de zijnen verschijnen op een dag 
waarop ze moeten werken ? En waarom zou hij niet op sabbat in hun midden 
komen, wanneer ze naar gewoonte samenkomen?  Zo ja, dan vervalt het hele  
“eerste dag der week“- argument.  
Overigens behoeft een verschijning van Jezus Christus aan de discipelen op 
zogenaamd “de eerste dag der week”  c.q. “op een sabbatdag” nog niet te 
betekenen dat hij op de zondag c.q. de sabbat is opgestaan; het kan in principe 
ook eerder geweest zijn, want de bijbel zegt niets over het exacte moment van 
de opstanding. Het moet geweest zijn voordat de vrouwen bij het graf kwamen, 
maar hoe lang daarvoor ?  

2) de  verkeerde  interpretatie van Openbaring 1:10 des Heeren Dag als de zondag. 
 
 
    Gevolgen 
 
Zowel de Romeinse keizer als de kerk hebben dus in de vierde eeuw de sabbat 
verboden en de zondag daarvoor in de plaats gesteld, aldus deze twee artikelen op 

internet.  
Het verbieden van de sabbatsviering en van de Talmoed-studie -en daardoor ook 
de studie van de Thora en de Tenach - gebeurde echter al veel eerder door andere 
keizers.  
Zo hebben met name de keizers Vespasianus en Domitianus al in de eerste eeuw, 
en keizer Hadrianus in de tweede eeuw  een onderdrukking en vervolging van de 
Joden ingezet, met de bedoeling de Joodse godsdienst te gronde te richten; en 
allen die de sabbat wilden houden werden met de dood bedreigd.   

35
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  Zie bijlage 101 voor de originele tekst van het artikel ‘Zondag’ uit de diverse 
encyclopediëen,  en de NL-vertaling.  
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 a)“Sabbat - De dag die God schiep”, dr.Reinder Bruinsma, Veritas, 1992, 3
e
 druk,  

 pag.75-77.  
    b) “Historische chronologie - 63 tot 500“, Wim Kortenoeven, pag. 1-4; 
 www.christenen voor israel.nl/tijdlijn/jodendom 

 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

    -16- 
 
En de kerk in Rome en Alexandrië ging achter de Keizers staan door een vloed van 
anti-Joodse geschriften; daarom moeten we ook de nagelaten geschriften van de 
zogenaamde “kerkvaders” zeer argwanend bekijken; ook al hebben sommige 

auteurs volgens van de Beek 
36

  een meer gematigde toon t.o.v. de Joden. Want 
haat vertroebelt de blik en dat temeer omdat Paulus zelf ons waarschuwt voor 
afwijking van de kudde na zijn vertrek in Handelingen 20.    
 
Keizer Constantijn voerde wettelijk de zondag als rustdag voor een grote groep 
mensen in en de kerk besloot hem te volgen en iedereen in de ban te doen die de 
sabbat hield. Kan het erger anti-joods, antichristelijk, anti-Messiaans?   
Kennelijk was men de bijbelse raadgeving vergeten:  

 “zich te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is” (Hand.15:20).  
 De zondag is immers door de afgoden bezoedeld. 

Ik deel daarom in tegenstelling tot Alister McGrath wèl de mening van Walter Bauer 
dat Rome’s màcht de ‘orthodoxie’ dwingend bepaalde, en niet de onderlinge 
discussie tussen theologen.  

37
   

Uiteindelijk ontstond er een sabbatsidee over de zondag, en werd de zondag de 
“sabbat” van de kerk.

38
   

Loudy’s uitspraken worden ook hier weer gestaafd. 
 
Laten we eens gaan kijken waar we sporen van vervangingstheologie aantreffen in 
de eerste eeuwen van het christendom. 
Ten aanzien van de zogenaamde "Apostolische Vaders", waarmee ik begin, is de 
volgorde waarin ze bij de diverse auteurs behandeld worden, vrijwel steeds 
verschillend. Mijn volgorde is daarom willekeurig gekozen, hetgeen eigenlijk ook 
weinig uitmaakt voor deze studie. De datering is ook bij hun opvolgers niet altijd met 
zekerheid vast te stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
36

 dr.A.v.d.Beek,  a.w.,  pag.25-26 
 

37
 “Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity”, Walter Bauer, 1934, aangehaald 

    in“Christelijke Theologie“ , Alister McGrath, Kok-Kampen, 1997, p.164-165 
 
 
38

 Illustratief hiervoor is het boek “In Ruimte gezet” van dr.Kornelis Heino Miskotte,  
Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam, 1941, waar op bijna elke bladzij de zondag  
als sabbat wordt gepresenteerd. 
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2. SPOREN VAN VERVANGINGSTHEOLOGIE  bij de eerste  
theologen 

 
3.1. De zgn. "Apostolische Vaders"  

39
 

 
3.1. Ignatius    (gestorven ± A.D. 110?) 
Heussi vermeldt onder “Die sog. apostolischen Väter : 

40
  

 2) Ignatiërs, een in verscheidene versies en verschillende omvang verbreide 

set geschriften waarvan de oudste zeven brieven bevat aan de gemeenten 
van Efeze, Magnesia, Trallië, Rome, Filadelfia, Smyrna en Polykarpus van 
Smyrna.  Indien ze echt zijn, stammen ze van bisschop  Ignatius van 
Antiochië, die als martelaar naar Rome werd gebracht en voor de wilde dieren 

zou zijn gegooid (Eus. H.E. III 36), naar men aanneemt onder Trajanus. De 
opstelling door Ignatius en de datering zijn omstreden ca 110/117?  rond 125? 
Tot c. 150? rond 180/200 "katholiek" bewerkt?  Waarschijnlijk echt, maar later 
dan Trajanus. Voorstander van het monarchisch episcopaat; oudste 

vermelding van de ὴἐί [h= katholieke gemeente] in Smyrna 

8:2; antignostisch, in 't bijzonder antidocetisch [ =tegen de leer van de 
schijngestalte van Jezus] ; aanwending van een “regula fidei”  [h=een 
geloofsregel]  in de antiketterse polemiek (ad. Trall. 9; Smyrna 1), 
eigenaardige religieuze gedachtenwereld.  ( § 10,o).       

 
Heussi geeft onder  § 10, o nog aan:    
 Het godsbegrip en heilsbegrip dragen een n a t u u r l i j k e, m y s t i e k e  

kleuring; de verlossing wordt niet ethisch, maar fysisch gevat (verlossing uit het 
doodslot); de zondenvergeving treedt volledig op de achtergrond. De godheid 

wordt als een soort wezen gedacht, waarmee men versmelten kan (έῦ, 

h= vol van God zijn); het heilsgoed (ή, h= leven) wordt door de inwoning van 

God in de gelovigen verkregen, het avondmaal wordt “     
h= tovermiddel/medicijn van de onsterfelijkheid").  
Deze religieuze begrippen zijn in het raamwerk van de christocentrische 
heilsgeschiedenis ingevoegd; de mensheid voor Christus is aan de dood 
vervallen; Christus wordt de grondlegger van een nieuwe mensheid  

(ἰίἰὸὸἄh= huishouding/bestuur in de nieuwe 

mens). 
Sterke inwerking van de mystieke vroomheid der heidense mysteriën, maar ook 
van het Evangelie van Johannes [?]. Voorfase van Irenaeus.     

41
 

 
    -18- 

                                                      
39

 Een aantal daaronder vermelde geschriften behoort er feitelijk niet toe, maar wordt er ter 
wille van de continuïteit in de meeste publicaties nog steeds toe gerekend, zoals: De 
Didache en de Herder van Hermas. 

 
40

 “Kompendium der Kirchengeschichte”, D. Dr. Karl Heussi, Zehnte, neu bearbeitete                       
Auflage, Verlag J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1949, pag. 38.   

 
41

 idem, pag. 43-44 
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Altaner-Stuiber vermelden daarnaast nog:   
42

  
 
Ignatius van Antiochië  (gestorven rond 110)  

 Op zijn reis naar Rome *) schreef de heilige zeven brieven, en wel vier te 
Smyrna en drie in Troas.(..) De zeven brieven zijn rond 380 bewerkt en door 
aanvullingen uitgebreid; ook werden daaraan destijds nog zes brieven 
toegevoegd; (…) In de Middeleeuwen werden nog vier andere korte brieven in 
de Latijnse taal erbij gevoegd. De langere versie werd in 1498 in het Latijn, en 
in 1557 in het Grieks gedrukt en algemeen voor echt gehouden, tot in 1646 zes 
brieven en in 1689 de brief aan Rome in hun oorspronkelijke, kortere vorm 
openbaar gemaakt werden; nu was men het er snel over eens dat de langere 
versie onecht is. Een nog kortere Syrische versie van drie brieven, die in 1845 
door Cureton openbaar gemaakt werd, bleek een uittreksel van de echte 
brieven te zijn.(..)  
 

 De roomse gemeente steekt hij boven alle andere uit door een bijzonder 
feestelijke en ongewoonlijk veel toegevoegde versierselen bevattende 
adressering. Ignatius roemt hier de roomse gemeente (…)  In de brief aan 
Rome 4:3 worden Petrus en Paulus in hun plaats van autoriteit t.o.v. de 
Romeinen genoemd en wordt daarmee indirect ook hun oponthoud in Rome 
betuigd.  (..)     

43
           

*)  om te worden gevonnist  
 

Het oponthoud in Rome van Paulus wordt in Handelingen 28 beschreven. Een 
oponthoud van Petrus in Rome wordt niet in de Bijbel vermeld. 

44
  

Het lijkt mij ook moeilijk te rijmen met Romeinen 15:20:  
 "Ik (Paulus) stelde er mijn eer in het (evangelie) te verkondigen, doch zo, dat ik 

niet (optrad), waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet op het 
fundament van een ander te bouwen”  

en met Galaten 2:7-9: 
 “ wij (Paulus en Barnabas) zouden tot de heidenen, en zij  (Jacobus, Kephas 

en Johannes) naar de besnedenen gaan”.     
 

Ik betwijfel of Babylon in Openbaring 17 en 18 een aanduiding van Rome is. Rome 
is zeker een dochter van Babylon, maar het oude Babylon van Genesis 11 kan 
weer tot herleven komen in de eindtijd. Vergelijk de jarenlange strijd begin 21e 
eeuw van het Westen tegen de fanatici in Irak, waar Babylon ligt.   
Hetzelfde wordt m.i. bedoeld met het ‘Babylon’ in 1 Petr. 5:13; geen Rome ! 
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 “Patrologie“, Berthold Altaner - Alfred Stuiber, Herder, Freiburg in  Breisgau, 1978, 
 pagina 47-50. 
 
43

  Vergelijk Heussi, a.w., p.35 : “Dat ook Petrus in Rome zou zijn geweest en daar martelaar 
is geworden, is een…. verdedigde Roomse traditie, maar is zeer omstreden”.  

 
44

 Tenzij men in 1 Petrus 5:13  ‘Babylon’ leest als ‘Rome’, wat de meerderheid lijkt te doen.  
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Oscar Cullmann zegt het zo (in zijn als ‘eerste wetenschappelijk gefundeerde werk 
over Petrus in de Duitse taal’ omschreven boek):  
 “Aan de andere kant, de historische studie van deze late teksten die nu in  een 

steeds groter aantal beweren dat Petrus in Rome was en daar een martelaar 
werd, betreft slechts de historie van het dogma; zij geven de ontwikkeling van 
de traditie aan…..In theorie kan de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat 
wellicht hier en daar de basis van de traditie een goede vroegere bron is, die 
wij niet langer bezitten. Maar zelfs al dit zo zou zijn, dan moeten we 
fundamenteel sceptisch zijn ten opzichte van deze latere teksten, wanneer we 
zien hoe juist in déze periode de ontwikkeling van de christelijke legende 
floreert, en hoe die de gapingen in het Nieuw Testamentische verhaal zoekt op 
te vullen. Waar er bovendien contradicties verschijnen tussen deze teksten 
met de vroege bronnen, daar moet hun geloofwaardigheid van het begin af 
worden uitgedaagd. Met deze reserve is het echter belangwekkend om met 
tenminste de vroegste van deze getuigenissen, die van de tweede en derde 
eeuw, bekend te raken. 

45
 

 
Toch komt hij uiteindelijk tot een ‘voorzichtige’ conclusie dat Petrus in Rome zou 
zijn geweest:  
 Wanneer we ons hele historische deel .. samenvatten, kan worden gezegd dat 

Petrus tijdens zijn leven een voorrangspositie onder de discipelen  bezat, dat 
hij na de dood van Christus in de eerste jaren het hoofd is geweest van de 
gemeente in Jezuralem, dat hij toen de leider van de Joods-christelijke missie 
is geworden, dat hij in deze eigenschap op een niet meer nader te bepalen 
tijdstip, maar pas eerst aan het eind van zijn leven naar Rome gekomen is en 
daar na korte werkzaamheid als martelaar onder Nero gestorven is.  

46
 

 
Deze conclusie is op een aantal verkeerde aannames gebaseerd, waarvan ik er 
enige laat volgen:  

1. Petrus zou de rots zijn waarop Christus zijn kerk heeft gebouwd. 
Er staat echter in Mt. 16:18 niet: op jou (<Jij bent Petrus>) bouw ik mijn 
gemeente, maar op déze rots, alsof Hij naar zichzelf wijst conform de 
belijdenis van Petrus, als <De Messias, de Zoon van de Levende God>.   
Dat is overigens ook conform de Tenach: Ps.18:32. 
De Schrift leert ons dat de gemeente is gebouwd op het fundament (niet: 
de rots !) van de apostelen en profeten, volgens Efeze 2:20.   
Wij zingen toch ook over Hem:  “Rots waarop wij bouwen…” 

2. De oudste theologen zouden het rechte verstaan hebben van de Schrift; 
Cullmann geeft overigens wel aan wanneer ze het duidelijk mis hebben. 

3. Dat met ‘Babylon’ in de Petrusbrief en in het boek Openbaring ‘Rome’ zou 
worden bedoeld, en dat dit boek over de toenmalige kerktijd gaat. 

4. Dat Petrus een apostel der heidenen zou zijn geweest.  
   
 

    
-20- 

                                                      
45

 “Petrus Jünger- Apostel-Mærtyrer”, Oscar Cullmann, Zwingli-Verlag, 1952, pag. 126-127 
 
46

 idem pag. 169 
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Zijn conclusie deel ik in genen dele. Het boek Openbaring is vanaf het ‘hierna’ in 
hst. 4:1 nog geheel toekomst en betreft grotendeels de Joden/Israël. 
Dodds 

47
 - laat in een uitgebreide studie zien dat de onderliggende teksten door 

Cullmann verkeerd zijn geïnterpreteerd, en dat het onwaarschijnlijk is dat Petrus in 
Rome zou zijn geweest.  
 
 
Citaten uit Ignatius aan de Epheziërs:  

48
      

 

    Over het bloed 
Hoofdstuk I:1 

 (..) jullie zijn navolgers van God, tot leven gekomen* in het bloed van God ... 
49

 
 
Waar staat dit zo in de Bijbel ? *Dit werkwoord komt alleen voor in 2 Tim.1:6: 

 Om de vlam van de gift van God die in je is aan te wakkeren. 
 
    Over de bisschop    
Hoofdstuk II:2  
  (..) verheerlijken jullie Jezus Christus op allerlei wijzen, hem die jullie ook 

verheerlijkt heeft, opdat jullie in één gehoorzaamheid verenigd, je 
onderwerpend aan de bisschop en de raad van oudsten, in alles geheiligd 
mogen zijn.

50
 

 
Hoofdstuk V:1 
 Want als ik in korte tijd al zo'n vertrouwdheid met jullie bisschop had - naar 

wezen niet op het menselijke vlak, maar op het geestelijke - hoeveel te meer 
prijs ik jullie dan gelukkig die een band met hem hebt als die van de kerk met 
Jezus Christus, en als die van Jezus Christus met de Vader, opdat alles in 
eenheid en harmonie is. 

51
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  www.christianhospitality.org  - Richard T. Dodds, “The Church of Rome”,  Appendix 6:  
“Peter in Rome?”  

 
48

  Het Grieks is volgens “Die Apostolischen Väter”, Funk - Karl Bihlmeyer, 3
e
 Auflage, Erster 

Teil, J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, pag. 82-88; NL- vertaling op basis van de 
Engelse vertaling van J.B.Lightfoot op www.earlychristianwritings.com.   

 
49

 ὶὂῦἀ  ἐἵῦ
 
50

 ..ὰάόά ῦὸὸάὑἵἐᾷ  ῇ 

έ   ῷ    ῳ ὶῷίῳὰάἦ

ἡέ

 
51

 ἰἀἐἐῷ όῳúήἔὸὸἐίὑῶủ

ἀίὖἀὰήόῳ ᾶὑᾶίὺἐέ

ὓὡἡ ἐίἸηῦῷ ὶ ὡ Ἰῦὸῷίἵάἐ

ἑόύᾖ

 

http://www.christianhospitality.org/
http://www.earlychristianwritings.com/
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Hoofdstuk VI:1 
  (..) Het is dus duidelijk dat jullie de bisschop als de Heer zelf behoren te   

beschouwen.  
52

  (!) 

 
Hoofdstuk V:2-3        
 2. (..) Als het gebed van een of twee al zo'n kracht heeft, hoeveel te meer dan 

dat van de bisschop en de hele gemeente.  
3. Wie niet daarnaar (t.w. de bijeenkomst) toegaat, die is werkelijk trots en 
veroordeelt zichzelf. Want er staat geschreven: God weerstaat de 
hoogmoedigen. Laten we ons daarom inspannen om de bisschop niet te 
weerstaan, opdat we aan God onderworpen mogen zijn.  

53
 

 
In vorenstaande teksten over de bisschop zien we een bron van de leer van een 
aparte plaats voor de geestelijkheid: de oudsten en vooral de bisschop; later werd 
dit in extremis doorgevoerd tot de paus. Onderscheid in geestelijken en leken. Onze 
tijd laat ons zien wat de negatieve waarde daarvan is, met zijn vele morele 
schandalen.  
En is niet juist die aparte plaats voor de geestelijkheid een vorm van hoogmoed die 
door God weerstaan wordt ?  
 

   Over het lijden van onze Heer 
Hoofdstuk VII:2 
  (..) Eén arts is er, vleselijk en geestelijk, geboren en ongeboren, God 

bestaande in het vlees, waarachtig leven in de dood, zowel uit Maria als uit 
God,

54
   eerst blootgesteld aan lijden, toen niet aan lijden blootgesteld [of: niet 

meer vatbaar voor lijden  
55

 ]  : Jezus Christus onze Heer. 
56
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   ὸὖἐίῆὅὡὸὸύῖ έ
 
53

 ἰὰἑὸὶέὴύἰὺἔόῳᾶἥῦἐ

όὶάῆἐί

ὁὖὴ ἐόἐὶ ὸ ὐόὗἤὑῖ ὶ ἑὸέ

έάὙάὁὸἀάάὖὴἀά

ῷἐόῳἵὦῷὑό

 
54

 Let op de verkeerde volgorde: eerst Maria en dan God 
 
55

 Jezus lijdt nog steeds mee (ῆmet onze zwakheden (Hebr.4:15).   
vgl. "Saul, Saul, waarom vervolg je Mij ?"  (Handelingen 9:4). 
 

56
ἷἰόἐόὶόὸὶἀέἐὶ

όόἐάῳὴἀήὶἐίὶἐῦῶὸ

ὶόἀήἸῦὸὁύἡῶ   
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Over het gebouw  
Hoofdstuk IX: 

57
  

 1. (..) zoals jullie stenen zijn van de tempel van de Vader, gereedgemaakt tot 
gebouw van God de Vader, omhoog getrokken door het hefwerktuig van Jezus 
Christus, dat is het kruis, gebruikmakend van de Heilige Geest als een touw, 
trekt je geloof jullie omhoog, en de liefde is de weg die opvoert tot God. 

 

Onbijbelse uitspraken.  
 
       Over de samenkomsten 

Hoofdstuk XIII: 
58

    
 1. Spannen jullie je dus in om vaker bijeen te komen tot dankzegging van God 

en tot lofprijzing. Want als jullie vaak samenkomen worden de machten van de 
satan vernietigd en wordt het verderf dat hem eigen is ontkracht door jullie 
eendracht van het geloof.  
 

Mijn eigen ervaring ten aanzien van Darbistische samenkomsten is nogal eens een 
andere geweest. Er was veel lofprijzing in de eredienst tot gedachtenis van de 
Heer,  prachtige (kennis)preken in de aansluitende of avonddienst, er waren 
wekelijkse bidstonden en bijbelstudies, er waren conferenties en grote regionale 
vergaderingen, maar toch was er nogal wat onderlinge strijd, die vooral bleek in de 
zgn. broedervergaderingen. Overigens gelukkig zeker niet overal. In de "orthodoxe" 
kerken lijkt het al niet veel beter, veel ambtsdragers - zo lezen we- haken af na hun 
ambtsperiode.  De veelheid aan kerkgenootschappen geeft ook weinig bewijs van 
Ignatius' optimistische stelling.  Overigens wordt het beleven van het geloof op die 
manier al gauw een samenkomstactiviteit, waarbij de dagelijkse persoonlijke 
omgang met de Heer er onder lijdt, zo heb ik moeten vaststellen. 

 
   Over het water 

Hoofdstuk XVIII: 
59

 
 2. Want onze God Jezus de Christus werd ontvangen door Maria naar Gods 

bedeling inderdaad uit het zaad van David, uit de Heilige Geest. Die geboren  
werd en gedoopt, opdat hij in het lijden het water zou reinigen. 
 

Een uitspraak over het water, die vragen oproept. 
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 ὡὄίῦόἡέἰἰὴῦόἀό

ἰὰ ὕὰ ῆῆἸῦῦὅἐόίῳώ

ῷύῷἁίῳἡὲίὑῶἀὺὑῶἡὲἀάὁὸἡἀέ

ἰό      
 
58
άὖόέἰὐίῦὶἰόὅὰ

ῶἐὶὸὐὸίῦἱάῦᾶὶύὁὄ

  ὐῦἐῇ ὁίᾳὑῶῆί

 
59

  ὁὰὸἡῶἸῦὁὸἐήὑί᾽ἰί

ῦ ἐέὲίύὲἁίὃἐήὶ ἐίἵ

ῷάὸ ὕίῃ
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Over de "sacramenten" 
 
Hoofdstuk V: 

60
 

 2. Niemand vergisse zich. Als een mens niet binnen de offerplaats is dan 
ontgaat hem het brood van God.   



Het (kerk)gebouw wordt hier de offerplaats, als vervanger van de tempel in 
Jeruzalem. Men noemt het ook vandaag vaak nog “Gods Huis”, alhoewel er vele 
kerken zijn die inmiddels als marktplaats, muziekhal of restaurant e.d. worden 
gebruikt.  Vervangingstheologie die zichzelf kennelijk afstraft. 
Het brood van God is een sacramentele verdraaiing van het gewone ongezuurde 
brood dat de Joden met Pascha eten.  Jezus Christus is het brood des levens, Zijn 
vlees eten en bloed drinken moet stijlfiguurlijk worden begrepen. Zo ook: het je 
voeden met het Woord. Dat betekent niet dat we de Bijbel tussen onze tanden 

moeten fijnkauwen en verorberen. 
We zien hier de kiem van de x-substantiatieleer. 



Hoofdstuk XX: 
61

   
 2. Dit vooral als de Heer mij zal openbaren, dat jullie allemaal gewoon man 

voor man (of: op mannelijke wijze) uit (de) naam samenkomen, in één geloof 
en in Jezus Christus, die naar het vlees uit het geslacht van David is, de zoon 
des mensen en zoon van God, tot het gehoorzamen van jullie aan de bisschop 
en de raad van oudsten, met onverdeelde toewijding één brood brekend, dat is 
het geneesmiddel tot onsterfelijkheid, tegengif om niet te sterven, maar leven in 

Jezus Christus voor altijd.     
 

We zien hier een bron van de leer van de 'sacramenten'  tot zaligheid, in plaats van 
het geloof tot zaligheid. Pure vervangingstheologie.   

En dat moet je dan wel in het kerkgebouw praktiseren, want anders gaat het mis 
met je. Maar met de mis is van alles mis. Machtsmisbruik de eeuwen door van 
kerkelijke leiders.  
Vergelijk dit met de woorden van de Heer: 

 Want waar twee of drie tot mijn Naam samenkomen ben Ik in hun midden. 
Dat gebeurt in landen waar christenen vervolgd worden. Vergelijk het ook met de 
Emmaüsgangers. 
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61

 άἐὰὁύόἀύῃ,ὅἱ᾿ἄῇάἐάἐ

         ὀόέἐᾷίὶἐἸῦῷῷὰάἐέ

ίῷἱῷἀώὶἱῷῦἰὸ ὑύὑᾶῷ ἐόῳὶ 

ῷίῳἀάῳίᾳἕἄῶὅἐά

ἀίἀίῦ ὴἀὶἀὰῆἐἸῦῷὰό







 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

Citanten uit Ignatius aan de Magnesiërs:  
62

    
 

Over het Judaïsme  
Hoofdstuk VIII: 

63
   

 1. Laat u niet misleiden door vreemde leringen, noch door oude fabels, die 
nutteloos zijn.  Want als we nog steeds leven volgens het Judaïsme, dan 
belijden we dat we de genade niet ontvangen hebben.  

3. Want de goddelijkste profeten leefden volgens Christus Jezus (…) 
 

Over sabbatiseren 
Hoofdstuk IX:  

64
                             

 1.Als dus zij die opgevoed werden in de oude orde van dingen, gekomen zijn 
tot een nieuwe hoop,  niet  langer  sabbatiserend, maar  levend volgens des 
Heren[leven/dag? 

65
] , waarin ook ons leven weer opgerezen is door Hem en 

door zijn dood; wat sommigen ontkennen (…)   
 
Hoofdstuk X: 

66
  

 3. Het is absurd Jezus Christus te belijden (lett. spreken) en te Judaïseren. 
Want het Christendom heeft niet in het Jodendom geloofd, maar het Jodendom 
in het Christendom, zodat elke tong die gelooft tot God vergaderd  wordt.   

 
Al deze citaten herbergen anti-Joodse theologie; want ook in de Tenach  is de hoop 
op de Messias gevestigd, en wel vanaf Adam en Eva.  
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 Karl Bihlmeyer, a.w.,  pag. 90-91,  Ned. vertaling o.b.v. Lightfoot, a.w. 
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   1. ὴ  ᾶῖἑίὲύῖῖἀέ

ὖἰὰέῦὰἸïὸῶὁῦάὴἰέ

ἱ ὰόῆὰὸἸῦἔ  
 
64

  1. ἰὖἱὲῖάἀέἰόἐίἦ

έίἀὰ  ὰ   ὴῶἐᾗὶ ἡὴἡῶ

ἀέ᾽ὐῦὶῦάὐῦὅἀῦ

 
65

  De meeste geleerden denken dat in IX:1 "volgens des Heren [dag]" (=de zondag) bedoeld 
wordt, maar Bacchiocchi beargumenteert, dat het hier niet gaat om het contrast tussen de 
sabbat en de zondag, maar tussen de levenswijze volgens Joodse regels en de 
nieuwheid des levens die gesymboliseerd wordt door Christus. Zie Samuele Bacchiocchi, 
“From Sabbath to Sunday”, The Pontifical Gregorian University  Press, Rome 1977, 
Sixteenth printing March 2000, pag. 214-218. 
Als we in IX:1 echter vertalen "volgens des Heren dag" is ook hier de vervanging van de 
sabbat door de zondag aan de orde...  

 
66

   ἄόἐἸῦὸὶἰΐὁ ὰὸὐἰ

Ἰ  ὸἐίἀ᾽Ἰϊὸἰόἰὃᾶῶ

ύἰὸή
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Over zuurdeeg 
 
Hoofdstuk X: 

67
                

 2. Verwijderen jullie het slechte zuurdeeg, het verouderde en verzuurde en 
wenden jullie je tot het nieuwe zuurdeeg, dat is Jezus Christus.  Zout jezelf in 

hem, opdat niet iemand van jullie verdorven wordt, waarna vanwege de stank 
jullie aan de kaak gesteld worden. 

 
Dit is een bron inzake de leer van "het evangelie als zuurdeeg".  
Een nadere studie van zuurdeeg leert m.i. dat zuurdeeg altijd negatief (zonde) is in 
de bijbel.  
Voor het Pascha moet al het zuurdeeg uit de huizen verwijderd zijn; de Joden zijn 
daarin heel consciëntieus.   
Paulus past dit in 1 Korinthe 5:6-7 geestelijk toe:     
 "Weten jullie niet dat een beetje zuurdeeg heel het deeg doorzuurt? Zuivert het 

oude zuurdeeg uit, opdat jullie een nieuw deeg 
68

 mogen zijn, jullie zijn immers 
ongezuurd. 

69
  

 
In de Heilige Schrift (uiteraard) geen woord over: "Jezus Christus als een nieuw 
zuurdeeg".    
Men meent op grond van Mattheüs 13 en Lukas 13 waarin gelijkenissen van het 
Koninkrijk worden uitgesproken door Jezus, dat daar met het zuurdeeg

70
 het 

evangelie bedoeld wordt. Dit is echter een  misvatting. In bijna al die gelijkenissen 
gaat het om de zonde die insluipt in het goede. Of om een goede uitzondering 
(parel, schat) die gevonden wordt temidden van alle verkeerds. 
Het zuurdeeg werd door de vrouw verborgen, dat is toch geen evangelieprediking, 
nietwaar. 
Aan het eind van de eeuw worden de slechten (en het slechte) eruit gehaald. Dat 
doet niet de Kerk, maar de engelen. 
 
Het zout van hst X:2 heeft een andere, bederfwerende betekenis. Beide worden 
hier verward. 
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  2. ὑὖὴὴύὴὶὶὲίὶά

ἰέύὅὲἸῦόἁίἐὐῷἵὴῇἐ

ὑὶἐὶἀὸῆὀῆἐή
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   έ ύ 
 
69

   ἄ
 
70

   ύῃ
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Citaten uit Ignatius aan de Tralliërs  
71

         

 
 
Over oudsten 

Hoofdstuk III: 
72

  
 1. Op gelijke wijze moeten allen de diakenen eer bewijzen zoals aan Jezus 

Christus, zoals aan de bisschop die beeld van de Vader is, en aan de oudsten 
als de raadsvergadering van God en als band van (de) apostelen. Buiten hen is 

er van een gemeente geen sprake.  

 
Het is goed als er oudsten zijn, maar de gedachte dat er zonder oudsten geen 
sprake is van een gemeente, wordt door onze bijbel zelf tegengesproken. Paulus 
zendt Titus naar Kreta om er oudsten aan te stellen ‘stad voor stad’. Als er geen 
gemeenten waren, waarom dan oudsten aanstellen ? 

Het Griekse ‘kata polin’ὰόbetekent m.i. ook: volgens of overeenkomstig 

de stad, d.w.z naar de grootte en samenstelling van de gemeente in die stad. Dat 
lijkt mij een betere vertaling dan "stad voor stad", of zoals sommigen vertalen "in 
elke stad", want dat komt op mij over als een doelvertaling.  Vergelijk hiervoor 

bijvoorbeeld Hand.15:36, waar staat: ‘kata polin pasan’ (ὰό n de 

meeste bijbels is dit vertaald met’in elke stad’; waar ‘in’ de vertaling is van kata 

(ὰ), ‘elke’ de vertaling is van ‘pasan’ (  en dus niet van ‘kata’ (ὰ). Dat 

rammelt daar taalkundig dus behoorlijk !  
De vertaling met conform elke stad lijkt mij juister. 
 
De bisschop als beeld van de Vader is weer zo'n schromelijke, ongepaste 
overdrijving, en lijkt typisch bedoeld om een centraal gezag te grondvesten. Zie ook 
verderop Hst VI:1 waarin voorkomt: “..als de Heer zelf..” ! 
 
 

Over geloof als vlees van de Heer c.a. 
Hoofdstuk VIII: 

73
 

 1. (..) kleden jullie je derhalve met zachtmoedigheid en laat je herscheppen in 
(het) geloof, dat is (het) vlees van de Heer, en in (de) liefde, dat is (het) bloed 
van Jezus Christus.         

 
Merkwaardige, onbijbelse duidingen, die ons afleiden van de waarheid. 
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  Karl Bihlmeyer, a.w.,  pag. 93-95.  
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  1.ὉίάἐέὺόὡἸῦόὡὶὸἐί

ὄύῦόὺὲ έὡέῦὶ ὡύ

ἀόὶύἐίὐὶ

 
73

 ὑὶὖὴϋάἀόἀίἑὺἐίὅἐ

ὰῦίὶ ἐἀάῃὅἐἱἸῦῦ.
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Citaten uit Ignatius  aan de Philadelphiërs 
74

  

 
Over het Judaïsme 

Hoofdstuk VI: 
75

 
 1. Als dan iemand jullie het Judaïsme zou prediken, luistert niet naar hem; want 

het is nuttiger naar een besneden man te luisteren over het christendom, dan 

naar een onbesnedene over het Judaïsme. 
 
 
Citaten uit Ignatius aan de Smyrnaërs  

76
     

 
Over de bisschop 

Hoofdstuk VIII: 
77

 
 1. Niemand moet in de gemeente iets praktiseren buiten de bisschop om. 

(Alleen) die viering van de eucharistie is betrouwbaar, die onder leiding van de 
bisschop -of aan wie hij het toevertrouwt- plaatsvindt. 
2. Waar de bisschop verschijnt daar moet de menigte zijn, net zoals waar 
Christus is daar is de katholieke gemeente (of: kerk) aanwezig. Het is niet 
geoorloofd zonder bisschop ofwel te dopen, ofwel een liefdemaal te vieren.   

 
De "geestelijkheid" opnieuw als onmisbaar element gepresenteerd.  
De bisschop lijkt hier net zo belangrijk als de Heer zelf.          
De "Katholieke kerk van Rome" komt hier te voorschijn bij Ignatius. 

Al deze “vervangingen” vinden we al bij de eerste schrijver.      
 
Hoofdstuk IX: 

78
 

 1. Het is goed God en de bisschop te erkennen. Wie de bisschop eert, wordt 
door God geëerd. Wie zonder de bisschop iets praktiseert,  is in slavendienst 
bij de duivel.
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 Karl Bihlmeyer, a.w.,  pag. 103.   
 
75

 ἘὰέἸϊὸἑύῃ ὑὶὴἀύῦἄάἐὰ 

ἀὸὴἔὸἀύἢὰἀύἸϊό



 
76

 idem,  pag. 108 
 
77
ὶὶἐόέῶἀόἰὴἐίἐίί

ὐίἡίἡὑὸὸἐίὖἢ  ἂὐὸἐέῃ

ὅἂῇὀἐίἐὶὸῆἔὥὅἂᾖἸῦόἐὶἡ 

ὴἐίὐἐόἐὶἐόὔίὔἀά

ῖ

 
78

 ῶἔὸὶ ἐίἰέὁῶὲίὑὸῦί∙

ὁάἑόάῷόῳύ

 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

Extreme leerstellingen; Ignatius vind zichzelf als bisschop kennelijk heel belangrijk, 
hetgeen leidt tot een vertekend beeld van de realiteit. Hij is een voorbeeld van 
onderzoek in het kader van mijn Leitmotiv 1.  
Paulus waarschuwt er in 1 Korinthe 4:8-21 al voor, dat we nu nog niet als koningen 
moeten willen heersen. Er was dus al sprake van vòòr Ignatius. 
Maar ook ver daarna. Drie voorbeelden: in 708 A.D. werd Mont Saint Michel 
gebouwd door de bisschop van Avranches, zogenaamd in opdracht van de 
aartsengel Michaël !; in de 14

e
 eeuw werd in Avignon het Palais des Papes 

gebouwd, in Liège staat het bekende Palais des Princes-Evêques, gebouwd in de 
16e eeuw in opdracht van de prins-bisschop; levend in rijkdom als prinsen. Vergelijk 
dit met 1 Kor.4,9 “.. de laagste plaats….”.    
Schrijnende geestelijke armoede. 
 
 

Citaten uit Ignatius aan Polycarpus   
79

 

 
Over de bisschop 

Hoofdstuk V: 
80

  
 2. Het past de mannen en vrouwen die trouwen om met toestemming van de 

bisschop hun (echt)vereniging te sluiten (lett. doen), opdat het huwelijk volgens 
de Heer zal zijn en niet volgens begeerte.  

 
Afgezien van het feit dat in de eerste plaats de ouders behoren in te stemmen met 
het huwelijk

81
 -immers zij kennen de toekomstige echtelieden vaak het beste- vraag 

ik mij af waarom de bisschop daarin een overwegende stem zou moeten hebben ? 
Machtsmisbruik? 
Op deze wijze wordt in de kiem het kerkelijk huwelijk ingesteld. Er zijn nagenoeg 

procentueel evenveel scheidingen in christelijke kring als elders, wat de 
onhoudbaarheid van Ignatius' stellingname bewijst. 
Overigens is er niets tegen (en alles voor !) om Gods zegen af te smeken over een 
huwelijk, samen met andere christenen. 
Er bestaan ook nog andere brieven op naam van Ignatius die ten onrechte zijn 
naam dragen: 
- de brief aan Tarsus 
- de brief aan Antiochië 
- de brief aan Hero 
- de brief aan de Philippiërs 
- de brief aan Maria in Neapolis bij Zarbus 
- de brief aan Johannes de Apostel 
- de 2e brief aan Johannes de Apostel 
- de brief aan de maagd Maria. 
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  Karl Bihlmeyer, a.w.,   pag. 112. 
 
80

  έὲῖῦίῖέὰ ώῦ ἐόὴv

ἕὶἵὁάᾖὰύὶὴ᾿  ἐί 
 
81

  Dit standpunt wordt echter heden ten dage veelal als verouderd gezien; daarbij draait  
     men de rollen om en gaat samenwonen zonder huwelijk. 
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3.2. De brief van Pseudo-Barnabas (ca. 140?)      

 
Citaat uit Altaner-Stuiber:  

82
   

 De Barnabasbrief wordt door Clemens van Alexandrië en door Origenes 
evenals in de handschriftelijke overlevering aan de apostel toegeschreven, 
maar door Eusebius (h.e. 3,25,4) en Hiëronymus (vir. ill. 6) tot de apocriefen 
gerekend; Grieks, volledig opgenomen in de  Codex Sinaiticus en (samen met 
de Didache) in de Codex Hierosolymitanus van 1056. Tot 1859 waren de 
eerste hoofdstukken tot aan 5,7 slechts uit een oude Latijnse vertaling (3

e
 eeuw 

?) bekend, daarin ontbreken echter h. 18/21. (….) Het staat thans vast, dat de 
apostel Barnabas niet de opsteller van het schrijven kan zijn. Want de heilige 
[apostel] Paulus, wiens metgezel Barnabas was, zag in de instellingen van het 
oude verbond, in het bijzonder in de besnijdenis een werk van God, terwijl de 
opsteller de besnijdenis aan een boze engel toeschrijft (9,4). Waarschijnlijk was 
hij een heidenchristelijke leraar, die zijn brief - in werkelijkheid een leerstellig-
stichtelijke verhandeling - na de verwoesting van Jeruzalem schreef. Met haar 
radicaal jodenvijandige instelling staat het geschrift als enkeling in de 
oerchristelijke literatuur.   

 
Citaat uit Bakhuizen-v.d.Brink:   

83
   

 De Brief van Barnabas is een belangrijk voorbeeld van typologische verklaring 
van het O.T. in anti-Joodse zin;  de gehele christologie kan aan het O.T. 
ontleend worden.  (….)       
 

We vinden in de Brief van Barnabas veel beeldspraak (allegorieën). Het is 
opvallend hoe vaak de zegenteksten op de christenen worden toegepast en de 
vloekteksten op Israël. De hele uitleg wordt aangepast aan de voorrang van de 
heidenchristenen en ten nadele van de Joden. Het lijkt er tevens op dat de schrijver 
niet vrij is van inconsistentie in zijn betoog. We vergelijken daartoe -als voorbeeld- 
enige van zijn citaten over liefhebben met andere uitspraken van hem.  
 

 
Over liefhebben 

 

1) Hoofdstuk  1:             
 ….jullie meer lief te hebben dan mijn eigen ziel...          
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  Altaner-Stuiber, a.w.,  pagina 54.  
 
83

  "Handboek der kerkgeschiedenis”, Dr. J.N.Bakhuizen van den Brink, Deel I,  
 Bakker/Daamen N.V., Den Haag, 1965, p.61.  Altaner-Stuiber, a.w.,  pagina 54.  
 
84
Karl Bihlmeyer, a.w. : pag. 10.  

     ἀᾶὑᾶὑὴή 
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2) Hoofdstuk  4: 6 
85

 
 6. …(als één uit u zijnde) elk afzonderlijk en allen (samen) liefhebbend boven 

mijn eigen ziel..   
 

3) Hoofdstuk 19:   
 5. …. (dat) gij uw naaste zult liefhebben hebben boven uw eigen ziel. 

 
Klijn vertaalt hier wel:  “Hebt uw naaste lief als uzelf”, 

87
 maar dat staat er niet en is 

in tegenspraak met zijn noot 6 op pagina 19. 
88

  
   

Barnabas gaat hier verder dan de bijbel; de bijbelse grondregel is immers: 
  “Gij zult de Here, Uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 

ziel en met geheel uw verstand (...).. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”.   
Mattheus 22: 37, 39.  

89
  

 

4) Hoofdstuk19:   
 4. Ge zult geen onderscheid des persoons maken (h: letterlijk ‘niet het 

aangezicht ontvangen’) bij het bestraffen van iemand voor een overtreding. 
Wees zachtmoedig, wees rustig, vrees de woorden die ge gehoord hebt,  wees 
niet haatdragend (h: letterlijk ‘het kwaad herinnerend’) tegen je broeder.     

 
Gezien deze vier citaten [1) t/m 4)] is het merkwaardig inconsequent dat deze 
"Barnabas" de zonden van Israël breed gaat uitmeten, en kennelijk weinig besef 
heeft van eigen heidenchristelijke zonden.   
Dat is duidelijk anti-joods, want is Israël niet onze naaste, ja, onze broeder ?  
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   Bihlmeyer, a.w., pag. 13:  

.…ἰίὲὶάἀῶὑὲὴή.. 
 
86

   idem, pag. 31: 

        5. ....ἀήὸίὑὲὴή  
 
87

    “Apostolische Vaders 2”,  Dr. A.F.J. Klijn, Kok- Kampen, 1983,   pag. 48.  
 
88

    idem,  vergelijk Hst 1:4 op pag. 19 waar Klijn wèl vertaalt met:  ”word ik bovendien in alle 
opzichten  gedrongen u nog meer lief te hebben dan mijzelf” en IV:6 op pag. 23  “verder 
vraag ik u dit nog, als een van u, die u stuk voor stuk en allen samen meer liefheeft dan 
zichzelf”.    

 
89

    NBG-vertaling 1977; Het Grieks uit Marshall Interlinear Greek-English NT, pag. 99:  

37..ἀήύὸόἐὅῃῇίᾳὶὲὅῃῇῇ ὶ

ὲ ὅῃῇίᾳ ἀήὸίὡό
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    Bihlmeyer, a.w., pag. 31.  

4. ὐήῃόἐέὰἐὶ ώἐῃΰἔῃἡύ

ἔῃέὺόὓἤὐήῷἀῷ  
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Over Israël in negatieve zin 
 

Hoofdstuk 2: 
91

 
 Wat (is) voor mij de veelheid van jullie offers, zegt de Heer. Ik ben vol van 

gehele brandoffers en het vet van de lammeren en het bloed van stieren en 
geiten begeer Ik niet, niet ofschoon jullie komen om door Mij gezien te worden. 
Wie heeft de dingen in jullie handen nodig ? Jullie zullen niet langer voortgaan 
om in Mijn voorhof te komen. Als je fijn meelbloem brengt, is het tevergeefs; 
wierook is een gruwel voor Mij; jullie nieuwe maan en je Sabbatten daar kan ik 
niet mee overweg.

Dit is de variant van Pseudo-Barnabas over Jesaja 1:11-13 uit de Septuagint.  
 

Brenton vertaalt uit de Septuagint aldus:  
92

  
 Wat voor waarde heeft voor mij de overvloed van jullie slachtoffers?, zegt de 

Heer. Vol ben ik van gehele brandoffers van rammen; en ik heb geen behagen 
in het vet van lammeren, en het bloed van stieren en bokken.  Ook zullen jullie 
hiermee niet komen om voor Mij te verschijnen, want wie heeft deze dingen 

van je handen nodig ? Mijn voorhof zullen jullie niet meer betreden. Al brengen 
jullie fijn meel, het is vergeefs, wierook is mij een gruwel; jullie nieuwe manen 
en je sabbatten en grote dag kan ik niet verdragen.    

 
Vergelijken we dit met de vertaling van Oussoren: 

93
           

 Wat baat mij de overvloed van uw offers? zegt de ENE, verzadigd ben ik  van 
opgangsgaven van rammen  en vet van mestvee [Septuagint:  lammeren] - aan 
het bloed van varren, lammeren en bokken [Septuagint: stieren en bokken] heb 

ik geen welgevallen!  Wel komt ge mijn aanschijn zien,- maar wie heeft dat uit 
uw hand geëist, mijn voorhoven platlopen ?  
Ge moet niet doorgaan te komen met een loze broodgift; reukwerk ? - een 
gruwel is mij dat; nieuwe maan, sabbat, het roepen van een samenroeping; ik 
kan er niet tegen, ellende en hoogtij tegelijk. Uw nieuwe manen en  
samenkomstdagen [Septuagint: Sabbatten (en grote dag)]  haat mijn ziel. 
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Hoofdstuk 2:  
94
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     Bihlmeyer, a.w., pag. 11:  

ίῆῶῶὑῶέύήἰὶ  ὁάῶ

ὶέἀῶὶ  ἷύὶάὐύὐ᾿ ἂἔ

ὀῆίίὰἐήῦἐῶῶὑὶὴὐὴ

ὐήἐὰέίά˙  ίέά  ί 

ἐ˙ὰίίὑῶὶὰ άὶἡέάὐ

ἀέ  
        De toevoegingen tussen [  ] komen uit de Septuagint. 
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  “The Septuagint with Apocrypha: Greek and English” , Sir Lancelot C.L.Brenton,  
 Hendrickson, Sixth Printing, 1997, pagina 836    
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 “De Naardense Bijbel”, ds. Pieter Oussoren, Skandalon & Plantijn, derde 
 gewijzigde druk, december 2004,  pagina  547;   tussen  [ ] van mij. 
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 6. Dit heeft Hij afgeschaft, opdat de nieuwe wet van onze Heer Jezus Christus     
die geen opgelegd juk is, geen door mensen gebrachte offers zou inhouden. 

Merk op dat Barnabas deze verzen uit zijn verband citeert; want vers 18 van Jesaja 
1 (vertaling Oussoren) zegt immers : 
 “Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de ENE, al zijn uw zonden als  

scharlaken - als sneeuw zo wit  worden ze; al zijn ze zo rood als karmozijn, als 
wol zullen ze worden“. 

95
   

Vergelijk ook Psalm 51:18-19 met 51:21, waar we dezelfde paradox vinden: geen 
offers bij een leven in zonde - wel offers bij gehoorzaamheid. 
Dat is nog niet anders in het Nieuwe Verbond. 
 

Over het verbond  

Hoofdstuk 4:
96

 
 6. let  (nu) op elkaar en wordt niet gelijk aan sommigen die zonde op zonde 

stapelen door te zeggen: het verbond is van hen en van ons.  
7. Inderdaad voor (h:van) ons. Maar zij hebben het op de volgende manier voor 
altijd verloren, hoewel Mozes het al had ontvangen.  
De Schrift zegt immers: “En Mozes vastte op de berg veertig dagen en (veertig) 
nachten en hij ontving het verbond van de Heer, stenen tafels geschreven met 
de vinger (van de hand) des Heren “.  
8. Maar zij raakten het kwijt door zich tot de afgoden te keren. Want zo sprak 
de Heer:  “Mozes, Mozes, ga vlug naar beneden want uw volk dat u uit Egypte 
hebt gevoerd, heeft de wet overtreden“. Toen Mozes dat hoorde liet hij de twee 
stenen tafels uit zijn handen kapot vallen. Zo werd het verbond (van hen) 
verbroken, opdat het verbond van de Geliefde, Jezus, in onze harten verzegeld 
zou worden, omdat wij hoop hebben door het geloof in Hem.   

 
Hier ligt een bron van de verbondsleer in de kerk. 
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  Klijn a.w., pag. 21, Bihlmeyer, a.w., pag. 11:  

ῦὖήἵὁὸόῦίἡῶἸῦῦ

ἄῦἀάὤὴἀίἔῃὴά.
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 Oussoren, a.w., pagina  547.    
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 Klijn, a.w., pag. 23-24, Bihlmeyer, a.w.,  pag. 13: 
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ἰύὶῆϋῆὶἔὰύάἐῶῶὐῦ· ὶ 

ίὐῶἡήἵἡῦ  ἡέἸῦἐῇἰ

ὴίἡῶἐἐίῆίὐῦ. 
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 Klijn, a.w.,  pag.  30, Bihlmeyer, a.w.,  pag. 18: 
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 19. Als dit nog niet is gebeurd, dan heeft Hij ons gezegd wanneer wel. En wel 
als we zo volmaakt zullen zijn, dat we erfgenaam van het verbond des Heren 
zullen worden.  



Hoofdstuk 14:  
 1.Nu goed dan (letterlijk: Ja). Maar laten we kijken of Hij het verbond dat Hij 

aan de vaderen gezworen heeft aan het volk te zullen schenken ook werkelijk 
geschonken heeft. Hij heeft het gegeven maar ze waren het niet waard het te 
ontvangen wegens hun zonden.  
2. Want de profeet zegt: “En Mozes vastte op de berg Sinaï veertig dagen en 
(veertig) nachten omdat hij het verbond van God met het volk in ontvangst zou 
nemen. En Mozes ontving van God de twee tafelen beschreven met de vinger 
van Gods hand in de Geest. En Mozes nam ze en droeg ze naar beneden om 
ze het volk te geven“.  
3. En de Heer zei tot Mozes: “Mozes, Mozes, ga vlug naar beneden want het 
volk dat u uit het land Egypte hebt geleid heeft de wet overtreden“.  
En Mozes begreep dat ze weer gegoten beelden voor zichzelf hadden gemaakt 
en hij liet de tafels van het verbond des Heren uit zijn handen kapot vallen.  
4. Mozes ontving ze weer maar ze waren het niet waard. Luistert nu hoe wij het 
ontvangen hebben. Mozes was dienaar toen hij het ontving maar de Heer zelf 
gaf het ons als erfvolk daar Hij voor ons geleden had.  
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Hoofdstuk 14 vervolg:  
99


                                                                                                                           
ἰὖὐίῦῦἄἡῖἴό·ὅὶὐὶῶ

όῆήίέ

 
98

  Klijn, a.w.,  pag. 42-43,  tussen ( ) van mij,  Bihlmeyer, a.w.,   pag.  27-28:   

 ίἀὰἴἰἡήἥὤῖάῦῷῷἰέ

ῶέ˙·ὐὶὲ ὐἐέἄῖὰὰἁίὐῶ

έὰὁήὶἦϋῆύἐὄᾶῦὶὴή

ίὸὸόἡέάὶύάὶ ἔ

ϋῆὰ ίὰύάὰέῷύῳῆὸί

ἐύ·ὶὼϋῆέὸὸὸῦ 

ὶἶύὸῆ· ϋῆϋῆάὸάὅὁό

 ὅἐήἐῆἰύἠόὶῆϋῆὅἐίἑῖ

άύὶ ἔἐῶῶὰάὶίἱά

ῆήί

ϋῆὲἔὐὶ ὲ ὐἐέἄῶὲἡῖἐάά

ϋῆάὢἔὐὸὲ ὁύἡῖἔἰὸί

᾽ ἡᾶὑί
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 ἐώὲἵὰῖῶῖἁήὶἡῖὰ ῦ 

ῦήίἸῦάὃἰῦἡά
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 5. Hij is verschenen opdat zij de maat van hun zonden zouden vol maken. Wij 
echter zouden het door Jezus Christus ontvangen, de erfgenaam van het 
testament. Hij was daartoe bestemd opdat Hij bij zijn verschijnen onze tot de 
dood toe uitgeputte en onze door goddeloze dwaling overgeleverde harten zou 
bevrijden uit de duisternis. Zo zou Hij door zijn woord in ons het verbond tot 
stand brengen.      

 
Het blijkt opnieuw een redenering zonder op de hele Schrift te letten. Immers het 
verbond met Israël zou voor eeuwig bestaan ingevolge Psalm 111:9.   

Opnieuw een bron van de verbondsleer in de kerk. 
 

Over de besnijdenis van Israël 
Hoofdstuk 9: 

100
 

 4. Maar ook de besnijdenis waarop zij vertrouwden is afgeschaft.  Want Hij had 

niet gezegd dat de besnijdenis aan het vlees moest plaatsvinden. Maar ze 
hebben een overtreding begaan, want een boze engel bedroog hen.    
5. Hij spreekt tegen hen: “Dit zegt de Heer uw God” (hier vind ik het gebod): 
“Zaait  niet tussen de doornen maar besnijdt u voor de Heer”. En wat zegt Hij?  
“Besnijdt uw harde hart en houdt uw nek niet stijf”. Luister verder: “Zie zegt de 
Heer, alle volken zijn onbesneden wat de voorhuid betreft, maar dit volk is 
onbesneden van hart”  
6. Maar u zult zeggen: het volk werd toch besneden om een zegel te hebben? 
Maar zo is het ook met elke Syriër en Arabier en alle priesters van de afgoden. 
Behoorden die dan ook tot het verbond? Zelfs de Egyptenaren hebben de 
besnijdenis.  
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Hoofdstuk 9: 
101

 

                                                                                                                           
ἵὐὸίὰἤέἡῶίῷ  άῳ   ὶ 

έῇ ῆάἀίᾳάἐῦόά

ἐὑῖήkόῳ  
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 Klijn,  a.w.,  pag. 34-35, Bihlmeyer, a.w.,  pag. 20-21:  

ἀὰὶ  ἡήἐ᾽ ᾖίήὴὰἴὐ 

ὸῆ·ἀὰέὅἄὸἐόὐύ

έὸὐύ·άέύὁὸὑῶ ὑἐή·ὴ

ίἐ᾿ἀάήῷῷὑῶὶίέή

ὴίὑῶὶὸάὑῶὐῖάά·   

Ἰύέύάὰ ἔἀίἀίᾳὁὲὸὗ

ἀίίᾳ

ἀ᾽ἐῖ·ὶὴέὁὸἰὶἀάὶᾱύὶ 

 Ἄὶάἱἱῖῶἰώἄὖὰῖἐῆήὐῶ

ἰίἀὰὶἱἰύἐῇἰί
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   άὗέἀάὶάίὅἈάῶὴ
ύἐύέἰὸἸῦέὼῶά
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 7. Verneemt, geliefde kinderen, op meer dan duidelijke wijze, dat Abraham die 
het eerst de besnijdenis toepaste, in de Geest vooruit zag dat hij met het oog 
op Jezus besneed, want hij aanvaardde de leer van de drie letters. 
8. Hij zegt immers: "En Abraham besneed van zijn huis 318 mannen."  
Welke kennis werd aan hem gegeven? Verneemt dat hij eerst van de 18 en 
dan - na een pauze gemaakt te hebben - van de 300 spreekt. De 18 is gelijk 
aan de iota, dat is 10, en de èta, dat is 8.  Zo heb je Jezus.  Omdat het kruis 
met de letter T aangeduid, de genade zou omvatten noemt hij ook de 300. Zo 
toont hij Jezus in de twee letters en het kruis in de derde.  
9. Dit is bekend bij Hem die de gave van zijn leer bij ons heeft ingeplant. 
Niemand heeft van mij een zuiverder leer ontvangen. Maar ik weet dat u het 
waard bent.  

 
Grillige uitleg van de bijbel op basis van een getallenleer en hoogmoed t.a.v. de 
zuivere leer, die we overigens ook vandaag nogal eens  tegenkomen.   
Vine zegt het zo: 

 De eerste betekenis van Stauros (Gr: όis een rechtopstaande houten 

paal. Zowel het substantief als het werkwoord (kruisigen) moeten 
oorspronkelijk onderscheiden worden van de kerkelijke vorm van de twee 
gekruiste balken.  De vorm van dit latere kruis had zijn oorsprong in het oude 
Chaldea, en werd in dat land gebruikt als symbool van de god Tammuz (de 
vorm van de mistieke Tau, het initiaal van zijn naam), en ook in nabuurlanden, 
Egypte inbegrepen. Rond het midden van de 3

e
 eeuw hadden de kerken ofwel 

sommige leerstukken van het Christelijk geloof losgelaten, of hen vermomd. 
Om het prestige van het afvallige kerkelijke systeem op te vijzelen, werden 
ongelovigen in de kerken ontvangen, los van wedergeboorte door geloof, en 
hen werd in ruime mate toegestaan hun heidense riten en symbolen te 
behouden. Vandaar dat de Tau of T, in zijn meest gebruikelijke vorm, met het 
dwarsstuk verlaagd, aangenomen werd als het kruis van Christus. 

102
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Over de Joden als zondaars 

Hoofdstuk 5:11  

                                                                                                                           
ό

έά·ὶ  έἈὰἐῦἴὐἄὼ ὶ   

ίίὖἡῖὐῷῶάὅὺὼώὶ

άήέίὸὼἰῶέἦὀώἔἸῦ

ὅὲὁὸἐῷῦἤἔὴάέὶὺίῖ

ὖὸὲἸῦἐῖὶάὶἐῷἑὶὸό

ἶὁὴἔὰῆῆὐῦέὲἡῖὐὶώ

ἔ᾽ἐῦόἀὰἶὅἄίἐὑὶ 
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  W.E.Vine, Expository Dictionary of N.T. Words, ongedateerd, 2e jg., p. 218. 
 
 
 
 
103

  Klijn, a.w., pag.  34-35, Bihlmeyer, a.w., pag. 15: 

ὐῦὁἱὸῦῦἰῦἦἐίἵὸ έῶ
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 De Zoon van God kwam (derhalve) in het vlees om de maat van de zonden    
vol te maken van hen die Zijn profeten tot de dood toe vervolgd hadden.  

 

Hoofdstuk 8: 
104



 1. Wat voor een voorafbeelding is het, naar uw mening, wanneer Israël 
opgedragen is dat mannen vol van zonden een kalf moeten offeren door het te 
slachten en het te verbranden; (….). 
2. Begrijpt hoe Hij op een eenvoudige manier tot u spreekt.  Het kalf is Jezus, 
de zondige mensen die het offeren zijn degenen die hem naar de slachtplaats 
leiden.  (…) 
       

Duidelijk anti-Joodse exegese. 
 

Over het verlaten zijn van Israel door God  
Hoofdstuk 4:  

105
 

 14. (Mijn) Broeders, ook dit moet u wel bedenken. Als u ziet hoe ze met zulke 
tekenen en wonderen die in Israël  plaats vonden toch nog verlaten zijn, 
moeten we opletten dat we nooit “vele geroepenen maar weinig uitverkorenen” 
blijken te zijn, zoals geschreven is.   

 
Contra: “Hij zal u niet begeven en u niet verlaten“, in Deut. 31:16 en Hebr. 13:5. 
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Over wij christenen als nieuwe volk 
Hoofdstuk 6: 

106
 

                                                                                                                           
ἁῶἀώῃῖώἐάῳὺήὐῦ. 

 
104
Klijn, a.w., pag.33;  Bihlmeyer, a.w., pag.19:  

ίὲῖύἶὅἐέῷἸὴέάὺ

ἄἐἷἰὶἁίέὶ άί

ῖῶἐἁόέὑῖὁ   όὁ   Ἰῦἐίἱ

έἄἁὶ ἱ έὐὸἐὶὴή

 
105

    Klijn a.w., pag. 25,  toevoeging tussen [ ] van mij; Bihlmeyer a.w., pag. 14: 

 ἔὲάῖἀίῖ·ὅέὰῦῖὶ 

έόἐῷἸήὶὕἐῖὐύ·

έήὡέὶ ίὀίὲἐὶ ὑῶ
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 Klijn a.w., pag. 29-30, Bihlmeyer a.w., pag. 17-18: 
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 12. Want het is met betrekking tot ons dat de Schrift zegt dat Hij tot de Zoon 
sprak: “Laten we mensen [letterlijk: de mens] maken naar ons beeld en 
gelijkenis en laten ze heersen over de dieren op het veld [=de aarde c.q. het 
land] en de vogels in de lucht [=van de hemel] en de vissen in de zee“. En de 
Heer zei toen hij ons zo schoon [=ideaal] geschapen zag: “Vermeerdert u en 
wordt groter in aantal zodat u de aarde vult”.  Dit zei Hij tot de Zoon.  
13. Verder zal ik laten zien hoe hij tot ons sprak. De tweede schepping heeft Hij 
in de laatste tijd verricht. De Heer zegt immers: “Kijk Ik zal de laatste dingen als 
de eerste maken”. Met het oog hierop verkondigde de profeet: “Gaat binnen in 
het land dat overvloeit van melk en honing en heerst er over.  
14. Zie wij zijn dus opnieuw gevormd, zoals er weer bij een andere profeet 
staat: “Kijk, zegt de Heer, Ik zal van hen - dat is van die de Geest des Heren al 
te voren zag - het hart van steen wegnemen en een hart van vlees inzetten“. 
Want Hij zelf zou in het vlees verschijnen en onder ons wonen.  
15. Broeders, de woning van ons hart is een heilige tempel voor de Heer.  
16. Want de Heer zegt verder: “En in wie zal Ik verschijnen  voor de Heer mijn 
God en verheerlijkt worden?”. Hij spreekt: ”Ik zal u loven in de bijeenkomst van 
mijn broeders en Ik zal u lofzingen in het midden van de  vergadering van de 
heiligen”. Dus zijn wij het die Hij in het goede land heeft binnengeleid.   
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Hoofdstuk 14: 

107
  

                                                                                                                           
        έὰἡὴὶ ἡῶὡέῷἱῷ· ή᾽ἰόὶ᾽

ὁίἡῶὸἄὶ  ἀέῶίῆῆὶῶ

ῶῦὐῦ ὶ ῶἰύῆάὶ ἶύ,ἰὼ

ὸὸάἡῶ·ὐάὶύὶ ώὴῆῦ

ὸὸἱό

άἐίῶὸἡᾶέέάἐ᾽ἐάἐί

έὲ ύ·Ἰύῶ ὰἔὡὰ ῶἰῦὖ·  ἐήὁ

ή·   ἰέἰῆῥέάὶ έὶ  

ύὐῆ

ἴὖἡῖἀάὼάἐἑῳήῃ  έ·Ἰύέ

ύἐῶύέᾧέὸῦίὰί

ίὶἐίὅὐὸἐὶἔῦὶἐ

ἡῖῖ

ὸὰἅἀίῷίῳὸήἡῶῆί

έὰύά·ὶ  ἐίὀήῷίῳ ῷῷ  ὶ

ήέ·Ἐήἐἐᾳ ἀῶὶ ῶ  

ἀέἐίἁὐῦἡῖἐέὓἰήἰὴῆὴἀή
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 Klijn, a.w.,  pag. 43, Bihlmeyer, a.w.,   pag. 28    

 (…..)  άἐ ἡῖήόῳ
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 5. (...) Zo zou Hij door zijn woord in ons het verbond tot stand brengen.  
6. Want er staat geschreven hoe de Vader Hem heeft opgedragen ons te 
verlossen uit de duisternis en voor Hem een heilig volk te bereiden.  

 
Dit is diefstal van aan Joden gedane beloften.

 
 

 
Over de sabbat en de 8

e
 dag 

Hoofdstuk 15:  
108

  
 1.Ook staat er nog geschreven over de sabbat in de tien geboden die Hij op de 

berg Sinaï van aangezicht tot aangezicht aan Mozes gaf [h:sprak]: “En de 
sabbat des Heren zult u heiligen met reine handen en met een rein hart."  
2. En op een andere plaats staat (h:zegt Hij): “Als mijn zonen de sabbat 
houden zal ik mijn medelijden over hen uitstrekken."   
3. Over de sabbat zegt Hij aan het begin van de schepping: “En God maakte in 
zes dagen de werken van zijn handen en op de zevende dag was Hij klaar en 
Hij rustte [h:pauzeerde] daarop en Hij heiligde die dag."  
4. Let op, kinderen, wat dat “Hij was klaar in zes dagen” wil zeggen. Dit 
betekent: De Heer zal in zesduizend jaar alles voltooien. Een dag betekent bij 
de Heer duizend jaar. Zo zal alles in zes dagen, dat is zesduizend jaar, worden 
voltooid, kinderen.  
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Hoofdstuk 15 vervolg: 

109
  

                                                                                                                           
έάῶὐῷὁὴἐέάἡᾶἐῦ

όἑάἑῷὸἅ      



 
108

 Klijn, a.w., pag. 44-45; Bihlmeyer, a.w.,  pag. 28 –29:

Ἔὖὶὶῦάέἐῖέόἐἷἐάἐ

ῷὄᾶ ὸϋῆὰό·ὶἁάὸάί

ὶῖὶ ίᾳ ᾷ

ὶἐἑέῳέ·Ἐάἱἱίὸάόἐήὸἔό

ἐ᾽ὐύ

ὸάέἐἀῇῆί·ὶἐίὁὸἐἓἡέὰ ἔ

ῶῶὐῦὶέἐῇ  ἡέᾳ  ῇ  ἑόῃ  ὶέ

ἐὐῇὶἡίὐή

έέίέὸέἐἓἡέῦέὅἐἑ

ίἔέύὰ ύἡὰἡέ᾽ὐῷί

ίἔὐὸέῖέ·Ἰύἡέίἔὡίἔ

ὐῦέἐἓἡέἐῖἑίἔήὰ

ύ







 
109
ὶέῇἡέᾳῇἑόῃῦέ·ὅἐὼὀἱὸὐῦή

ὸὸῦἀόὶῖ ὺἀῖὶἀάὸἥὶὴ

ήὶ  ὺἀέόῶύἐῇ  ἡέᾳ ῇἑόῃ
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 5. En Hij rustte uit [h:pauzeerde] op de zevende dag.  
  Dat wil zeggen: wanneer zijn Zoon gekomen is en de tijd van de wetteloosheid 

ten einde is, en Hij de goddelozen zal oordelen en Hij de zon, de maan en de 
sterren zal veranderen, dan zal Hij zeker op die dag uitrusten (h:pauzeren).  
6. Verder staat er : “U zult die met reine handen en een rein hart heiligen“. Als er 
iemand is die in staat is de dag die God geheiligd heeft heilig te houden omdat 
hij rein van hart is, dan heeft hij zich grondig [h:in alles] vergist.  
7. Kijk, dan zullen we hem pas op de juiste manier heiligen als we werkelijk 
rusten. Dat gebeurt als we daartoe in staat zijn omdat we gerechtvaardigd zijn 
en de belofte hebben ontvangen. Dan is er geen wetteloosheid meer maar alles 
is nieuw door de Heer. Dan zullen we hem kunnen heiligen omdat we zelf eerst 
geheiligd zijn.  
8. Verder zegt Hij tot hen: “Uw nieuwe maan en sabbatten verdraag Ik niet”. Kijk 
hoe Hij dat bedoelt: Niet de sabbatten van nu zijn Hem welgevallig maar die 
welke Ik gemaakt heb. Het is de dag waarop Ik alles tot rust heb gebracht en het 
begin van de achtste dag zal maken: het begin van de nieuwe wereld.  
9. Daar brengen we de achtste dag in vreugde door. Het is de dag waarop 

Jezus opstond van tussen de doden, verscheen en ten hemel voer.  
 

Hier vinden we de achtste dag als vervanging van de zevende (= de sabbatdag). 
Opnieuw een bewijs van de uitzonderlijk vreemde uitleg van de bijbel.  
In de bijbel is de achtste dag de dag van de besnijdenis; dit is echter afhankelijk van 
de dag der geboorte van het jongetje en deze is derhalve op elke weekdag 
mogelijk. Bij een zevendaagse weekcyclus kunnen er ook nooit meer dan zeven 
dagen zijn. De bijbelse sabbat op zaterdag wordt door pseudo-Barnabas 
afgeschaft, d.w.z. vervangingstheologie ad fundum. 
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Wat de rechtvaardiging betreft merk ik op dat wij nu al gerechtvaardigd zijn door:  
a) het geloof van Jezus [of: Christus] = hij vertrouwde/geloofde God; dit komt 

zevenmaal voor in het Griekse NT, en  
b) het geloof in Jezus (wij geloven in Hem).   

                                                                                                                           
έέέἉάὐὴὶῖὶίᾷᾷἰὖἣὁ 

ὸἡέἡίῦύἁάὸὢῇίᾳἐᾶ

ή

ἴὅἄόῶόἱἁάὐήὅόὐὶ  

 έὶἀόὴἐίέὔῆἀίῶ

ὲόάὑὸίόόὐὴἁάὐὶ ἁέ

ῶ

έέέὐῖ·ὰίὑῶὶὰάὐἀέ

ὁᾶῶέ·ὐὰῦάἐὶάἀὰὅίἐᾧ  ύ

ὰάἀὴἡέὀόήὅἐἄόἀή

ὸὶ  ἄὴἡέὴὀόἰὐύἐᾗὶὁἹῦἀέ

 ἐ ῶὶῖἀέἰὐύ
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De Romeinenbrief zegt het als volgt: 
110

 
 1:17……uit geloof (van Jezus) tot geloof (in Jezus) 
 3: 22 … gerechtigheid van God door (het) geloof van [Jezus] Christus,  
               tot in allen die  geloven...   
 3: 26.… zo dat Hij zelf rechtvaardig is ook (als) Hij rechtvaardigt (hem) die uit 
               het geloof van Jezus is...  

 
Citaat uit Bihlmeyer over de “brief van Barnabas“:   

111
      

 De opsteller velt namelijk een bot oordeel [ein schroffes Verdikt] over het oude 
verbond, legt het anders, t.w. allegorisch, uit en ontdoet het helemaal van zijn 
letterlijke of geschiedkundige betekenis; de riten en ceremoniën daarvan houdt 
hij voor duivels bedrog. Zo’n extreme stellingname is echter onverenigbaar met 
de opvattingen van Jezus en de apostelen, in het bijzonder met die van Paulus, 
en kan in geen geval op het conto van de vroegere leviet Barnabas worden 
geschreven. 

  
Enige opmerkingen van Klijn:  
 Hele stukken over offer en tempel, besnijdenis en vasten, rein en onrein 

voedsel, verbond en verlossing, vroegen in de christelijke kerk om een 
verklaring . En dat niet alleen omdat de christenen deze stukken als heilige 
Schrift lazen, maar ook omdat de Joden aan de christenen gingen vragen 
waarom zij zich hieraan niet stoorden. 

112
     

 Het Oude Testament zou slechts zijn volle betekenis houden als het een 
christelijk boek zou worden, waarin God tot de christenen spreekt. En daarvan 
is Barnabas overtuigd en dat tracht hij te bewijzen. Dat dit met zich meebrengt, 
dat God dan niet tot de Joden heeft gesproken, is een consequentie die 
Barnabas moet trekken. Hoe populair deze stap van Barnabas is geweest bij 
de christenen, blijkt wel uit de grote erkenning die het werk in de kerk heeft 
gevonden. 

113
   

 Uit deze inhoudsopgave blijkt dat de schrijver steunt op overgeleverd 
materiaal. Zowel in (hoofdstuk) IV als in XIV wordt gesproken over het verbond 
dat alleen voor de christenen is. Verder wordt het slot gevormd door een 
oudchristelijke, op Joodse tradities steunende, “leer van de twee wegen”.  

114
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Vervolg Klijn: 

                                                      
110

  Marshall, a.w.,  pag. 611-622 

ἐίἰἰ

ύὲ  ῦὰίἸῦῦἰάὺ

ύ   

ἰὸ ἶὐὸίὶ ῦὸἐίἸῦ

 
111

 Bihlmeyer, a.w.,  pag.  XXII. 
112

 Klijn, a.w., pag. 5,  
113

 idem, pag. 7 
114

 idem pag. 13 
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 Telkens hanteert de schrijver andere manieren om de Schrift te laten zeggen 
wat ze, volgens hem, zeggen wil. In het algemeen zijn vier benaderingen aan 
te wijzen: 
1.   De typologische methode …  
2.   Een andere methode is die van de vergeestelijking…

115
      

   3. Dan wijst de schrijver herhaaldelijk op zogenaamde getuigenissen                                                           
(testimonia) uit het Oude Testament …   

4. Tenslotte meent  de schrijver dat sommige plaatsen speciaal voor  
christenen zijn geschreven …. 

 We zouden kunnen zeggen dat de Joden steeds negatieve verboden ont- 
vingen maar dat de christenen weten wat ze aan positiefs moeten doen.

116
    

 De merkwaardige uitlegging volgens welke sommige stukken geschreven zijn 
voor christenen en andere voor Joden, dient slechts één doel: de afwijzing van 
het Jodendom.  

117
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3.3. Didache ( 100/150?) 

 

                                                      
115

 idem pag. 14 
116

 idem pag. 15 
117

 idem pag. 16 
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Citaat uit Heussi:  
118

 

 6)  Leer der twaalf apostelen (ὴῶώἀό een 

kerkreglement, pas sinds 1883 door Bryennius weer bekend geworden, 
ontstaan circa 100/150 in Syrië, Palestina of Egypte. Zedelijke geboden (de 
twee wegen); voorschriften betreffende de eredienst (doop, vasten, gebed, 
eucharistie), voorschriften voor het gemeenteleven (rondtrekkende predikers, 
profeten der gemeente, leraars, keuze van bisschoppen en diakenen).    

 

Citaten uit Altaner-Stuiber: 
119

 
 Het kortweg als Didache of Leringen der Apostelen aangeduide geschrift is in 

1873 door Bryennius ontdekt in de bibliotheek te Konstantinopel van de 
Griekse patriarch in Jeruzalem in een handschrift uit het jaar 1056 (nu Codex 
54 in de genoemde bibliotheek, die ook de volledige tekst van de brief van 
Barnabas en de beide brieven van Clemens bevat).  Verder werden Griekse 
tekstfragmenten (Pap. Ox. 1782) bekend,  fragmenten van een Koptische en 
Ethiopische vertaling, alsmede een complete Georgische vertaling. 

 Een heel oude Latijnse vertaling (Doctrina apostolorum = leer der apostelen, 
overeenstemmend met de Didache hoofdstukken 1 t/m 6 zonder 1,3 b tot en 
met 2,1) heeft niet de christelijke Didachetekst tot voorbeeld maar een Griekse 
tekst van een laat-Joodse tweewegenleer, waarvan men de gedachten aantreft 
in de wijsheidsliteratuur en ook in geschriften van de Rabbijnen en de 
Qumransekte.  Deze leer was bestemd voor de zedelijke onderwijzing van 
heidenen, die zich als godvrezende bij de synagoge wilde aansluiten, en droeg 

daarom terecht de titel:ὴ ίῖἔ[h: Onderwijzing van de 

Heer aan de volken]. Door het invoegen van ὰῶώἀόh: 

door de twaalf apostelen”] in de titel en het inlassen van hoofdstuk 1.3b t/m 2.1 
werd zij verchristelijkt.  

 In tegenstelling tot de titel: ὴίὰῶώἀό 

ῖἔh:Onderwijzing van de Heer door de twaalf apostelen aan de 

volken], verkort ὴῶώἀό[h:Onderwijzing der [twaalf] 

apostelen],  brengt het geschrift niets van een christelijke geloofsprediking; de 
titel  is  met de tekst van het Joodse basisgeschrift overgenomen en aan het 
hele geschriftje gegeven. Aan de verchristelijkte tekst van de tweewegenleer 
(1t/m 6) zijn verder puur christelijke teksten toegevoegd: liturgische 
aanwijzingen over doop, vasten en bidden, liefdesgebeden (7 t/m 10); 
bepalingen over leraars, rondreizende apostelen en profeten, over de 
zondagsviering en de aanstelling van bisschoppen en diakenen (11 t/m 15).  
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 Vermaningen tot waakzaamheid met het oog op het op handen zijnde einde 

(wel eveneens naar Joods ontwerp) vormen het slot (16).  
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   D. dr. Karl Heussi, "Kompendium der Kirchengeschichte", Zehnte Auflage,  
Verlag J.C.B.Mohr (Paul Siebeck) - Tübingen, 1949,  pag. 39. 

 
119

  Altaner-Stuiber, a.w.,  pagina 79-81 
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Didache 6,2f behoort weliswaar nog tot de Joodse grondtekst en betreft de 
kerkorde, die men godvrezenden slechts aanbeveelt, maar niet oplegt. 
Godvrezenden en christenen leek de onthouding van het vlees van offerdieren 
evenzo geboden.  

 Didache 7,3 stond in geval van nood een doop door begieting toe; het is het 

enige getuigenis over de doop door begieting in de eerste twee eeuwen; voor 
de 3

e
 eeuw vergelijk Cypr. Ep. 69,12vv. Didache 8,1: Vasten op woensdag en 

vrijdag, niet op maandag en donderdag met de “huichelaars” (h: Joden 
120

).  
Didache 8,2v: Driemaal daags moet het gebed des Heren worden gezegd, 
vermoedelijk steunend op Joodse gebedstijden. Didache 9 en 10: Het is 
onwaarschijnlijk, dat hier de oudste eucharistiegebeden bewaard gebleven zijn; 
eerder zijn het dankzeggingen (tafelgebeden) naar het voorbeeld van de 

Joodse Beraka (Grieks: ὐίh: letterlijk goede woorden= 

lofprijzing]ὐί. In Didache 14,1 is sprake van eucharistieviering; ze 

wordt naar Maleachi 1,10v als ίh offer] aangeduid.  

 Het Murongebed  
122

 uit het Koptische fragment en de apostolische constituties 
(7,27) in aansluiting met Didache 10,7 is wellicht een latere inlassing naar het 
voorbeeld van de voorgaande gebeden; het voorstel van A. Adam om de 
Koptische uitdrukking niet als “zalfolie” maar als ”verkwikking” (door de liefde) 
aan te merken, doet een Syrische Didachetekst veronderstellen.  

 Als land van oorsprong van de Didache kan Syrië/Palestina gelden, als tijd van 
ontstaan de eerste helft van de 2

e
 eeuw, nog voor het optreden van het 

montanisme…. In het bijzonder Engelse onderzoekers hebben evenwel het 
archaïsme van de Didache als verdichting beschouwd en voor het opstellen de 
2

e
 helft van de 2

e
 eeuw aangenomen (Robinson, Connolly, Muilenberg, Vokes).    

 

Citaat uit Grosheide:  
123

   
 Didache of Leer, n.l. des Heeren door de twaalf apostelen aan de heidenen, is 

de naam van een zeer oud Chr. geschrift, eerst in 1883 door Bryennius in het 
Jeruzalemklooster te Konstantinopel teruggevonden. Het geheel heeft 
ongeveer de omvang van Paulus’ brief aan de Galaten, is in eenvoudige stijl 
geschreven en heeft nog een sobere avondmaals- en doopsliturgie. Stamt 
waarschijnlijk uit de laatste helft der eerste eeuw.   
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Citaten uit de Didache: 

Over liefhebben 

                                                      
120

  Volgens Bihlmeyer, a.w. pag.  XIV zijn dit de Farizeeën. 
 
121

  in de Babylonische Talmoed, de seder Zera'im, tractaat Berakoth (=Zegeningen) 
 
122

  van Grieks: ύ > muron   =  welriekende zalfolie, parfum

 
123

 "Korte Christelijke Encyclopaedie", prof.dr. F.W.Grosheide, Kok - Kampen, juni 1934,  
pag. 226,  bewerkt. 
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Hoofdstuk 1:3   
124

  
 hebt gij dan lief die u haten en ge zult geen vijand hebben. 

 
De bijbelse opdracht is:  
 "hebt uw vijanden lief". 

Maar er staat niet bij dat we dan geen vijand(en) meer hebben. God heeft immers 
de wereld en alle mensen lief (zie o.a. Joh. 3:16; Titus 3:4)  en toch zijn wij allen 
Zijn vijanden geworden (zie o.a. Romeinen 5:10, Kolossenzen 1:21).  
Ook in de praktijk van ons leven blijkt het geen geldige regel. 
 
Hoofdstuk 3:2   

125
  

 wordt niet toornig want toorn leidt tot moord.  
 
Alweer zo'n onbijbelse uitspraak. Er staat wel in Efeze 4:26:  

 "...geraakt gij in toorn, (ὀί) zondigt dan niet; de zon mag niet over een 

opwelling van uw toorn (ῷondergaan..."  
126

  

en in Titus 1:7 staat in de Statenvertaling: 

  "...niet genegen tot toornigheid..." (ὴὀί  

en in de NBG:" 
 ...niet driftig..."  

128
   

 
Hoofdstuk 3:10  

129
     

 Ontvang de dingen die u overkomen als goed,  ziende dat er niets zonder God 
plaatsvindt. 

 
De zoveelste onbijbelse lezing, want er blijft onderscheid tussen het goede en het 
kwade, die beide door God geschapen zijn. Vergelijk dit ook met de waarschuwing 
in Jes.5:20.  
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Er staat wel in Romeinen 8:28:  
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  Bihlmeyer, a.w., pag. 1; NL-vertaling o.b.v.  www.stmichael.org (Loeb Classical Library). 

        ὑῖὲῖὺῦὑᾶὶὺἕἐό.   
 
125

   idem  pag. 2,  idem. 

ὴίὀίὁῖὰἡὀὴὸὸό.   
 
126

   NBG - vertaling 1977. Het Grieks is uit Marshall, a.w., pag. 769.  
 
127

 Statenvertaling in de "Parallelbijbel, 4
e
 druk, 1999, Stichting International Bible 

 Society Holland,  Moerkapelle.  Het Grieks is uit Marshall, a.w., pag. 845. 
 
128

   NBG - vertaling 1977.  
 
129

 Bihlmeyer, a.w., pag. 3.  NL-vertaling o.b.v. www.stmichael.org (Loeb Classical Library). 

ὰίάἐήὡἀὰ έῃἰώὅἄῦ

ὐὲί 
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 :" Wij weten nu dat (God) alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die   
God liefhebben.."   

130
  

maar Job 2:9 zegt heel duidelijk:  
 "..zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?.." 

131
  

 
Hoofdstuk 8:1-2   

132
    

 1. Maar laat uw vasten niet zijn als de hypocrieten [h:bedoeld worden de 
Joden/Farizeeën], want die vasten op de tweede van de week* en op de vijfde, 
maar vasten jullie op de vierde en de voorbereiding.  
2. Bidt niet als de hypocrieten.  

 

Een anti-Joodse tekst.  * Hier is sabbatoon [Gr:άvertaald met week.  

 
Hoofdstuk 14:1  

133
    

Komt samen op ‘s Heren [dag ?] van de Heer om brood te breken en dank te 
zeggen…  

 
Klijn vertaalt hier: " Op de dag des Heren zult u samenkomen"  

134
 en verwijst 

daarbij onterecht naar Openbaring 1:10 en de ‘eerste dag der week’- teksten. 

In het Nieuwe testament wordt paraskeuè [Gr:ήdag der voorbereiding] 

alleen gebruikt in verband met het Pascha, wat in de Bijbelse berekening niet per 
sé op vrijdag is. 
Maar de “dag des Heren” is niet de zondag; daarover komen we nog uitgebreid te 
spreken. Hier willen we al opmerken, dat het idee dat Johannes de Openbaring van 
Jezus Christus in één dag zou hebben gezien, een onmogelijke is en wel:  
1e) omdat in de Tenach de Dag des HEEREN altijd het komende vrederijk van 
1000 jaar is en de daarmee gepaard gaande (d.w.z. de daaraan voorafgaande) 
oordelen van God over de aarde,  
2e) dit voor Johannes welhaast niet te dragen geweest zou zijn, en ten  
3e) er steeds sprake is van "hierna zag ik", alvorens een nieuw tafereel wordt 
beschreven. Hij ziet alle dingen dus niet in één keer/op één dag.  
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  NBG - vertaling 1977 
 
131

  idem 
 
132

  Bihlmeyer, a.w., pag. 5: 

ἱὲῖὑῶὴἔὰῶὑῶύὰᾳ 

  άὶ    έῃ· ὑῖὲύάὶή

ὲύὡἱὑὶ

 NL-vertaling o.b.v. www.stmichael.org  (Loeb Classical Library). 
 
133

  idem pag. 8, NL idem 

ὰὴὲίέάἄὶὐή

 
134

 Dr. A.F.J. Klijn, "Apostolische Vaders 1" , J.H.Kok, Kampen, 1981, pag. 254 

 
 De eerste dag van de week is een werkdag bij de Joden ! 
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De Franse Encyclopedie geeft als een van de weinigen bij het artikel ‘Dimanche’  

aan dat kuriakè hèmera [Gr:ὴἡέ’s Heren dag] ook op de sabbat van 

toepassing kan zijn.  
Zowel de orthodoxe als de Messiaanse Jood zal altijd de sabbat houden (onze 
zaterdag, overigens een dag met een afgodische naam, zoals al onze weekdagen; 
dus hoe christelijk was onze beschaving eigenlijk?).  
Het blijkt buiten twijfel dat pseudo-Barnabas veel onbijbelse en antibijbelse 
uitspraken doet; ze lijken wel bijbels, maar zijn het niet. Het geheel herinnert aan de 
woorden van Eva in Genesis 3:3: 
 “maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft 

God gezegd: Gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken." 
135

   
Maar “noch die aanraken’ had God niet gezegd. Er stonden trouwens twee bomen 
midden in de hof, volgens Genesis 2:8. 
 
De Didache was al lange tijd uit andere bronnen bekend, maar werd dus 
“herontdekt” in 1883 door Bryennius. Nogal wat geleerden zien een 
gemeenschappelijke oertekst als bron, volgens sommigen is er verwantschap met 
de Talmoed, en de meeste geleerden beschouwen het als een zeer oud geschrift. 
Over de datering verschilt men van mening: sommigen kiezen voor de eerste helft 
van de 2

e
 eeuw, anderen voor de tweede helft van de 2

e
 eeuw, een enkeling kiest 

voor de 1
e
 eeuw en dito voor de 4

e
 eeuw.  

Het geschrift geeft gebedsvoorschriften naast het Onze Vader, het ademt een anti-
Joodse geest, en om het nu eens cru te zeggen:  

De Didache lijkt zo ongeveer elke bijbeltekst door een eigen variant te hebben 
vervangen.  Dat de Didache door de twaalf apostelen zou zijn geschreven waag ik 
met vele anderen te betwijfelen en wel om ten minste twee redenen: 
Reden 1)  
In Galaten 2: 1-10 schrijft Paulus:  

136
  

 2:2.…En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondig… 
 2:7 .. Toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan [letterlijk: van] 

de onbesnedenen was toevertrouwd, gelijk aan Petrus die aan [letterlijk: van]  
de besnedenen… 

 2:9   ..wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. 
 2:10  Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, ……   
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   NBG - vertaling 1977 
 
136

  NBG 1977, tussen [ ] van mij. 
      Grieks volgens "Novum Testamentum Graece", Nestle- Aland, 27e revidierte Auflage  6

e
 

Druck 1999, pag. 494-495.  

ὶ ἀέὐῖὸ ὐέὅύἐῖἔ

ἀὰὺίἰόὅίὸὐέῆ

ἀίὼέῆῆ 

ἵ ἡῖἰὰἔὐoὶὲἰὴή

όῶῶἵύ 
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Hieruit blijkt dat er kennelijk een evangelie van de besnijdenis was en een  
evangelie van de onbesnedenen.  Als het inhoudelijk precies hetzelfde evangelie 
was, dan zouden deze onderscheiden aanduidingen zinloos zijn. De besnijdenis is 
bijvoorbeeld zo’n verschil tussen de twee. De Joden houden de besnijdenis, omdat 
ze Jood zijn. Een heiden behoeft zich niet eerst te laten besnijden om bij de 
Messiaanse gemeente te gaan behoren, hij wordt door het geloof een kind van 
Abraham. Paulus is de apostel der heidenen (Rom. 11;13), de onze dus, en naar 
hem moeten we heel goed luisteren, want hij waarschuwt ons verschillende keren. 
Maar wat hebben we slecht naar hem geluisterd en we doen dat eigenlijk nog 
steeds; we (de ‘katholieke kerk’) wilden liever Petrus ‘stelen’ van de Joden.   
Paulus wilde niet op het terrein van een ander werken, de twaalven wel ?  
De enige boodschap van de twaalf apostelen in overleg met Paulus en Barnabas 
aan ons heidenchristenen is de uitspraak der apostelvergadering.   
We lezen daarover in Handelingen 15:20-29: 

137
   

 15:20 …maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door     
de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.  
15:22 Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente 
mannen uit hun midden te kiezen… 
15:23 En men schreef door hun bemiddeling [letterlijk: door hun hand]: De 
apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in 
Antiochië, Syrië en Cilicië… 
15:28,29  Want het  heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder 
geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen de 
afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u 
hiervoor wacht, zult gij wel doen.  

138
  

 
Reden 2)  
De inhoud van de Didache is zodanig, dat het m.i. ook om die reden nooit door de 
“twaalf” apostelen kan zijn samengesteld, zoals de titel vermeldt. Ook hier vinden 
we immers een anti-Joodse schrijversgeest.  
Overigens kan iedereen zo’n titel invoegen op elk gewenst tijdstip, zoals bij veel 
andere documenten is gebeurd. 
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 Grieks volgens Nestle-Aland, a.w., pag. 366-367.   
    NL uit NBG 1977, met aanvulling tussen ( ) van mij. 

ἀὰ ἐῖὐῖῦ ἀέῶἀάῶἐώὶῆ

ίὶῦ ὶ ῦἵ

όἔῖἀόὶ  ῖέὺὅῃῇἐίᾳ 

ἐέἄἐὐῶ 

άὰὸὐῶ·ἱἀόὶἱύἀὶ ῖὰ 

ὴἈόὶίὶίἀῖῖἐἐῶ  

ἔὰῷύῷἁίῳὶἡῖὲέἐίὑῖάὴ

ύῶἐά

ἀέἰύὶἵὶῶὶίἐ 

ῦἑὺὖά
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  Opmerkelijk is dat de meeste kerken en christenen zich niet aan dit voor ons heidenen 
bedoelde verbod  houden. 
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Klijn merkt op: 
 Over de plaats van ontstaan geeft het geschrift geen directe inlichtingen. Uit 

het geschrift blijkt dat de schrijver aan het werk een apostolische oorsprong wil 
geven, maar het is zeker niet door de apostelen geschreven.  

139
   

 
Men probeerde dus, vanwege de zgn. apostolische/bisschoppelijke traditie in de 
officiële kerk, aan elk geschrift een zekere geloofwaardigheid te koppelen, door er 
een titel aan te geven die in de ogen van velen als apostolisch zou dienen te 
worden erkend. In feite dus falsificatie, pure leugens. 
    
De diverse vertalingen zijn allemaal zo rond 1900 en daarna, dus in de tijd waarin 
de vervangingstheologie nog steeds volop bloeide en bijna geen theoloog dacht 
aan inkeer.  
Er is een enorme belangstelling van geleerden voor dit geschrift.  
De Roomskatholieke website Newadvent trekt de conclusie dat vanaf het prille 
begin der gemeente de zondag is gehouden door de christenen.  

140
  

Die mening wordt ook de laatste tijd door nogal wat geleerden gedeeld. Maar dat is 
op zichzelf niet doorslaggevend, want bijna 2000 jaar is de vervangingstheologie 
gepredikt in woord en geschrift door praktisch alle vaktheologen. En wie er anders 
over denkt werd (en wordt vaak nog steeds) uitgestoten uit de groep.  
 
 
P.S. Ik vroeg een keer aan een bekende gereformeerde theoloog: Kun je ‘mia toon 
sabbatoon’ ook niet vertalen met “een van de sabbatten” ? Hij antwoordde: ja, dat 
kan, maar het wordt meestal vertaald met “eerste dag van de week”.  
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 Klijn a.w., deel I, pag. 229 
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 www.newadvent.org 

 
 

 

http://www.newadvent.org/cathen/04779a.htm
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3.4.  1e Brief van Clemens (ca. 100 ?) 

 
Citaat uit Bakhuizen - v.d.Brink:

 
  

141
 

 1e brief van Clemens van Rome aan de gemeente te Corinthe. Aanleiding was 

de afzetting van presbuteroi [Gr:ύoudsten, te Corinthe door 

jongeren. 

Vermanend motief: mathete hupotassesthai [Gr: άὑάleren 

jullie je te onderwerpen. De gronden waarop en het gezag waarmee dit 
geschreven werd, zijn van grote betekenis. Enigszins vage gegevens over 
Petrus en Paulus (5 en 6) en een prachtig liturgisch gebed (59,4 - 6,31) 
maken, met het feit van Rome's spreken in de genoemde kwestie van 
kerkorde en successio apostolica [h: apostolische opvolging], deze brief tot 

een onuitputtelijk belangrijke bron  voor de kennis van een overgangsperiode 
van beslissend gewicht in de kerkgeschiedenis.

142
 Als auteur geldt Clemens 

(Eusebius h.e. IV, 23) omstreeks 96, 3de bisschop van Rome, afgezien van 
Petrus 

143
, die apostel, niet bisschop was; hij is, ondanks Origenes in Joh. VI, 

54 en Eusebius, h.e. III, 15 niet dezelfde als Clemens in Philipp.4:3; evenmin 
de consul T.Flavius Clemens.      

 
Citaten uit Altaner - Stuiber:  

144
 

 Clemens uit Rome genoot in de christelijke oudheid een zeer hoog aanzien, 
ofschoon er slechts één geschrift uit zijn pen behouden is: de Korinthebrief, die 
door de Syrische kerk tot de Heilige Schrift werd gerekend en ook aan de 
bijbelse Codex Alexandrinus is toegevoegd….Hij wordt door Origenes (Jo. 
6,36) en Eusebius (h.e. 3,15) met de in Philippi 4:3 genoemde medewerker van 
Paulus gelijkgesteld en was volgens Irenaeus (adv. haer. 3,3,3) de derde 
opvolger van Petrus in Rome (Petrus, Linus, Anenkletus, Clemens) ; volgens 
Tertullianus (praescr. 32) is hij echter nog door Petrus zelf benoemd. 
Epiphanus (haer. 27,6) verenigt de beide berichten zo, dat Clemens weliswaar 
door Petrus werd gewijd, maar dat hij ter wille van de vrede zijn ambt aan Linus 
heeft afgestaan. Gebaseerd op een onjuist bericht van de Pseudoclementijnen,  
heeft men Clemens ook voor de consul Titus Flavius Clemens, de neef van 
Domitianus, gehouden. De berichten over zijn verbanning naar het Taurische 
Chersones en over zijn martelaarsdood in de golven van de Zwarte zee zijn 
legenden (4e eeuw).   
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 Bakhuizen-v.d.Brink, a.w., pag. 60 
 
142

  Ik deel het enthousiasme van Bakhuizen - v.d.Brink hier niet.  
 
143

 Te gemakkelijk neemt men aan dat Petrus in Rome geweest is. De Bijbel zwijgt er over. De 
Roomse kerk claimt wel zijn beenderen in Rome te hebben begraven, maar dat bewijst 
weinig. Ook het archeologisch onderzoek leverde geen bewijzen op volgens Cullmann, 
a.w., pag. 152- 169, en toch gelooft hij het ook.  

 
144

  Altaner-Stuiber, a.w. pag. 45. We zien hoe er gefantaseerd kan worden. 
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 Viering op 23 november; de St. Clemens basiliek in Rome staat naar men zegt 
op de fundamenten van zijn huis…De brief aan Korinthe (zgn. 1e  
Clemensbrief ) is in de laatste jaren van keizer Domitianus (rond 96) 
geschreven en wordt al in de brief van Polycarpus gebruikt.  
De volledige tekst van deze brief en de zgn. 2e Korinthebrief kwam pas  in ons 
bezit door de Codex Hierosolymitanus uit het jaar 1056;  tot dan had men 
slechts de Codex Alexandrinus van de bijbel, waarin hoofdstuk 58/63 en bijna 
de helft van de 2e brief (hoofdstuk 12/20) ontbreken.  In latere tijden zijn 
vertalingen in het Latijn (wellicht uit de 2e eeuw), in het Syrisch en Koptisch 
ontdekt….De aanleiding tot de opstelling van de eerste Korinthebrief was de 
verwarring in de christengemeente te Korinthe; enige nogal jonge leden van de 
gemeente hadden zich tegen de oudsten verheven en ze van hun plaats 
verdrongen; toen de roomse kerk daarvan kennis nam, richtte zij het schrijven 
aan  Korinthe. Dat Clemens de opsteller is, zegt Dionysius van Korinthe (Eus. 
h.e. 4,23,11).…. 1e deel (1/36): algemene vermaningen; 2e deel  (37/61): gaat 
in op de strijdpunten van de Korinthiërs  en vereist, onder verwijzing naar de 
geleding van een leger en het menselijk lichaam alsook de atl. hiërarchie, 
onderwerping aan de door de apostelen of hun opvolgers aangestelde 
kerkelijke voormannen…… Het slot (62/65) spreekt de hoop uit, dat de 
overbrengers van de brief tamelijk snel met het bericht van het herstel  van de 
vrede terugkeren zullen.      

 
Citaten uit Franses: 

145
 

 Clemens, de derde opvolger van Sint Petrus als bisschop van Rome, is de 
eerste Paus van wien we een schrijven bezitten. De brief aan de Corinthiërs 
vermeldt zijn naam wel niet. Het is een schrijven van de kerk van Rome aan 
die van Corinthe. Maar het ligt voor de hand, dat het geschreven werd door het 
hoofd van de romeinsche christengemeente en bovendien: bisschop Dionysius 
van Corinthe getuigt dit uitdrukkelijk. Omstreeks 160 schreef deze aan Rome, 
dat men in dank een brief had ontvangen en dat deze in de kerk werd 
voorgelezen "evenals de vroegere brief, van Clemens". Zoo staat het 
voldoende vast, dat Clemens inderdaad de schrijver is en dat is ook van de 
oudste tijden af steeds aangenomen. 
Over het leven van Clemens Romanus, zooals hij gewoonlijk genoemd wordt, 
is ons zeer weinig bekend. Men heeft in hem de consul Flavius Clemens willen 
zien, een neef van keizer Domitianus, die door dezen keizer om zijn 
Christendom werd ter dood veroordeeld.  Dit is reeds daarom niet aan te 
nemen, omdat volgens een heidenschen geschiedschrijver bedoelde T.Flavius 
Clemens actueel consul was, toen hij veroordeeld werd terwijl onze Clemens 
toen reeds eenige jaren bisschop van Rome was en onmogelijk tegelijk consul 
van het Romeinsche Rijk kan geweest zijn.  
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 "De Apostolische Vaders", Dr. D.Franses O.F.M., 1941, N.V. Paul Brand's  

 uitgeversbedrijf - Hilversum,  pag. 51-53   
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 Mogelijk was hij een vrijgelatene van dien consul en droeg hij daarom diens 
naam. Het verhaal omtrent zijn marteldood en zijn graf in Chersones (op de 
Krim) is volkomen legendarisch en ongeloofwaardig.  

 Zelfs is het, wegens het zwijgen der oudste bronnen, onwaarschijnlijk dat hij 
den marteldood is gestorven. De H. Kerk viert zijn feest op 23 November. 

 De schrijver zegt dat hij eerder had moeten schrijven, maar door de ernstige 
gebeurtenissen weerhouden was. Dat wordt algemeen verstaan van de 
vervolging onder Domitianus, die met diens dood in 96 een einde nam. We 
kunnen den brief dus dateeren: aanstonds na den dood van de kerkvervolger, 
hoogst waarschijnlijk nog in 96.  

 Hoe kwam nu Paus Clemens ertoe, zich met dit zeer uitvoerig schrijven tot de 
kerk van Corinthe te wenden ? Van brieven aan andere kerken is ons niets 
bekend. Alle andere werken, die aan Clemens zijn toegeschreven, zijn zeker 

onecht. Wat was dan de aanleiding tot het schrijven van dezen brief ? Er was 

een ernstige oneenigheid ontstaan in de christengemeente van Corinthe.  
Clemens gebruikt het grieksche woord stasis , d.i. oproer, opstand.   

 Een waarschijnlijk kleine partij van eerzuchtige jongeren had zoo iets als een 
staatsgreep uitgevoerd. Zij hadden de oudere bestuurders der 
christengemeente uit hun ambt ontzet en zich hun rechten en bestuursmacht  
aangematigd. Dat verwekte natuurlijk geweldige beroering in Corinthe en ook 
ergernis daarbuiten. En nu staan we voor het opvallende feit, dat geen enkele 
kerk van Griekenland of Klein-Azië, dat geen bisschop Ignatius van Antiochië 
zich met die zaak bemoeid heeft en getracht heeft orde en rust in de kerk van 
Corinthe te herstellen, maar alleen de kerk van Rome. Daarom vooral is dit 
schrijven zoo bijzonder belangrijk. De katholieke geschiedschrijvers, theologen 
en apologeten, hebben dit dan ook steeds beschouwd als een waardevol 
bewijs voor bewustzijn van het primaat in de kerk van Rome,  daadwerkelijke 
uitoefening van die macht door die kerk en erkenning daarvan door de kerk van 
Corinthe. Ook niet-katholieke geleerden als Adolf v. Harnack en E. Caspar in 
zijn ‘Geschichte des Papsttums’ hebben dit erkend.  Ten onrechte heeft een 
katholiek schrijver voor enkele jaren gemeend, de bewijskracht te kunnen en 
moeten ontkennen.  Dit kan  hier niet uitvoerig behandeld worden. 

 Clemens spreekt  in c. I en II vol lof over de kerk van Corinthe vóór den 
noodlottigen strijd. In c. III betreurt hij, dat dit totaal veranderd is ten gevolge 
van den naijver van eenige jongeren. Dan volgt het eerste hoofddeel (tot en 
met c. 36), waarin hij de treurige gevolgen van den naijver schetst vanaf de 
broedermoord van Kaïn en verder meer algemeene vermaningen geeft. Het 
tweede hoofddeel heeft meer bijzonder betrekking op de droevige verdeeldheid 
in de christengemeente van Corinthe, c. 59-61 bevatten een verheven, zeer 
schoon gebed tot God.  

 Belangrijk zijn nog in c. 7  
146

 de getuigenissen omtrent het verblijf van Petrus 
in Rome en omtrent de reis van Paulus naar Spanje.  
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 Dit moet zijn:  c. 5  (=hoofdstuk 5) 

 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

 Dit wordt veelal ontkend, maar onbevooroordeelde lezing kan de woorden van 
Clemens toch niet anders verstaan, terwijl we bovendien  voor het verblijf van 
Petrus in Rome nog wel andere getuigenissen hebben. De geheele brief is 
waardevol van inhoud en ook verheven van vorm.  

147
     

 
Het primaat van Rome - de Roomse kerk als machtsblok; we vinden het hier 

expliciet genoemd !  
Aanleiding voor mijn twijfel over de ouderdom van deze brief zijn o.a. de opmerking 
dat de Apostolische Constituties op naam van Clemens van Rome staan, doch pas 
omstreeks 380 werden samengesteld, 

148
  de vermelding van een katholieke 

schrijver (wie ?) die een andere mening heeft, en de verschillende lezingen van 
Irenaeus, Tertullianus, Eusebius en de Pseudoclementijnen; daarnaast noemt de 
brief zelf de schrijver niet, zoals hierboven vermeld. In de eerste acht eeuwen komt 
137 maal de naam Eusebius voor, waarvan tenminste 40 tijdgenoten van Eusebius 
van Caesarea waren. 

149
   Wellicht zijn er ook velen naamgenoot van Clemens 

geweest,  meer dan alleen Clemens van Alexandrië.  
 

Citaten uit Klijn:     

 Bij het lezen van de brief valt het op dat de schrijver op een overvloedige 
manier het Oude Testament aanhaalt. Toch is de schrijver zich bewust een 
christen te zijn. Hij is een christen voor wie het Oude Testament de Schrift is, 
de bron en norm van zijn geloof. Slechts twee maal wordt een woord des 
Heren aangehaald (XIII 2 en XLVI 8). Hij heeft de evangeliën waarschijnlijk niet 
gekend, maar hij maakt wel toespelingen op brieven van Paulus en de brief 
aan de Hebreeën.....   

150
  

 Hieruit blijkt dat wat God wil geven niet wezenlijk is veranderd met de komst 
van Christus. De enige verandering is dat nu voor alle mensen mogelijk is 
gemaakt wat in het Oude Testament slechts voor een enkeling was weggelegd. 
Zelfs dit is nog maar betrekkelijk, want de schrijver wijst er telkens op dat ook al 
in het Oude Testament aan 'vreemden voor God' (VII 5) de mogelijkheid tot 
bekering werd geschonken.  Feitelijk is voor Clemens het Israel van het Oude 
Testament en de gemeente van Jezus Christus één grote gemeente, die één 
openbaring heeft: het Oude testament en Jezus Christus. 

 Misschien was de persoon van Jezus Christus aan Israel onbekend, maar toch 
was Hij het al die door de Heilige Geest tot de Joden sprak (XII 1) en die 
Noach en met hem de mensheid in de ark redde (IX 4). Van deze grote 
gemeente zijn Abraham (XXXI 2) en Jacob (IV 8) de Vaders. 

 Bij Clemens is dus het Oude Testament volledig door de Christelijke kerk 
geannexeerd.  
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  "Dictionary of Christian Biography", Smith and Wace, zie NPNF, Eerdmans, deel I, 
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 En dit geldt niet alleen voor het boek, maar ook de mensen in het Oude 
Testament, David, Noach, Rachab, Abraham en de profeten, zijn christenen 
geworden. Israel mondt uit in de kerk waarin alle mensen nu door de komst 
van Jezus Christus verzameld worden.  

 Achter de openbaring van God staat één wil en één bedoeling die in het Oude 
Testament en in de prediking van de gemeente gelijkluidend wordt 
doorgegeven. Men kan zeggen dat het Oude Testament een christelijk boek is 
geworden en dat Christus het Oude Testament voor de wereld  heeft geopend. 
Clemens heeft dus in één slag  alle moeilijkheden betreffende de relatie 'oud' en 
'nieuw' opgelost. Dit biedt wel voordelen, maar er is ook een nadeel aan deze 
oplossing verbonden: Clemens verkondigt niet de God van Jezus Christus, 
maar de God van de schepping. Dit behoeft natuurlijk geen verschil te zijn. Het 
maakt echter wel verschil als men over God spreekt, terwijl men Hem ziet als de 
Vader van Jezus Christus of dat men slechts over Hem spreekt als de Schepper 
van hemel en aarde. Dit blijkt al direct uit de manier waarop Clemens God 

aanduidt: Hij is de Heerser (όen niet de Heer (ύzoals Hij in het 

Nieuwe Testament genoemd wordt...
151

   

 Wil men de achtergrond van Clemens' denken vinden dan zal men die moeten 
zoeken onder bepaalde Joden die in de verstrooiing leefden. Er is reeds lang 
opgemerkt dat Clemens' opvattingen over de wetmatigheid, onder andere in de 
natuur, parallellen hebben in de Joodse literatuur.  Wanneer voor Clemens 
God de Schepper  en Opziener van elke geest  is (LXIX 3), wanneer God de 
eeuwige wereldorde door zijn werk openbaart en Hij de wereld geschapen 
heeft (LX 1), dan spreekt hier de christen die nog helemaal staat in het Joodse 
denken, dat misschien zijdelings beïnvloed is door de hellenistische wereld, 
maar dat bepaalde karakteristiek Joodse noties nooit zal prijsgeven.... 

152
  

 De ambten staan in het groter verband van Gods 'orde'. Clemens heeft hier 
natuurlijk ook weer een voorbeeld uit het Oude Testament. Men kan deze orde 
namelijk volgens hem vergelijken met die in de tempel waar priesters en 
levieten hun eigen plaats hadden (XL 5). Het is duidelijk dat Clemens hier 
zeker niet denkt aan wat men kan noemen een apostolische successie. Het 
ambt komt uit de gemeente op en de ambtsdragers worden 'met instemming 
van de gemeente aangesteld' (XLIV 3). De nadruk valt hier op het feit dat ze 
aangesteld zijn. Ambtsdragers die zo op geordende wijze aangesteld zijn 
kunnen niet opzij gezet worden. ... 

153
 

 Het is geen wonder dat juist Clemens zich geroepen voelde in Korinthe op te 
treden. Hij die overtuigd was dat de kerk het lichaam van Christus is (XXXVII-
XXXVIII), waarin alle leden en alle gemeenten hun organische plaats innemen, 
kon eenvoudig niet nalaten in te grijpen wanneer in dit lichaam ergens 
wanordelijke toestanden optraden. 

154
    

 
Deze nogal uitgebreide citaten heb ik opgenomen, omdat in de brief zelf er niet zo 
gemakkelijk afzonderlijke teksten te vinden zijn die de vervangingstheologie 
duidelijk tonen 
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Citaten uit Clemens' 1e brief aan de Korinthiërs-  
 

Uit de laudatio (lofrede) in de aanhef: 

Hoofdstuk II,6:   
155

  

 6. Elk oproer en elke scheuring was jullie een gruwel.     
 
Dit vers staat in schril contrast met wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 1:10-13 over de 

scheuringen (ί en twisten (ἔ Zie ook 1 Korinthe 3:1-9 . 

Het woord stasis [Gr:άkomt niet in Paulus' brieven aan Korinthe voor, wel het 

woord dichostasia [Gr:ίtwijfel, onenigheid, strijd)  in een aantal 

handschriften. 



Over Kaïn
Hoofdstuk IV:4-5:  

156
  

4. En God sprak tot Kaïn: Waarom ben je bedroefd geworden en waarom is je 
aangezicht ingevallen ? Of heb je niet gezondigd als je wèl op de juiste wijze 
het offer hebt gebracht, maar het niet  correct  verdeelde ?   
5. Wees gerust: je gave zal naar je terugkeren  en je zult er weer meester van 
zijn. 



Hier worden dingen bij vermeld die niet in de Tenach maar wel in de Septuagint 
(Genesis 3:6-7) staan.  
Rashi zegt daarvan:  

 "Omdat de aarde gevloekt was, onthield hij [Abel] zich ervan, haar te 
bearbeiden"   

en over vers 3:  

 "[Van, iets ervan, d.w.z.] van het slechte; er is eene agadische verklaring, die 
zegt: vlaszaad was het ( B.R. 22, Tanchuma)".

157
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  Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag. 55.   
      Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.  pag. 36:   

      ᾶάὶᾱίὸἦ ὑῖ
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   Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag. 56. 
       Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. pag. 37:   

ὶἶὁ ὸὸϊ·Ἱίίἐέὶἱίέ

ὸ όόὐἐὰὀῶέῃὀῶὲὴέῃᾕ

ἡύ·ὸὲἡἀὴὐῦὶὺἄὐῦ.     
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 Nederlandsche Vertaling van den Pentateuch - benevens eene Nederlandsche        

verklarende vertaling van RASHIE' S PENTATEUCH-COMMENTAAR  door 
A.S.Onderwijzer, Rabbijn der Ned. Israël. Hoofdsynagoge alhier, Amsterdam, Van 
Creveld & Co, 1895. Opnieuw  uitgegeven door het Nederlands - Israëlietisch 
Kerkgenootschap, Amsterdam, 5735-1975, Deel I,  pag. 47-48 
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Van de Darbisten heb ik geleerd -en dat lijkt mij nog steeds aannemelijk- dat, 
aangezien de aarde ter wille van de mens vervloekt was (Genesis 3), Kaïn in de 
fout ging omdat hij van de vruchten van de vervloekte aarde bracht, d.w.z. als 
resultaat van zijn eigen werk, zonder ze eerst te zuiveren tot fijn meel en dat met 
olie en wierook aan te maken, waardoor het offer aangenaam zou kunnen zijn. 
Zoals God later geboden heeft voor het spijsoffer, in Leviticus 2 beschreven. 
 

Over Petrus en Paulus 
Hoofdstuk V   

158
  

 2. Wegens naijver en nijd werden de grootste en rechtvaardigste zuilen 4) 
vervolgd en streden zij tot de dood.   
3.  Stellen wij ons de goede apostelen voor ogen:  
4. Petrus, die wegens ongerechtvaardigde naijver niet een of twee maar  
veelvuldige kwellingen doorstond en, na zo getuigenis afgelegd te hebben, ¹) is 
opgegaan naar de hem verschuldigde ereplaats.  
5. Wegens naijver en nijd kon Paulus de kampprijs tonen van het geduld. 
6. Zevenmaal droeg hij de boeien, hij werd verjaagd, gestenigd, hij werd een  
heraut in Oost en West, hij verwierf de heerlijke roem voor zijn geloof. 
 
4) De apostelen, Vgl. Gal 2,9 waar Paulus van Jakobus, Petrus en Johannes zegt: "die als zuilen 

beschouwd werden".  Wij spreken ook van steunpilaren van gemeenschap, vereniging of kerk. 

 
¹) Dit doelt blijkbaar op de marteldood, maar het Griekse werkwoord marturein heeft hier, evenals 
in vers 7, nog de oorspronkelijke betekenis van: getuigen, getuigenis afleggen voor, ten overstaan 

van iemand, zoals ook duidelijk blijkt in c. 17, waar van geen marteldood sprake is.  Weldra werd 

echter getuigenis afleggen synoniem met de marteldood sterven en kreeg het Griekse martus (r), 
het Latijnse martyr, de vaste betekenis van: bloedgetuige, martelaar. 
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  Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag. 56-57. 
      Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.  pag. 38: 

ὰ ῆόἱέὶόῦἐώὶ ἕ

άἤ

άὸὀῶἡῶὺἀὺἀό

έὃὰῆἄὐἕὐὲύὰὰίὑήό

ὶὕήἐύἰὸὀόόῆόῆ.

ὰῆὶ  ἔῦὑῆῖἔ

ἑάὰ έίίήόἔῇἀῇ 

ὶἐῇύὸῖῆίὐέἔ
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 7. Nadat hij heel de wereld de gerechtigheid had geleerd en tot aan het uiterste 
westen ²) was gekomen en getuigenis had afgelegd tegenover de heersers, 
scheidde hij aldus van deze wereld en ging naar de heilige plaats, het meest 
verheven voorbeeld geworden van geduld. 

159
 

 
²) Iemand die in Rome schrijft, kan met het uiterste westen, het uiteinde, de grens van het westen, 
redelijkerwijs niets anders bedoeld hebben dan Spanje. Verschillende andere verklaringen zijn 

gezocht en onbevredigend. Die Spaanse reis moet dan hebben plaatsgehad tussen de eerste en 
tweede gevangenschap van Paulus in 63. Zij zal slechts kort hebben geduurd en zich 

waarschijnlijk hebben beperkt tot een bezoek aan een of meer kuststeden.  

 
Hoofdstuk VI:1   

160
    

 1. Bij deze mannen van een dergelijke heilige levenswandel sloot zich een 
grote menigte uitverkorenen aan die, doordat zij door naijver vele folteringen en 
kwellingen verduurden, een allermooist voorbeeld onder ons geworden zijn. ³) 
 
³) Het gaat hier ongetwijfeld om de vervolging onder Nero. Daar die "grote menigte 

uitverkorenen", die een allerschoonst voorbeeld  onder ons (dus wel in Rome) zijn geworden, 

zich aansloot bij Petrus en Paulus, mag men hieruit besluiten, dat Clemens bedoelt, dat ook deze 
beiden in Rome zijn gestorven. Dit is, afgezien van zijn eigen brief, waarin Petrus over Babylon = 

Rome spreekt, het oudste getuigenis van het verblijf van Petrus in Rome.  
161
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  ύάὅὸόὶἐὶ ὸέῆύἐὼὶ  

ήἐὶῶἡέὕἀάῦόὶἰὸἅό

ἀήὑῆόέὑό
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  Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag. 57. 
       Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.  pag. 38: 

ύῖἀάὁίέίὺῆἐῶ

ἵὰἰίὶάὰ  ῆόὑόά

ἐέἐἡῖ

Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag. 57. 
 
161

  Is deze conclusie in noot ³) niet wat vergezocht ?  
Een voorbeeld kan iemand ook voor en onder ons zijn, als we het van verre horen, zoals 
over Jakobus die met het zwaard gedood werd, die niet in Rome woonde maar in 
Jeruzalem.  Calvijn is een voorbeeld geworden onder vele Nederlandse protestanten en 
Luther onder vele Duitsers en Nederlanders, tot op vandaag, terwijl ze deze voorgangers 
nooit hebben gezien. 
Franses was Rooms-katholiek en professor in de Patrologie aan de RKU te Nijmegen; 
hij schrijft over St. Paulus, Sint Petrus, Sint Jan op pagina 5 (en elders), en over de H. 
Drieëenheid, de H. Eucharistie en het H. Doopsel op pagina 8 van zijn geciteerd boek.  
Vanuit zijn r.k.-zijn zal hij graag wensen dat de kerk van Rome door Petrus zou zijn 
gesticht. De wens als vader en verklaarder van de gedachte ? 
Hiervoor heb ik al uiteengezet dat deze conclusie niet met de Bijbel en de buitenbijbelse 
bronnen overeenstemt. 
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Over de komst van de Heer 
Hoofdstuk XXIII:   

162
   

 5. Naar waarheid, snel en plotseling zal zijn wil in vervulling gaan, zoals ook de 
Schrift mede getuigt: "dat Hij snel zal komen en niet zal talmen; en plotseling 
zal de Heer tot zijn tempel komen en de Heilige die jullie verwachten".  

 

Klijn vermeldt hierbij in noot 98) :  

 Citaat uit Jes. 13:22 gecombineerd met Mal. 3:1. Ook in dit hoofdstuk spreekt 
Clemens over de weldaden van God. In dit geval gaat het over de opstanding. 
Over het tijdstip hiervan blijkt een misverstand te bestaan. Clemens 
veronderstelt een spoedige wederkomst des Heren.  

163
  

 
Dit is geen misverstand; ook de Thessalonicensen verwachtten de komst des 
Heren. Dat is immers de normale toekomstverwachting van iemand die Messias 
Jezus heeft leren kennen als de komende Heer, zoals Hijzelf dat ook in Openbaring 
22 zo mooi zegt  

 "Zie, ik kom met haast", en wij antwoorden  "Amen, kom Heer Jezus".   
 

Over de Phoenix als beeld van de opstanding: 
 

Hoofdstuk XXV: 1-4  
164

          

 1. Beschouwen wij het wonderlijke teken, dat geschiedt in de streken van het 
Oosten, nl. in de buurt van Arabië  ³) . 

 
3) Behalve bij heidense schrijvers als Herodotus, Plinius, Lucianus, Tacitus, vindt men deze 

legende van de Phoenix die uit zijn as herrijst, ook bij Tertullianus, Eusebius, Epiphanius, 

Ambrosius en Rufinus. Bij deze echter als beeld van de verrijzenis van het vlees. Lactantius 
wijdde er een heel gedicht aan. 
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 Nederlands naar Franses, a.w., pag. 70 
     Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. pag. 49:  

᾽ἀίὺὶἐίήὸ ύὐῦ  

ύὶῆῆὅύ ἥὶὐῖὶ ἐίἥὁύ

ἰὸὸὐῦὶ ὁ ἅὃὑῖᾶ
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 Klijn, a.w., pag. 175 
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 Het Nederlands naar Franses, a.w.,  , pag. 70-71. 
     Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. pag. 49-50: 

Ἴὸάῖὸόἐῖἀῖόέ

ῖὶὴἈί

ὄάἐὃάί·ῦὲὑάῇ ἔ

όόόἤὸἀόῦἀῖὐόὸἑῷ

ῖἐάὶύἀάἰὃέῦ 

 όἰέὶᾷ
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Vervolg hoofdstuk XXV:
 
 
165

  

 2. Daar toch is er een vogel, die phoenix genoemd wordt; deze leeft als enige 
boreling vijfhonderd jaar, en als hij dan zover gekomen is dat hij door de dood 
ontbonden wordt, maakt hij een nest voor zichzelf van wierook en mirre en 
andere welriekende kruiden en gaat daarheen als de tijd vervuld is en sterft. 
3. Maar uit het vergane vlees wordt een soort worm geboren, die door het 
vocht van het gestorven dier gevoed wordt en vleugels krijgt; als hij daarna 
sterk is geworden, ruimt hij het nest op waar de beenderen liggen van de 
eerder geboren [vogel] en terwijl hij die meedraagt, volbrengt hij de tocht van 
het land van Arabië naar dat van Egypte, naar de stad die Heliopolis 
genoemd wordt. 
4. En overdag, terwijl allen toeschouwen, zweeft hij neer op het altaar van 
Helios (de Zonnegod) en legt ze daar neer en zo gaat hij weer terug naar de 
streek vanwaar hij is gekomen.  
5. De priesters kijken dan de annalen na en vinden dat hij is teruggekeerd 
nadat het vijfhonderdste jaar voltooid was. 

 

Heidendom en christendom worden hier vermengd: de Zonnegod Helius, de god 
van de Zon (dag)> vervangingstheologie.  
 

Over de volken en het volk 
 

Hoofdstuk XXIX:2-3 t/m XXX:1  
166

   

 2. ...Toen de Allerhoogste de volkeren verdeelde, toen Hij de zonen van Adam 
verstrooide, stelde Hij de grenzen der volkeren vast naar het getal der engelen 
Gods 

167
 , en Jakob werd een deel des HEREN, Zijn volk en Zijn afgemeten 

erfdeel Israël. 
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    έὲῆὸώᾶὃἐῆἰάῦ 

όώἀόῖἰῖόἴὸὸ

ἐῖὅὰὀᾶῦόἐίὶῦάύἀὸ 

 ῆἈῆώἕῆἰύἰὴέἩύ

ὶἡέόάἐὰἐὶὸῦἡίὸίὐὰὶ

ὕἰὺίἀᾷ

ἱὖἱῖἐέὰἀὰῶόὶὑίὐὸ

ῦἔέἐέ

 
166

  Het Nederlands naar Franses, a.w.   pag. 72-73  door mij bewerkt. 
      Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.   pag. 51: 

 Ὅέὁ ὕἔὡέἱὺἈάἔὅ

ἐῶὰ ἀὸἀέῦἐήὶίὸὐῦ Ἰώ

ίίὐῦ Ἰή

 
167

  Dit is volgens de Septuagint.  In de Tenach staat: "naar het aantal der  
      zonen van Israël". Volgens het getal der engelen zouden er immers  
      miljoenen volken moeten zijn.   
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Vervolg Hoofdstuk XXIX,2-3 t/m XXX,1: 
168

  

 3. En op een andere plaats zegt Hij:  " Zie de Heer neemt zich een volk uit het 
midden der volkeren, zoals een mens een eersteling van de dorsvloer neemt ; 
en uit dat volk zal het Heilige der Heiligen voortkomen. ²) 
1. Daar wij dan een heilig deel zijn, zo laten we alles doen wat tot de heiligheid 
behoort... 
 
 ²)  Deut.4:34. Letterlijk staat deze tekst nergens zo.  

   
Klijn tekent hierbij in noot 116 aan: 

169
   

 Deut.4:34 en 14:2. De plaatsen die hier betrekking hebben op Israël worden 
zonder meer toegepast op de kerk , vgl. 1 Petr. 2: 9-10.    Just., Dial. 11:5.    

 
Deuteronomium 4: 34 zegt: (NBG-vertaling) 

 "...om zich een volk te nemen uit het midden van een ander  volk ..."   
 
Het volk uit het midden der volken is Israël, zo blijkt uit de context.  
We zien hier dus inderdaad dat wat op Israël slaat, wordt toegepast op de 
christelijke kerk, ergo vervangingstheologie.  
 

Over onderscheid in rang tussen gelovigen 
 
Hoofdstuk XL: 

170
        

 4. Zij dan die op vastgestelde tijden hun offers opdragen, zijn aangenaam (aan 
God) en gelukkig; want doordat zij de bevelen des Heren [h: lett. van de 
Despoot] opvolgen, zondigen zij niet. 
5.  Aan de hogepriester zijn namelijk eigen bedieningen toebedeeld, aan de 
priesters is een eigen plaats toegewezen en de levieten behoren een eigen 
dienstwerk te verrichten; de leek is gebonden aan de voorschriften voor leken. 

 
Opnieuw vervanging: leken en priesters; Onze Hogepriester is Jezus (Hebr.brief). 
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    ὶἐἑῳ όῳέ°Ἰύύάἑῷ ἔἐέἐῶ

ὥάἄὴἀὴὐῦ  ῆἅὶ ἐύ

ἐῦἔἐίἅἁί 

Ἁίὖὶὑάήὰῦἁῦά
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  Klijn, a.w., pag. 178 
 
170

  Het Nederlands naar Franses, a.w.,   pag. 80 door mij bewerkt. 
      Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.   pag. 57  

ἱὖῖέῖῦὰὰὐῶὐόί 

ὶά·ῖὰίῦόἀῦὐ ά

ῷὰἀῖἴίέἰίὶ ῖἱῦἴὁό

έὶ ΐἴίἐίὁϊὸἄῖ

ϊῖάέ




 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

Hoofdstuk XLI:  
171

  

 1.Ieder van ons, broeders, dient dank te brengen aan God in zijn eigen stand, 
met een goed geweten, zonder de maatstaf van zijn bediening te buiten te 
gaan, op waardige wijze.  

 
Hoofdstuk XLII: 

172
  

 4. Terwijl zij [=de apostelen] dan in landen en steden predikten, stelden zij, na 
hen door de Geest beproefd te hebben, eerstelingen aan tot bisschoppen en 
diakenen  over hen die geloven zouden.  
5. En dit was niets nieuws, want sinds vele tijden werd over bisschoppen en 
diakenen geschreven. Zo zegt toch de Schrift ergens:  "Ik zal voor hen 
bisschoppen  aanstellen in gerechtigheid en diakenen in trouw.”       

 
Dit lijkt op de lezing van de Septuagint

173
   in Jesaja 60, waar staat: 

 "Ik zal  jouw regeerders geven in vrede, en jouw opzieners in gerechtigheid." 
Over diakenen wordt dus niets gezegd.   De Tenach leest hier: 

  צדקה נגשיך שלום פקדתך ושמתי  
 "En ik zal jullie regeerders vrede maken, en je tirannen gerechtigheid. " 

174
 

Dit heeft een andere duiding, we vinden hier noch bisschoppen/opzieners, noch 
diakenen, maar regeerders en tirannen/eisers/belastinginners. 
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 Het Nederlands naar Franses, a.w.,   pag. 80 door mij bewerkt. 
     Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.   pag. 57  

Ἕἡῶἀίἐῷἰίῷάὐίῷῷἐἀῇή

ὑάὴ ίὸὡέῆίὐῦόἐό

 
172

   Het Nederlands naar Franses, a.w., pag. 80-81. 
       Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. pag. 58;  

       ὰώὖὶόύίὰἀὰὐῶά

ῷύἰἐόὶόῶόύ

ὶῦὐῶ·ἐὰὴῶόἐέὶἐόὶ 

ό

ὕάέἡή· ήὺἐόὐῶἐύῃὶ

ὺόὐῶἐί

 
173

   Brenton,  a.w.,  pag. 895.  

ὶώὺἄἐἰήῃὶ ὺἐόἐύῃ

 
174

   Jay P. Green Sr., “The Interlinear Bible Hebrew-Greek-English”, Sovereign Grace 
 Publishers, USA, 2

nd
 edition, 1986,  pag.  576. 
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Hoofdstuk XLIV: 

175
  

 1. Ook de apostelen wisten door onze Heer Jezus dat er twist zou zijn om (de 
naam  van) het bisschopsambt. 
4. Want het zal voor ons geen kleine zonde zijn, als we hen die onberispelijk en 
heilig de gaven van het episcopaat (!) hebben opgedragen, uit het 
bisschopsambt zouden zetten.  
5. Welzalig de priesters die eerder hun weg hebben afgelegd en die een 
vruchtbare en volmaakte losmaking hebben bereikt, want zij behoeven niet te 
vrezen dat iemand hen verdringt van de plaats die voor hen was vastgesteld. 
6. Wij zien immers, dat jullie sommigen die eerzaam leefden hebben verdreven 
uit het ambt, dat zij door hun onberispelijk gedrag eerden. 

 
Hier dus een onderscheiden priesterklasse als in Israël = vervangingstheologie. Het 
heidenchristendom kent geen priesterorden.  
 

Over verzoening van God met ons 
 
Hoofdstuk XLVIII:  

176
 

 1. Laten we dit dan met spoed wegnemen en neervallen voor de Heer en Hem  
onder tranen smeken, dat Hij weer genadig Zich met ons verzoenen moge en 

ons zal terugvoeren tot de waardige, reine wandel in broederliefde. 
 
Hier worden zaken omgedraaid, vervangen: God verzoent niet Zich met ons, maar 
ons met Zich ! God behoeft niet verzoend te worden, maar wij moeten verzoend 

worden. Deze verkeerde leer zet zich helaas door tot op vandaag. 
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   Het Nederlands naar Franses, a.w., pag. 82  door mij bewerkt. 
Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. pag. 59:    

1.ὶ ἱἀἡῶἔὰῦίἡῶἸῦῦὅἔἔ

ὶῦὀόῆἐῆ

ἀίὰὐὰ   ἡῖἔἐὰὺἀέὶὁί

όὰῶῆἐῆἀά

άἱήύἵἔὶίἔ

ὴἀάὐὰὐῦὴὐὺήῃἀὸῦἰέὐῖ

ό

ὁῶάὅἐίὑῖάῶέἐῆἀέ

ὐῖέί  

 
 

176
    Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag.  85. 

Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. 61:

1.Ἐάὖῦἐάὶέῷόῃὶύἱύ

ὐόὅἵόἐῇ ἡῖὶἐὶ ὴὴῆ

ί ἡῶἁὴἀὴὰήῃ ἡᾶ
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Over de kerk als volk van God 
 

Hoofdstuk LIX: 
177

    

 4. Wij bidden u Heer, wees onze Helper en Bijstand, ........... voer de 
dwalenden van Uw volk terug......."dat alle volkeren U erkennen, dat U de enige 
God bent" 9) en Jezus Christus  Uw dienaar en "wij Uw volk en [de] schapen 
uwer kudde" 10). 

 
9)    1 Kon. 8: 60  

10)   Ps. 78:13 

  

Ook hier vervangingstheologie op basis van misbruik van teksten uit de Tenach. 
God neemt wel -volgens Hand.15- uit de volkeren een volk voor Zijn Naam 

178
, 

maar dat is een multiraciaal en multinationaal volk.   
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    Het Nederlands naar Franses, a.w., pag. 92. 
Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.,  pag. 67: 
4.ἀῦέέὸέὶἀή ἡῶὺ

έῦῦ ἐίώἅά ἔὅ

ὺἶ ὁὸόὶἸῦὸὁῖὶἡῖόὶ

όῆῆ
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  Grieks NT: ῖἐἐῶὸῷὀόὐῦ  
 Let er op dat er geen lidwoord staat: niet het volk, maar een volk. 
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3.5. Polycarpus van Smyrna (gestorven 155, 156 of 166 ?) 

Citaten uit Bakhuizen - v.d.Brink:
 179

   

 De brief van Polycarpus aan de Philippenzen sluit bij die van Ignatius aan en is 
na diens dood geschreven ter begeleiding van de brieven van Ignatius, 
waarvan men te Philippi om een afschrift had verzocht. De brief steunt op I 
Clemens [d.i. aan de Korinthiërs] en I Petrus; hij kent te Philippi wel presbyters 
en diakenen, maar nog geen bisschop, wat Polycarpus zelf wèl was. Volledig in 
het Latijn bewaard, in het Grieks hst. 1-9² en bij Eusebius, h.e., III, 36,14 en 15 
nog  hst. 9 en 13. Polycarpus zou de apostel Johannes nog gehoord hebben 
(Eus. h.e., V, 20,6)    

 Polycarpus van Smyrna heeft overgeleverd, dat de apostel Johannes zich eens 
in een badhuis te Ephesus begaf, toen hem werd medegedeeld, dat Kerinthos 
¹) zich daar bevond. De apostel verliet het terstond, omdat het badhuis boven 
zijn hoofd had kunnen instorten, daar de vijand van de waarheid er in was. 
(Irenaeus. III 3,4.....). 

180
 

 
¹) Kerinthos was een van de eerste christelijke gnostici en kwam uit Klein-Azië. 181 

 
Citaat uit Heussi: 

182
    

 3) Brief van Polycarpus gericht aan Filippi, opgesteld -na de reis naar Rome 
van Ignatius- door  bisschop Polycarpus van Smyrna, gestorven als 86-jarige 
op 23 februari 155 (volgens de gewoonlijke vaststelling), of waarschijnlijker in 
het jaar 166. (Daartoe leidt Eusebius in zijn Kerkgeschiedenis IV 15, alsook het 
feit dat Anicet, aan wie Polycarpus in Rome een bezoek bracht, wellicht pas in 
155 bisschop werd..)  

 
Citaat uit Altaner-Stuiber:   

183
 

 Polycarpus zag en hoorde nog in zijn jeugd de apostel Johannes en werd door 
hem tot bisschop over Smyrna benoemd (Tertullianus praescr. 32,2; Eusebius 
h.e. 5,20,5f).  
Met paus Anicet beraadslaagde hij rond 155 te Rome over het thema "de dag 
en het feest van Pasen", maar kon het met hem niet eens worden.  
De door zijn bisschop verbannen Marcion antwoordde hij op zijn vraag, of hij 
hem kende: "Jazeker ken ik je, jij eerstgeborene van Satan, (Irenaeus, haer. 
3,3,4). Volgens het getuigenis van Irenaeus (Eusebius, h.e. 5,20,8) schreef hij 
meer brieven aan gemeenten en afzonderlijke broeders. Behouden is slechts 
de brief aan Filippi. 
 

Hier wordt dus al 'gesleuteld' aan het Bijbels-Joodse paasfeest. 
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  Bakhuizen- v.d.Brink, a.w.,  pag. 62.          
 
180

  Merkwaardige denktrant, bijgeloof, want waarom zou het badhuis nu instorten ? 
 
181

  Bakhuizen- v.d.Brink, a.w., pag. 91. 
 
182

  Heussi, a.w.,  pag. 38. 
 
183

  Altaner-Stuiber, a.w., pag. 50-51. 
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Citaat uit Eusebius' Historia Ecclesiastica, Boek V, 20, 4-8: 
184      

 In de brief aan Florinus 7), waarvan ik sprak, maakt Irenæus opnieuw gewag 
van zijn intimiteit met Polycarpus, als hij zegt: "Deze leerstellingen, O Florinus, 
zijn, om het mild te zeggen, niet voortgekomen uit een gezond oordeel. Deze 
leerstellingen komen niet overeen met de Kerk, en brengen hen die ze 
aannemen tot de grootste goddeloosheid. Deze leerstellingen hebben zelfs de 
ketters buiten de kerk nooit durven publiceren. Deze leerstellingen zijn je niet 
door de oudsten vòòr ons -die metgezellen waren van de apostelen- aan je 
overgeleverd. Want toen ik een jongen was, zag ik je in Klein-Azië  met 
Polycarpus, voortschrijdend in pracht aan het koninklijke hof 8) er naar strevend 
zijn goedkeuring te verwerven. Ik herinner me de gebeurtenissen van die tijd 
helderder dan die van recente jaren.  
Want wat jongens leren, groeiend in hun denken, wordt ermee verbonden; 
daarom ben ik in staat om de preciese plek te beschrijven waar de gezegende 
Polycarpus zat als  hij  een verhandeling hield, zijn komen en gaan, zijn wijze 
van leven, zijn fysieke verschijning en zijn verhandelingen tot het volk, en de 
verhalen die hij vertelde over  zijn  omgang met Johannes en de anderen die 
de Heer hadden gezien. En omdat hij zich hun woorden herinnerde, en wat hij 
van hen had gehoord over de Heer, ook betreffende zijn wonderen en zijn 
onderwijs, die hij van ooggetuigen van het "Woord des Levens" 9) had 
ontvangen, besprak Polycarpus alle dingen in harmonie met de Schriften. 
Omdat deze dingen me zijn verteld door de genade van God, luisterde ik er 
aandachtig naar, ze noterende, niet op papier, maar in mijn hart. En 
onophoudelijk herinner ik me hen getrouw door de genade van God.  En ik ben 
in staat om te getuigen voor God, dat als die gezegende en apostolische 
oudste een van deze dingen had gehoord, hij het zou hebben uitgeschreeuwd, 
en zijn oren zou hebben toegestopt, zoals hij gewoon was, en hij zou hebben 
geroepen; O Goede God, tot welke tijd hebt u mij gespaard dat ik zulke dingen 
moet verduren? 
 
7) De brief [van Irenæus]  Over de monarchie...    

  

8)  ἐῇῇὐῇ

Deze uitdrukking is een beetje raadselachtig, omdat het woord ήhet keizerlijke hof 

inhoudt, en niet terecht gebruikt kan worden voor het provinciale hof van de proconsul. Er is geen 

verblijf van een keizer in Klein-Azie bekend dat aan de chronologie van dit geval voldoet; vandaar 
dat Lightfoot, WM.B.Eerdmans, Contemporary Review, May, 1875, p. 834, de plausibele 

verklaring heeft geboden dat de woorden oppervlakkig zijn gebruikt om het hof van Titus 

Aurelius Fulvus aan te duiden, die proconsul was in Azië rond 136 A.D., en nadien keizer 

Antonius Pius werd.      

 

9)    1 Johannes 1, 1. 
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 "The Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series",  
[Hierna: NPNF2] Philip Shaff, D.D., LL.D. and Henry Wace, D.D., Volume I, Eusebius: 
Church History c.a., Publishing Company, Grand Rapids-Michigan, Reprinted January 
1979, pag.238-9  
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 En hij zou van die plaats gevlucht zijn, waar hij zittend of staand, zulke 
woorden had gehoord. 10)   
En dit kan eenvoudig worden aangetoond uit de brieven 11) die hij zond, ofwel 
aan de naburige kerken voor hun bevestiging, of aan enige broeders waarin hij 
hen vermaande en vertroostte".  
 
10) Dit zou net als bij Polycaropus zijn, die een speciale gruwel voor ketters had… 

 

11) Wij kennen slechts één brief van Polycarpus, die aan de Filippiërs, die nog bestaat…  

 
Citaat uit Eusebius' Historia Ecclesiastica, Boek IV, 14:10-15:1  

185
  

 En toen Antoninus, Pius 18) genaamd, het tweeentwintigste jaar van zijn 
regering had  volbracht, volgde zijn zoon Marcus Aurelius Verus, die ook 
Antoninus genoemd werd hem op, samen met zijn broer Lucius. 19)   
In die tijd 2) toen de grootste vervolgingen Azië opschrikten, beëindigde 
Polycarpus zijn leven door het martelaarschap.  
 
18)   Antoninus Pius regeerde van 2 juli 138 tot 7 maart 161. 

19)   Beide waren geadopteerde zonen van Antoninus Pius  

2)  Polycarp's martelaarschap vond plaats in Smyrna, niet gedurende de regering van Marcus 
Aurelius, zoals Eusebius zegt, maar gedurende de regering van Antoninus Pius, tussen 154 en 156 

(waarschijnlijk 155). Dit is bewezen door Waddington in zijn "Memoire sur la Chronologie de la 

vie du rheteur AElius Aristide" (in Mem. de l' acad. des inscript. et belles lettres, Tom. XXVI, part 
II, 1867, p. 232 sq.;  zie ook zijn "Fastes des provinces Asiatiques",  1872,  p. 219 sq), en die 

datum is nu bijna algemeen aanvaard (bijvoorbeeld door Renan, Ewald, Hilgenfield, Lightfoot, 

Harnack, & dergelijke). Maar de geschiedenis van Eusebius lijkt het martelaarschap te plaatsen in 
het zevende jaar van Marcus Aurelius (166-167 A.D.); en deze datum wordt [ook] gegeven door 

Hiëronymus en anderen, die hun chronologie baseren op Eusebius, en deze werd algemeen 

geaccepteerd totdat Waddington bewees dat het niet klopte.   
Lighfoot toont echter aan dat Eusebius niet bedoelde om Polycarp's dood te koppelen aan het 

zevende jaar van Marcus Aurelius, maar dat hij alleen bedoelde dit in de regering van die keizer te 

plaatsen, zonder te pretenderen het jaar te willen vaststellen.  Hoe hij de fout maakte het aan de 
verkeerde keizer te koppelen, weten we niet, maar Eusebius' algemene verwarring kennende t.a.v. 

de verschillende keizers die de naam Antoninus droegen, zijn we niet verbaasd over zijn 

vergissing op dit punt.  
Voor de beste en meest recente bespreking van dit hele onderwerp, zie Lightfoot's Ignatius, I. p. 

629, sq. Omdat Waddington zijn onderzoeken publiceerde, hebben Wieseler (in zijn 

Christenverfolgungen, 1878, p.34-87) en Keim (Aus dem Urchristenthum, 1878, p.92-133) het 
aangedurfd zijn conclusies aan te vechten en voor de oude datum (167) te pleiten, maar hun 
argumenten zijn waardeloos, en zijn geheel  weerlegd door Lightfoot (ibid. p.655 sq.) 

 

Ik neem deze noten op, omdat ze aantonen dat de verslaggeving van de historie 
allerminst een betrouwbaar geheel vormt, waarover heel wat gesteggel is geweest, 
en dat zal blijven voortduren.  
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    "NPNF2", Volume I, Eusebius: Church History a.w.,  pagina 188. 
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Citaat uit Tertullianus'  De Præscriptione, hoofdstuk 32:  
186

    
 

Over de registers 
  

 Want dit is de wijze waarop de apostolische kerken hun registers overleveren:  
zoals de kerk van Smyrna, die optekent dat Polycarpus daarin was geplaatst 
door Johannes; ook de kerk van Rome, die aangeeft dat Clemens op dezelfde 
manier benoemd werd door Petrus. 9)  
 

9) Linus en Cletus moeten daarom gestorven zijn, of als martelaar zijn gedood, bijna zodra ze 

benoemd waren. Onze auteur heeft deze registers ongetwijfeld gezien.  
187

 

 
                           Over de leringen van ketters  
 

 Want juist hun leerstuk zal, na vergelijking met dat van de apostelen, door zijn 
eigen diversiteit en tegenstellingen verklaren, dat het als auteur noch een 
apostel noch een apostolische man had ... 

 
Hetzelfde geldt voor de niet canonieke vroegkerkelijke bronnen. 
 
  

 
Citaten uit Polycarpus' brief aan Filippi: 
 

Over het geloof als ons aller moeder: 
Hoofdstuk III:  

188
    

2.  ...Als jullie die goed nalezen [letterlijk: als jullie je erover zullen buigen] 
zullen jullie krachtig opgebouwd worden in het je geschonken geloof,  
3. "dat ons aller moeder is"  6), terwijl de hoop haar volgt, maar de liefde tot 

God en Christus en tot de naaste voortdrijft. Wie toch in deze deugden wandelt, 
heeft het gebod der gerechtigheid vervuld, want wie de liefde bezit is verre van 
elke zonde.       
6)  Gal. 4, 26.  189
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 "The Ante-Nicene Fathers" (hierna: ANF), A.Robertson D.D. and James Donaldson LL.D., 
revised by A. Cleveland Coxe D.D, Wm. B. Eerdmans, Grand Rapids-Michigan, 1978, 
Deel III,  pag. 258.  Deze uitgave heeft geen versindeling. Tertullianus is de eerste 
theoloog die in het Latijn schrijft.   

 
187

 Grote twijfels heb ik over de juistheid hiervan. 
 
188

 Het Grieks volgens Bihlmeyer, a.w., pag. 115:   

 ἰἃἐὰἐύήἰῖἰὴῖὑῖί· 

ἥἐὶήά ἡῶἐύῆἐίύῆ

ἀάῆἰὸὶὸὶἰὸίἐὰάύἐὸᾖ

ήἐὴύ· ὁ ἔἀάάἐάἁί

 
189

 In Galaten 4:26 staat echter iets heel anders:  

 ἡὲἄἸὴἐέἐὶἥἐὶήἡῶ

 "maar het Jeruzalem boven is vrij, dat is onze moeder".  
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Over onderwerping aan oudsten en diakenen 
 
Hoofdstuk V: 

190
      

 3.  ...Daarom moet men zich van dat alles onthouden en zich onderwerpen aan 
de oudsten en diakenen als aan God en Christus... 

 
We zien hier opnieuw de te sterke nadruk op de oudsten en diakenen. 
Het is van belang te blijven zien dat er tussen de oudsten en diakenen als mensen 
enerzijds en tussen God en Christus anderzijds een enorm verschil in integriteit 
bestaat. Oudsten en diakenen kunnen net als alle andere christenen falen en 
zondigen. Het behoeft geen betoog dat dit voor God en Christus niet geldt.  
Daarom zullen we het hierboven gegeven gebod van beide zijden met wijsheid 
moeten hanteren: als een oudste of diaken iets van ons vraagt wat tegen ons 
geweten ingaat, dienen we het niet te doen, omdat God dat niet van ons vraagt. 
 
 

Over de eerstgeborene van Satan 
Hoofdstuk VII:  

191
    

 1.  "Want ieder die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is 
een antichrist" 5)  en die het getuigenis van Zijn kruis niet belijdt is uit de duivel, 
en die de uitspraken des Heren ombuigt naar zijn eigen begeerten en zegt, dat 
er geen opstanding en geen oordeel is, die is de eerstgeborene van Satan. 
 
5) 1 Joh. 4:2-3;  2 Joh. 7 

 
De uitdrukking ‘eerstgeborene van satan’ komt in de Bijbel niet voor; het is een 
uitvinding van de vroege kerk. Het gaat ook wel erg ver om iedereen die een leer 
heeft die niet orthodox is meteen te bestempelen als ‘eerstgeborene van Satan’, 
wat trouwens logisch gezien niet kan, het kan er maar één zijn.  
Uit deze studie blijkt dat er heel wat verkeerde dogma’s de kerk zijn 
binnengeslopen; in deze ‘brandmerking’ zouden er dan erg weinig vromen 
overblijven. En welk predicaat krijgen de vroege ‘vaderen’ voor de diefstal van de 
aan de Joden gedane beloften, met zulke verstrekkende gevolgen als de sjoa?  
Iets anders is als iemand zich openlijk als satanist bewijst. De titel ‘antichrist’ is wel 
bijbels en ook in o.a. de Johannesbrieven gedefinieerd. 
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   Het Nederlands naar Franses, a.w., pag.146. 
Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.,pag. 116:  

ὸέἀέἀὸάύὑέῖέὶ 

όὡῷὶῷ
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 Het Nederlands naar Franses, a.w., pag. 147-148. 
Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. , pag. 117. 

ᾶάὃἂὴὁῇἸῦὸἐὶἐέἀίόἐ·

ὶὃἂὴὁῇὸύῦῦἐῦόἐὶὃἂ

ύῃὰόῦ ίὸὰἰίἐίὶέῃήἀά

ήίὗόόἐῦᾶ
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3.6.  Martyrium Polycarpi  

MARTELAARSCHAP v.d. HEILIGE POLYCARPUS, BISSCHOP VAN SMYRNA 
192

 
 

Over de katholieke kerk 
 
Opschrift boven de brief: 

193
   

 De kerk van God die als vreemdelinge in Smyrna woont, aan de kerk van God 
die als vreemdelinge woont in Philomelium en aan alle gemeenten der heilige 
en katholieke kerk zoals die in elke plaats als vreemdelingen wonen: 
barmhartigheid, vrede en liefde van God [de] Vader en van onze Heer Jezus 
Christus moge (in u) overvloedig zijn. 

 
Hoofdstuk VIII: 

194
  

 1. Nadat hij dan zijn gebed had beëindigd, waarin hij aan allen had gedacht: 
die ooit met hem verkeerd hadden, kleinen en groten, aanzienlijken en 
onaanzienlijken en heel de katholieke kerk in de bewoonde wereld, en het uur 
van zijn heengaan was gekomen, zetten zij hem op een ezel en voerden hem 
naar de stad, (zijnde) op een grote Sabbat. 

 
Als de Joden worden buitengesloten kan de kerk nooit een katholieke kerk zijn. 

 
Over een wonder 

Hoofdstuk IX:  
195

    

 1. Toen Polycarpus het stadion binnenging, geschiedde er een stem uit de 
hemel: "Wees dapper, Polycarpus, en gedraag je als een man". En niemand 
zag wie er sprak, maar die van ons aanwezig waren hoorden toch de stem. 
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   Grieks: 
 
193

   Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag. 153. 
Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w., pag. 120-121:  

Ἡ ἐίῦῦ  ἡ  ῦύῇ ἐίᾳ ῦ  ῦ 

ῇύῃ

ἐίῳ ὶάῖὰάόῆἁίὶ ῆἐί

ί· ἔἰήὶἀάῦὸὶῦίἡῶἸῦ ῦ

ί

 
194

  idem pag. 156, idem pag. 124: 

Ἐὶ έέὴήύἁάῶὶώ

όὐῷῶὶ άἐόὶἀόὶάῆ

ὰὴἰέῆἐίῆὥἐύῦἐέὄῳ 

ίὐὸἤἰὴόὄάά

 
195

  idem pag. 157, idem pag. 124: 

ῷὲάῳἰόἰὸάὴἐὐῦἐέ·Ἴύ

ὶἀίὶὸὲἰόὐὶἶὴὲὴῶἡέἱό

 ἤ

 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

Over de Joden 
Hoofdstuk XIII:1  

196
    

 1. .. doordat de menigte terstond uit de werkplaatsen en de badhuizen stukken 
hout en takkenbossen aansleepte [d.i. voor de brandstapel], waarbij de Joden 
volgens hun gewoonte het liefst een handje wilden helpen.   

 

Over nog een wonder 
Hoofdstuk XV:1-2  

197
    

 1. Nadat hij dan dit "Amen" had opgezonden en zijn gebed beëindigd had, 
staken de mannen van de brandstapel het vuur aan. Toen er dan een 
geweldige vlam opsteeg, aanschouwden wij een wonder, wij aan wie het 
gegeven was dit te zien en die ook daartoe gespaard werden,  opdat zij aan de 
overigen zouden kunnen boodschappen, wat er gebeurd was.  
2. Het vuur nam namelijk de vorm aan van een gewelf, zoals een scheepszeil 
door de wind gevuld, en omgaf zo rondom het lichaam van de martelaar; en het 
stond daar midden in, niet als brandend vlees, maar als brood dat gebakken of 
als goud en zilver dat in de oven gesmolten wordt. En wij namen een zoeten 
geur waar, zoals de wierook uitwasemt of enig ander kostbaar reukwerk.    
   

Hoofdstuk XVI:  
198

    

 1. Toen de wettelozen eindelijk zagen dat zijn lichaam niet door het vuur kon 
worden verteerd, bevalen zij de beul 1) naar hem toe te gaan en hem met het 
zwaard te doorboren.  
 

1) Letterlijk: de voltrekker [van het vonnis] 
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    Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag.160-161, door mij bewerkt. 
 Het Grieks volgens Bihlmeyer, a.w. pag. 127: 

ῶὄῆόἔῶἐίὶίύὶ 

ύάἸίύὡἔὐῖἰῦὑύ

 
197

    idem pag. 160-161, idem pag. 128: 

Ἀέὲὐῦὸἀὴὶ  ώὴὐήἱ  ῦ ὸ

ἄἐῆὸ ῦάὲἐάόῦἴἷ

ἰῖἐό°ἳ ὶἐήἰὸἀῖῖῖὰό

ὸὰῦάἶῆὥὀόίὑὸῦέ

ύῳίὸῶῦά·ὶἦέὐὡὰέ

᾽ὡἄὀώἢὡὸὶ ἄἐίῳύ° 

  ὶὰὐίύἀόὡῦέἢἄὸ

ῶίἀά
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    idem pag. 160-161, idem pag. 128:  

έῦἰόἱ ἄὴ άὐῦ  ὸ  ῶὑὸῦὸ

ῆέόῦῷ   έῦί
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Hoofdstuk XVI vervolg:  
199

 

 En toen hij dit gedaan had, ontvlood er [een duif 2)] uit en zo'n stroom van 
bloed dat het vuur geblust werd en heel de menigte zich verbaasde... 
 

2) De christenen zagen de ziel van de martelaar in de gedaante van een duif uit het lichaam 

opstijgen.   

 

Franses hangt kennelijk een bepaald leerstuk over de ziel aan in ad 2).    
 
 

Over deel hebben aan het lijk van Polycarpus;  en de Joden 
 
Hoofdstuk XVII:  

200
    

 1. Toen evenwel de naijverige en jaloerse en Boze 3), de tegenstander .... 
deed hij zijn best dat zijn lijk niet door ons zou worden weggenomen, hoewel 
velen verlangden dit te doen en deel te hebben aan zijn heilig lichaam. 
2. Hij bracht dan Nicetas, de vader van Herodes en broeder van Alce, op het 
idee de proconsul te verzoeken zijn lichaam niet af te staan, opdat zij niet, zei 
hij, zouden beginnen dit te vereren met voorbijgaan van de Gekruisigde. En dat  
onder ingeving en ophitsing van de Joden .... 
3)   De duivel 

 
Zien we hier al niet duidelijk een bron van de relikwieën-afgoderij en de 
heiligenverering die al vrij snel in de Rooms Katholieke kerk hun plek kregen?  
Natuurlijk zullen de nabestaanden het lichaam willen begraven, maar gemeenschap 
of deel te willen hebben aan zijn heilig lichaam, doet bij mij vragen rijzen.  
Die vragen worden versterkt door wat Walter Bauer over het Martyrium Polycarpum 
schrijft   

201
  

 van het martelaarslijf: Aandeel krijgen, doordat men een stuk van het lichaam 
als relikwie wegdraagt.  M(artyrium)Pol(ycarpum) 17:1.  
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 ὶῦήἐῆὰὶῆἵὥέὸῦ

ὶάάὸὄ
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   Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag. 161-162,  door mij bewerkt. 
       Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.,   pag. 129: 

Ὁὲἀίὶάὶόὁἀίἐήὡ

ὸάὐῦὐ᾽ἡῶῆίῶἐύῦῆ

ὶ  ῆῷἁίῳὐῦίῳ.

ὑέῦήὸῦἩώέἀὸὲ Ἄἐῖ

ῷἀὥὴ ῦὐῦ  ῶ°  ήίἀέὸἐέ

ῦἀέ·ὶῦὑόὶἐόῶἸί
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 “Wörterbuch zum Neuen Testament", D. Walter Bauer, Verlag Alfred Töpelmann, Berlin W   

35, Dritte Ausgabe, 1937, onder "έ"pagina 728: "V. dem Martyrerleibe: Anteil 

erhalten, indem man e. Stück des Körpers als Reliquie  davonträgt, ῷἁίῳίῳ  
MPol. 17,1 ".   
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Hoofdstuk XIX:2  

202
     

 2. Nadat hij door zijn geduld de onrechtmatige heerser overwon en zo de krans 
der onsterfelijkheid verwierf, verheerlijkt hij jubelend met de apostelen en alle 
rechtvaardigen God de Almachtige Vader, en zegent hij onze Heer Jezus 
Christus, de redder van onze zielen en bestuurder van onze lichamen en 
Herder van de katholieke kerk in de bewoonde wereld. 

 
Een kanttekening bij de wonderen in het Martyrium 

Het martelaarschap is een zwaar lijden, en er gebeuren soms wonderen; dat horen 
we ook vandaag vanuit de gevangenissen over de hele wereld, waar christenen 
omreden van hun geloof in moeten vertoeven.    
Toch vraag ik mij voorzichtig af, of dit geschrift de realiteit in casu weergeeft, temeer 
daar in het voorgaande enige malen de Joden apart genoemd worden als mede-
aanstichters van dat lijden, wat een kiem van antisemitisme lijkt te zijn. En bij 
antisemitisme is de kijk op dingen altijd vertroebeld. Want zijn het niet in eerste 
instantie de Romeinse keizer en zijn aanbidders (van velerlei nationaliteit) die dit 
martelaarschap in feite veroorzaakten ?  De keizer immers wilde -onder dwang- 
zich als God laten aanbidden, zo blijkt verder uit het Martyrium.   
Ook hier vinden we weer de nadruk op de heilige en katholieke kerk (in de hele 
bewoonde wereld), in navolging van Ignatius, impliciet zonder de Messiaanse 
Joden, aan wie de woorden Gods zijn toevertrouwd.   
 
 

Over de opzieners, oudsten en diakenen bij Ignatius en Polycarpus 
 
Het benadrukken van de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan deze mensen 
(vooral de bisschop als eenling !) op de wijze zoals Ignatius en Polycarpus dat 
doen, lijkt mij levensgevaarlijk.  
Bekijken we enige bijbelpassages over dit onderwerp. 
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Over de oudsten 
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    Het Nederlands naar Franses, a.w.,  pag. 163.  
       Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w.   pag. 130;  

       ὰ  ῆὑῆάὸἄἄὶὕὸῆἀί

έἀώὺῖἀόὶᾶίἀώ

άὸὸὶέάὶὐῖ ὸύ ἡῶἸῦ

όὸῆῶῶἡῶὶήῶάἡῶὶ

έῆὰ  ὴἰέῆἐί
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Citaten uit het Nieuwe Testament met grondtekst: 

203
  

 "Maar vanuit Milete zond hij (h=d.i. Paulus) naar Efeze en ontbood de oudsten 
der gemeente.....  Hand. 20: 17  
 Ziet dan toe op jezelf en op de gehele kudde, waarin de Heilige Geest 
jullie tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden.. Hand. 20: 
28 

204
   

 Paulus en Timotheüs slaven van Christus Jezus aan al de heiligen in Christus 
Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen.    Filippi 1:1  
 

Uit deze teksten blijkt dat alle oudsten in Efeze tevens opzieners waren, en dus ook 
dat er sowieso meer (dan één) oudsten/opzieners in één gemeente waren. In de 
brief van Paulus aan Filippi worden de oudsten niet als zodanig genoemd, maar 
kennelijk met opzieners aangeduid.  
Men kan dus de vraag stellen of bisschop wel een afzonderlijk ambt is in de Schrift; 
vergelijk de doorgaande tekst over oudsten/opzieners in Titus 1:5-9 (waar de 
diakenen niet worden genoemd) met de doorgaande tekst in 1 Tim. 3:1-13 over 
opzieners en diakenen (waar de oudsten niet worden genoemd).De oudsten 
worden wel genoemd 1 Tim. 5.  

Merk op dat de opzieners niet over=boven de kudde maar in (Gr. ἐde kudde zijn 
geplaatst volgens de grondtekst. Zij zijn deel van de kudde van de Grote Herder 
zoals genoemd in de eerste Petrusbrief.  
 
Citaten uit Bakhuizen van de Brink: 

205
 

 De regering der Kerk berustte bij de ύ (presbyters > priesters) en de 

ἐί (episcopi > bisschoppen; mogelijk teruggaande op de wachter, LXX 

[h=Septuagint] όvan Ezech. 3:17, 33:7, vgl. 34:11; ook 

ῶantistites, 'voorstanders', en ά; eerstgenoemden waren de 

wijdere kring waaruit de episcopus gekozen werd…. 

 1 Clemens  protesteerde van Rome uit tegen de willekeurige ontzetting van 

presbyters te Corinthe uit de ἐὴen gebruikte daarbij verschillende 

argumenten: ...... 1. de instelling door de apostelen; 2.hun onberispelijk 
volbrachte dienst; 3. de orde die in het O.T. hogepriester, priesters en levieten 
omvatte; een vergelijking die steeds meer een motief zou worden. 4

e
. de 

natuurlijke orde, zoals die in het leger of in het lichaam bestaat. 
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De hier gelegde relaties lijken niet bijbels, omdat: 
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    Ha 20,17:   ἈὸὲῖήέἰἜέὺέ

ῆἐί  

Ha 20,28:   έἑῖὶ  ὶῷ ῳἐῷ  ὑᾶὸ  ῦὸ 

ἅἔἐόίὴἐίῦῦ.. 

Fil. 1,1:      ῦὶ όῦῦ Ἰῦᾶῖἁίἐ

ῷἸῦῖὖἐίὺἐόὶό·  
 
204

   Een aantal handschriften leest: gemeente  van de Heer 
 
205

   Bakhuizen van den Brink, a.w.,  pag. 73 
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a) Strong, a.w., bij PRIESTS (h=priesters): kôhên en kâhên als Hebreeuwse 

vormen vermeldt, en archiëreus en hiëreus als Griekse vormen (p.200), terwijl bij 
ELDERS (h=oudsten): Hebr. zâqên en sîyb (Ch.) alsook Grieks presbuterion 
(raad van oudsten) en presbuteros (oudste) vermeld worden (p.83) en  

b) ἐί [episkopos] volgens Hatch and Redpath andere Hebreeuwse 

grondvormen heeft dan ἱύhiëreus](a.w., pag. 529 en 679). Walter Bauer 

noemt voor de koppeling van de 24 oudsten in Openbaring met de Joodse 24 
priesterklassen een aantal schrijvers (a.w., pag. 1168).   

Voor ῶpro-estootes]zie hieronder 1 Tim. 5:17, waar het als 

werkwoordsvorm, d.i. "besturende", verschijnt.  
We zien met name hiervoor in punt 3. bij Bakhuizen v.d.Brink dat de oude kerk zich 
wilde manifesteren als het Oudtestamentische Israël (dat immers in haar visie 
verworpen was) en dat zij daarbij afwijkt van de apostolische voorschriften. 

Het idee van slechts één opziener (=bisschop, Gr. ἐί is duidelijk niet naar 

de Schrift, maar komt van de "kerkvader" Ignatius, zo zagen we.  
 
Nogmaals citaten uit Bakhuizen van den Brink:  

206
   

 Ignatius van Antiochië stond het alleenbestuur van de bisschop, het 
monarchisch episcopaat voor; het bestond, behalve te Antiochië, te Ephesus, 

Magnesia, Tralles, Philadelphia en Smyrna, maar nog niet te Philippi en te 
Rome en hier drong hij er ook niet uitdrukkelijk op aan; te Antiochië meende hij 
ook geen gewone opvolger te zullen hebben, want ad Rom. 9,1 zegt hij, dat de 
Kerk van Syrië in zijn plaats God tot Herder heeft.  Zowel het gezag als de 
vorm van Ignatius' episcopaat moet dus in zijn persoon gefundeerd zijn 
geweest.   

 Hij gebruikt ook nog niet de successio apostolica [h= opvolging der apostelen] 
als argument voor het monarchisch episcopaat [h=koninklijk bisschopsambt], 
wel de eenheid van de gemeente......  

 De bisschop wordt daarna meer en meer de ambtelijke, maar tegelijk 
persoonlijke vertegenwoordiger van de leer, de waarheid; beide aspecten zijn 
niet te scheiden. Als degene die doopte, was hij aller geestelijke vader, als 

bedienaar van de cultus ό [h=dienaar] en sacerdos  [h=priester]  voor 

allen. *  
 
Het is duidelijk dat er al snel een ambtelijke sfeer ontstond, waarbij veel in één 
persoon verenigd werd, wat dodelijk kan zijn voor de vrije werking van de Heilige 
Geest in de gemeente.  * Bakhuizen poneert de visie van een vervangingstheoloog. 
 
Nog enige citaten uit de NT-grondtekst met eigen vertaling: 

207
 

 Laat aan de goed besturende oudsten dubbele eer waardig geacht worden, 
speciaal hen die zich moeite geven in woord en onderricht.   1 Tim.5:17 
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vervolg citaten NT: 
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 Bakhuizen van den Brink, a.w.,  pag. 73-74 
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 ἱῶῶύῆῆἀύάἱῶ

ἐόῳὶ ᾳ. 

 
208
1 Petr.5,1:έὖἐὑῖῶὁύὶάῶῦ
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 Daarom vermaan ik de oudsten onder (Grieks:  jullie als medeoudste en 
getuige..... hoedt de kudde Gods die bij jullie is, niet gedwongen, maar uit vrije 
wil, in overeenstemming met God, niet uit schandelijk winstbejag, maar uit 
bereidwilligheid, evenmin als heerschappij voerend over wat jullie ten deel 
gevallen is, maar  voorbeelden wordend van de kudde.  1Petr.5:1-3 

 

 Op gelijke wijze jongeren, onderwerpen jullie je aan de oudsten. Omgordt  
jezelf allen tegenover elkaar met nederigheid, want God weerstaat de 
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. 1 Petr. 5:5  

 

 ..jullie begrijpen, hoe ik [Paulus] vanaf de eerste dag waarop ik in Asia voet aan 
land zette, de hele tijd met jullie was, de Heer dienend met alle nederigheid en 
tranen en verdrukkingen die mij overkwamen..  
Hand. 20:18-19 

 

 Neem geen beschuldiging aan tegen een oudste, behalve als er twee of drie 
getuigen zijn.   1 Tim. 5:19  

 

 Want jullie waren als dwalende schapen, maar jullie zijn nu terug gekeerd tot 
de Herder en Opziener van jullie zielen. 1 Petr. 2:25 

 
Uit de hiervoor geciteerde bijbelteksten blijkt dat voor de oudsten/opzieners een 
dienende, nederige houding vereist is, en ook dat een oudste (helaas) in de fout 
kan gaan, zoals ik hiervoor al opmerkte. Het zijn sterke benen die de weelde 
kunnen dragen.  
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We dienen hen uiteraard wel eerbied te betonen. En dat is anno de 21e eeuw al 
moeilijk genoeg. 

                                                                                                                           
ῦά

άὸἐὑῖίῦῦὴἀῶἀὰἐίὰό

ὲἰῶ ἀὰύ

᾽ὡύῶήἀὰύόῦί        

 

1 Petr.5,5:    Ὁίώὑάέ·άὲ  ἀήὴ

ύἐώὅὁ ὸὑάἀάῖὲ 

ίά



Hand.20:18,19: ..ὑῖἐίἀὸώἡέἀ᾽  ἧἐέἰὴἈίῶ

᾽ ὑῶὸάόἐόύῷίῳὰάύ

ὶ ύὶῶῶά 



1 Tim.5,19:ὰ έίὴέἐἰὴ ἐί ύἢ ῶ

ύ 



1 Pet.2,25:  ἦὰὡόώἀὰ  ἐάῦἐί ὸέ

ὶἐίῶῶὑῶsommige lezen: ἡῶ
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Alleen Christus is onfeilbaar, maar ook dat zijn velen al vergeten, want de 
uitspraken "ex cathedra" van de paus zijn dat volgens de roomskatholieke leer ook.  
Het aanstellen van meer (dan één) bisschoppen in één gemeente verhindert de 
centralisatie van de macht bij één persoon, wat immers door alle eeuwen heen 
levensgevaarlijk is gebleken, ook in de kerk; zeker een koninklijk bisschopsambt 
met de macht van toen. De bijbelse regel is dat door het woord van twee of drie een 
zaak vast staat. De apostelvergadering van Hand.15 moet ons eveneens tot 
voorbeeld dienen voor belangrijke besluiten in de gemeente. Bij de Joden geldt 
minjan, ten minste 10 volwassen mensen zijn nodig om te kunnen samenkomen. 
 
Het lijkt er op dat Bakhuizen van den Brink -een geleerde van formaat- ook 
enigermate een aanhanger is van het dogma "Israël is verworpen, de Kerk is het 
Nieuwe Israël", want hij schrijft: 

 Hij (de Messias) ondergaat lijden en kruis, doch als Zoon des mensen (Matth. 
26:64, Dan. 7:13), wat voor altijd de breuk tussen het Koninkrijk Gods en het 
Joodse volk betekent, tenzij dit met zichzelf breekt.   

209
      

Het woord "vervangingstheologie" komt niet in zijn Register voor. 
210

    
Vergeten wordt hier dat God Zich Zelf over zijn aardse volk Israël ontfermen zal; 
God is getrouw aan Zijn beloften, al dachten de vroege vaders die te kunnen stelen 
van het Joodse volk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -76- 
 

3.7. De brief aan Diognetus ( 150?)  

                                                      
209

   Bakhuizen van den Brink, a.w., pag. 26.  
 
210

   idem, pag. 277-308. 
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Citaat uit Bakhuizen-v.d.Brink   

211
   

 De brief aan Diognetus, een όόaansporing of inleiding, is 

daarentegen een fraai specimen van apologie, zij het met enig offer aan de 
hellenistische rhetoriek. Sprekend over het voor ieder kenbare zedelijk en 
geestelijk leven van christenen, en het zelfs wagend de vraag op te werpen 
waarom het christendom zo laat in de wereld gekomen is, komt hij tot de 

gedachten, p.72 bedoeld: ᾶέάἐὐῶὶᾶὶέ

h=Elk vreemd land is hen een vaderland, en elk vaderland een vreemd land]. 

(c.5).  Even verder:   Ἁῶ᾽ἰῖὅἐὶἐώήῦ᾽ἰὶ 

ἐόῳί,(6) [h= Om het maar eenvoudig te zeggen: wat de ziel is 

in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld]; hetgeen bijzonder fraai 
uitgewerkt wordt, anders dan overeenkomstige tradities bij Aristides en 
Justinus. God heeft in liefde en zachtmoedigheid als een koning zijn Zoon ook 
als koning gezonden, als een God, als mens tot de mensen om hen te redden 
door overtuiging en niet door dwang (c.7).- Men vindt deze brief veelal ook 
onder de patres apostolici [h=apostolische vaders] uitgegeven; de auteur is 
onbekend. Marrou denkt aan Pantænus te Alexandrië, omstr. 200. 
    

Citaten uit Franses:  
212

   

 Door de briefvorm vertoont dit mooie werkje wel enige overeenkomst met de 
Apostolische Vaders, maar ook hierin wijkt het reeds af, dat het geen 
correspondentie is tussen christenen of tussen kerken, maar door een 
overigens onbekende christen aan een heiden werd gericht. Overigens behoort 
het geheel tot de groep der oud-christelijke Apologeten en wordt het daartoe in 
de nieuwere literatuur dan ook gerekend. Funk heeft het echter opgenomen in 
zijn standaarduitgave der Apostolische Vaders en wij hebben gemeend hem 
daarin te mogen volgen, omdat dit de lezers gelegenheid biedt om ook met 
deze groep kennis te maken en zich te overtuigen van de veelzijdigheid der 
oud-christelijke literatuur. In tegenstelling tot de overige geschriften, waarvan 
hier de vertaling wordt geboden, vindt men geen sporen van de brief aan 
Diognetus in de werken van de Kerkvaders. De brief werd in 1592 voor het 
eerst uitgegeven op grond van een handschrift uit de 13e of 14e eeuw, dat 
intussen in 1870 verloren is  gegaan. Men heeft dan ook reeds beweerd, dat 
het een stijloefening of een falsificatie was van een Byzantijns schrijver uit de 
12e of 13e eeuw of zelfs van de eerste uitgever Henricus Stephanus. Dit wordt 
nu echter wel algemeen verworpen. In het handschrift stond de brief onder de 
werken en op naam van S. Justinus, de Martelaar. Uit vergelijking met diens 
echte werken heeft men echter besloten, dat dit niet juist kan zijn.  
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   idem, pag. 82.       
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  Franses, a.w., pag. 273. 
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 Onlangs heeft men de brief aan S. Hippolytus van Rome, begin 3e eeuw, 
willen toeschrijven. Men kan echter veilig houden, dat de brief door een 
onbekende is geschreven in de tweede helft van de tweede eeuw.  
Wanneer Diognetus inderdaad - zoals beweerd is- de leermeester was van 
Marcus Aurelius die in 161 keizer werd, zou men de brief omstreeks het 
midden der tweede eeuw kunnen plaatsen. Dit is echter onzeker.  
De inhoud van de brief heeft geen nadere inleiding nodig. Bij de vertaling    
hebben we hier en daar gebruik gemaakt van de aantekeningen in de 
schooluitgave van de Griekse tekst door Dr. P.S. Everts, Selecta n 12,  Zwolle 
1941. 

 
Citaten uit Altaner-Stuiber (over Aristides t.o.v. Diognetus):       

 De christenen hebben het ware Godsbegrip en onderscheiden zich door hun 
reinheid van zeden, die hier geestdriftig geschilderd wordt, net zoals in de brief 
aan Diognetus, die sommigen daarom aan Aristides zouden willen 
toeschrijven. 

213
     

 

 Gewoonlijk wordt heden weer de 2e helft  van de 2e eeuw, niet de 3e eeuw als 
tijd van opstellen aangenomen (bijv. von Meecham en Marrou).  
 

 De slothoofdstukken 11 en 12, die al lange tijd als onecht worden beoordeeld 
en meestal aan Hippolytus van Rome worden toegeschreven, verdedigt Marrou 
-die het geschrift aan Pantænus, de leraar van Clemens van Alexandrië, zou 
willen toeschrijven- zonder afdoende gronden als echt. 

214
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 Altener-Stuiber, a.w.,  pag. 64.  pag. 77 
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 Altener-Stuiber, a.w.,  pag. 77. 
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Citaten uit de Brief aan Diognetus: 
 

 
Over het bijgeloof en de offers der Joden 

Hoofdstuk I: 
215

      

 1. Daar ik zie, voortreffelijke Diognetus, dat u zich zeer veel moeite geeft om de 
godsdienst van de christenen te leren kennen en zeer zorgvuldig en ijverig 
daarover navraag doet, op welke God zij vertrouwen en hoe allen die Hem 
aanbidden de wereld versmaden en de dood verachten en geen rekening 
houden met hen, die door de Grieken als goden worden beschouwd, noch ook 
het bijgeloof der Joden aanhangen, en welke liefde zij jegens elkaar hebben en 
hoe het komt, dat deze nieuwe soort of instelling nu en niet vroeger in het leven 
is getreden, prijs ik u in dit streven en vraag ik van God, die ons zowel het 
spreken als het aanhoren verleent, dat aan mij gegeven mag worden zo te 
spreken, dat u door het aanhoren er veel beter van wordt, en aan u om zo te 
luisteren, dat hij die tot u spreekt niet droevig wordt. 

 
Hoofdstuk III:1-5:

   216
    

 1. Verder meen ik dat u vooral daarover verlangt te horen, dat zij niet dezelfde 
godsdienst hebben als de Joden. 
2. De Joden dan, als zij zich van de voornoemde godsdienst [bedoeld wordt de 
afgodendienst, genoemd in Hst. II] onthouden, willen terecht de éne God van 
alles eren en Hem als Heer beschouwen, maar als zij Hem op dezelfde wijze 
als de voornoemden verering bewijzen, dwalen [h: of ‘zondigen’] zij.  
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    Het Nederlands naar Franses, a.w., pag.  275. 
Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. , pag. 141:  
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  idem, pag. 276-277; idem, pag. 142-143:
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Hoofdstuk III vervolg: 
217

 

 3. Immers door te offeren aan gevoellozen en doven geven de Grieken blijk 
van onverstand,  maar als de Joden datzelfde aan God aanbieden in de 
mening dat Hij daar behoefte aan heeft, dan moesten zij dat toch als een soort 
dwaasheid beschouwen en niet als godsverering. 
4. Hij toch die de hemel en de aarde gemaakt heeft en al wat zich daarop 
bevindt en ons allen verschaft wat wij nodig hebben, kan aan niets behoefte 
hebben van hetgeen Hij aan hen schenkt, die menen het aan Hem te geven. 
5. Zij nu, die menen Hem offers te brengen door middel van bloed en vetwalm 
en brandoffers en Hem met zulke eerbewijzen denken te eren, schijnen mij 
niets te verschillen van hen, die hetzelfde eerbetoon bewijzen aan gevoelloze 
wezens, daar de eersten denken iets te geven aan hen die geen eerbewijs 
ontvangen kunnen [h: d.w.z. goden van hout en steen], de anderen [h:menen 
dit te doen] aan Hem die niets nodig heeft.

 
  

 
Wij zien hier de ontkenning van de voorschriften voor offeranden in de Thora die 
God zelf aan Israël gegeven heeft, als type van Jezus de Messias die zichzelf als 
offer zou geven. Het gaat niet aan om de afgodendienst met de voorgeschreven 
dienst aan de ware God gelijk te schakelen. Het was immers het verwijt van God 
zelf,  dat  Israël  aan  de  afgoden  offerde  en  niet  aan  Hem.     Lev. 26:30-35.   
En natuurlijk wilde God hun hart en niet alleen uiterlijke offers. Vergelijk Psalm 50 
met Psalm 51, om de essentie te proeven. 
Ik wijs er hier tevens op dat God ook ònze lofzangen en dank niet nòdig heeft. Zij 
zijn onder de maat en moeten door onze Hogepriester welbehaaglijk worden 
geofferd aan God.  
De orthodoxe Joden worden hier dus weer in een kwaad daglicht gesteld als 
dwalenden. Ook in de toekomst zullen er weer offers worden gebracht als 
herinnering aan het offer van Jezus; net zoals de tekenen in Zijn handen en zijde 
blijvende tekenen zijn.  
 
 
 
 
 
 
    -80- 
 

                                                      
217

    ἃὰῖἀήὶῖέἱἝἀύῖ

έῦ᾽ ὗάέῳ ῷ  ῷ  όέ

ίἰὸᾶἡῖ᾽ἄὐέ

ὁ ὰήὸὐὸὶὴῆὶάὰ ἐὐῖὶᾶἡῖ

ῶ όὐὸἂὐὸέύ ῖ

ἰέόέὐὸ

ἱέ ίὐῷὰἵὶίὶὁάἐῖἰό

ὶύῖῖὐὸίὐέῦέῶἰὰ ὰ 

ὴὐὴἐέίῶὲὴέῆῆ

άῶὲύέῷὸέῳ

 
 
 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

Hoofdstuk IV:1-6  
218

   

 1. Dat nu echter hun vreesachtigheid aangaande spijzen, hun bijgelovigheid 
aangaande de Sabbatten, hun groot gaan op de besnijdenis, hun veinzen 
aangaande vasten en Nieuwe Maan,  belachelijk is en geen bespreking waard, 
dat behoeft ge naar ik meen niet van mij te vernemen. 
2. Immers, van wat door God geschapen is tot gebruik van de mensen, het ene 
te aanvaarden als goed geschapen, maar het andere als ondienstig en 
overtollig te verwerpen, hoe zou dat niet onrechtvaardig zijn? 
3. Leugenachtig van God te beweren dat Hij verbiedt op de Sabbatdag goed  te 
doen, hoe zou dat niet goddeloos zijn? 
4. En te pochen op de besnijdenis als getuigenis van uitverkiezing, als zouden 
zij daarom heel bijzonder door God bemind worden, hoe zou dat niet bespotting 
waard zijn? 
5. Dat zij tenslotte, terwijl zij nauwkeurig de stand van sterren en maan nagaan, 
bepaalde maanden en dagen in acht nemen en de beschikkingen Gods en de 
wisselingen der jaargetijden onderscheiden volgens hun eigen opvattingen, 
sommige tot feesten (bestemmend) doch andere tot dagen van rouw, wie zou 
dat als bewijs van godvrezendheid en niet veeleer van dwaasheid beschouwen 
? 
6. Hoezeer de christenen zich terecht onthouden van de algemene 
onverstandigheid en dwaling (der heidenen) en van de overdreven zorg (voor 
de uiterlijke godsdienst) en de grootspraak der Joden, dat meen ik u voldoende 
te hebben aangetoond; verwacht echter niet dat ge het geheim van hun eigen 
godsdienst van een mens zou kunnen leren. 
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     Het Nederlands naar Franses, a.w., pag.  277-278. 
Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. , pag. 143:  

Ἀὰ ὴόὶ ὰώὐῶὲὶὴὶὰά

ίὶὴῆῆἀίὶ  ὴῆί

ὶ ίἰίέὶὐὸἄόὐί

ῄ᾽ἐῦῖ

ό ὰῶὑὸῦ ῦέἰῆἀώἃὲὡ

ῶέέἃ᾽ ὡἄὶ      ὰ

ῖῶὐἀέ

ὸ ὲ ύῦ ὡύἐῇῶάἡέᾳ

ὸῖῶὺἀέ

ὸὲὶὴίῆὸύἐῆἀύὡ

ὰῦἐέἠέὑὸῦῶὐύἄ

ὸὲύὐὺἄὶ ήῃ ὴήῶ

ῶὶῶἡῶίὶὰἰίῦ ὶὰῶ

ῶἀὰῖὸὰὐῶὁἃὲἰἑάἃὲ

ἰέ· ίἂίὶὐἀύὺέἡήῖ

ῆὲὖῆἰόὶἀάὶῆἸί- 

ύὶἀίὡὀῶἀέίἀύί

έ·ὸ  ὲῆἰίὐῶίήὴήῃ

ύὰἀώῖ

        
 

 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

We zien hier een verkeerd verstaan van de Bijbel bij deze schrijver. De Joodse wet 
is niet afgeschaft, de sabbat en de feesten des Heren evenmin. Heidens onbegrip 
van iemand die christen werd. Dit is vandaag veelal nog niet anders, de vele 
publicaties van de Messiaanse Joden ten spijt.  Willen we van hèn leren aan wie de 
woorden Gods zijn toevertrouwd?!  Er zijn soms tegenstrijdige geluiden te horen 
binnen de kring van de Messiaanse Joden, ja, maar helaas is het bij ons niet 
anders.  
Zeker,orthodoxe Joden kunnen vijandig zijn, dat zijn ze ook tegenover hun 
Messiaanse volksgenoten, omdat er op hun ogen een bedekking ligt. Maar God zal 
die bedekking eenmaal wegnemen. Het volk Israël is Gods uitverkoren volk, het 
volk van Zijn eeuwige liefde (Jeremia 31), Zijn oogappel (Deut. 32:10, Zach.2:8); 
kan het nog kernachtiger?! 
 
Hoofdstuk VI:  

219
    

 1. Om het maar eenvoudig te zeggen: wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de 
christenen in de wereld. 
2. De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over de 
steden van de wereld. 
3. Die ziel woont wel in het lichaam, maar is niet uit het lichaam; en de 
christenen wonen in de wereld, maar zijn niet vàn de wereld. 
4. De onzichtbare ziel wordt in een zichtbaar lichaam bewaard en de christenen 
worden wel gekend in de wereld, maar hun godsdienst blijft onzichtbaar. 
5. Het vlees haat de ziel en bestrijdt haar ofschoon het van haar geen enkel 
onrecht ondergaat, omdat het verhinderd wordt van de genietingen te 
profiteren; de wereld haat ook de christenen, al ondervindt zij van hen geen 
onrecht, omdat zij zich tegen de genietingen verzetten. 
6. De ziel bemint het vlees dat haar haat, en zijn leden 

220
 en de christenen 

beminnen hen, die hen haten. 
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    Het Nederlands naar Franses, a.w., pag.  279. 
Het Grieks is volgens Bihlmeyer, a.w. , pag. 144-145         
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  Franses vertaalt hier m.i. ten onrechte άmet ‘lichaam’, en έ met  ‘delen’.  Ik 

verwijs naar Kolossensen 3:5 waar ὰέvertaald is met "de (uw) leden" die bestaan 
uit: hoererij, onreinheid e.d.   
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Hoofdstuk VI vervolg: 
221

 

 7. De ziel is wel in het lichaam opgesloten, maar toch houdt zij het in stand; en 
de christenen worden wel in de wereld teruggehouden als in een kerker, maar 
zij houden toch de wereld in stand.  
8. De onsterfelijke ziel woont in een sterfelijk omhulsel..... 

 

God is degene die de wereld, ja alles, in stand houdt. De christenen hebben in de 
afgelopen eeuwen en tot nu toe laten zien, dat ze niet eens de uiterlijke eenheid in 
de gemeente in stand hebben kunnen houden. Hoe zouden ze de wereld in stand 
kunnen houden ? 
Ook wordt hier een bepaalde filosofische/platonische (?) redenering over de ziel 
verkondigd die wellicht weinig bijbelse grond lijkt te hebben.  
De ziel is niet ‘verspreid over alle delen van het lichaam’,  want de Tenach leert 
ons: 

 De ziel 
222

 van het vlees is in het bloed, en ik heb het jullie gegeven op het 
altaar om verzoening te doen voor je zielen...  Leviticus 17:11. 

 Want het bloed is de ziel en jullie zullen niet de ziel met het vlees* eten, jullie 
zullen het niet eten maar het uitgieten op de aarde als water. Jullie zullen het 
niet eten....   Deuteronomium 12:23.    * Hier gaat het over eetbaar vlees. 

Uit het Nieuwe Testament noem ik: 

 Geliefden, ik vermaan jullie dus je te onthouden van de vleselijke begeerten die 
strijd voeren tegen de ziel.

223
  1 Petrus 2:11.   

‘Het vlees haat de ziel en bestrijdt haar’, volgens Diognetus vs.5; dat lijkt welhaast 
aan te sluiten bij 1 Petrus 2:11. Maar de uitspraak in vers 6: "de ziel bemint het 
vlees dat haar haat", lijkt mij daarmee inconsistent, zeker in de door Diognetus 
gemaakte toepassing, want dat zou betekenen dat de ziel de vleselijke begeerten 
liefheeft. Het kan niet het vlees in de zin van het lichaam zijn, want het lichaam is 
voor de Heer, en een lid van Christus, volgens 1 Kor.6 en dus zeker niet 
onbelangrijk, of reden tot haat. 
In Johannes 6:63 lezen we:   

 De geest is het die levend maakt, het vlees is van geen enkel nut.
 224

 

Hier wordt uiteraard evenmin het lichaam bedoeld, maar zoals ik het voor mijzelf 
ongeveer definieer: onze opstandige, oude natuur; de oude mens genoemd. 
Zo treffen we ook in deze brief aan Diognetus weer veel verwarrende 
vervangszaken aan.  
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3.8.  Fragmenten over Papias (± 150-200?) 
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  ἐέὲ ἡ ήῷ  ῶέὲὐὴ ὸῶὶὶ

έὲὡἐᾷῷῳὐὶὲέὸό

ἀάἡὴἐῷώῖ
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  Hebreeuws:    ֶנֶפׁש   - nephesh =  ziel of leven.   

Mijn ziel  wordt soms vertaald met ik in de NBG.   
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  Grieks:  ήpsyche = ziel of leven. 
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  ὸῦάἐὸῳῦἡὰὐὠῖὐέ.    

 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

 
Citaten uit "Die Apostolischen Väter":   

225
      

 1. Papias, bisschop van Hiërapolis in Frygië, was volgens Irenæus (Adversus 
Hæreses, V. 33, 4) nog een toehoorder van (de Apostel) Johannes, collega 
van Polycarpus, een man van de oude tijd. Hij stelde omstreeks 130 - volgens 
Harnack pas tussen 140 en 160 - een werk samen in vijf boeken  d.i. delen 
onder de  titel "Verklaring van uitspraken van de Heer". Zijn karakter laat zich 
uit de  schamele overblijfselen slechts met onzekerheid afleiden.  Het was 
eigenlijk niet, zoals sommigen meenden, een eigenlijk commentaar op de 
evangeliën, maar veeleer een verzameling van allerlei berichten tot het 
begrijpen van woorden en daden (want deze wijdere betekenis heeft de 
aanduiding "Logia") van Christus; daaronder bevonden zich echter ook 
uitspraken van de Heer die in de evangeliën ontbreken.  De stof voor zijn werk 
zou Papias voornamelijk uit de mondelinge overlevering hebben geput; als 
borg dienden hem daarbij naar eigen zeggen (zie Eusebius Kerkgeschiedenis 
III, 39,4) discipelen van de Heer (apostelen) en leerlingen van de apostelen, 
met name Aristion en de "oudste" Johannes, beide zelf discipelen van de Heer. 
1) 

 Van de "Uitleg van de preken -of toespraken- van de Heer", zoals Hiëronymus  
(De vir. ill. 18) de titel weergeeft, kwamen helaas  maar een paar brokstukken 
bij Irenæus, Eusebius, de latere Byzantijnse schrijvers en in katenen tot ons. 
Daaronder zijn die welke over het ontstaan  van het Mattheüs- en Markus 
evangelie handelen (fragment nr. II) van het hoogste belang, andere  
daarentegen zijn onbelangrijk. Het krasse chiliasme  dat in enige naar voren 
komt, gaf Eusebius ( l. c. 11,13) aanleiding tot het harde oordeel dat Papias 
ogenschijnlijk slechts iemand van een echt bekrompen geest was geweest, 
omdat hij zulke fabelachtige dingen naar voren bracht. In de voorliggende 
uitgave zijn alleen die stukken opgenomen die op de een of andere manier 
uitspraken van Papias zelf bevatten, dus niet slechts de uitspraken van de 
ouden over hem.   

 
1) De beroemde, kolossaal vaak behandelde strijdvraag of de "oudste" Johannes en de "apostel" 
Johannes dezelfde zijn of niet - voor de laatste aanname al  Eusebius, Kerkgeschiedenis, 39, 2, 5-

7, enigszins tendentieus; hoewel anders in zijn Kroniek ad. ann. Abr. 2122 -  kan hier niet 

behandeld worden.  Volgens Larfeld zouden er twee Johannessen, de apostel en zijn leerling, naast 
elkaar in Efeze zijn geweest;  Papias zou zijn berichten van de "oudste", en niet van de "apostel" 

hebben verkregen. 
W. Larfeld , "Die beiden Johannes von Ephesus, der Apostel u. der Presbyter", München 1914 

(zie J.Belser, Theol. Quartalschrift 97, 1915, 161/84). Een noodlottige schrijffout bij Eusebius, 

Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher,  deel 3, 1922, 282/85.   
(Larfeld meent dat de beroemde Papiastekst bij Eusebius, Kerkgeschiedenis, III, 39,4 uit een 
verkeerd gelezen oorspronkelijk iou = Iohannou de iou tot een ku=kuriou geworden is - een 

zeer gewaagde veronderstelling !).  
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  Karl Bihlmeyer, a.w., pag.  XLV-XLVI  
 

 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

Let op hoe hier de strijd tegen Papias om zijn uitleg van de bijbel door Eusebius op 
de man wordt gespeeld: hij is een echt bekrompen geest - kennelijk bij gebrek aan 
argumenten. Overigens spreekt hij zichzelf waarschijnlijk tegen, want in H.E. III,33,2 
noemt hij (althans in vier van de bestaande handschriften) Papias als een man die 
zeer geleerd is in alles. 
 
Citaten uit Klijn:  

226
     

 Papias wordt tot de Apostolische Vaders gerekend omdat hij volgens 
verschillende oudchristelijke schrijvers een "hoorder van Johannes de discipel" 
wordt genoemd. Dit staat echter niet vast. Wel is zeker dat hij omstreeks het 
midden van de tweede eeuw bisschop was in de stad Hiërapolis in Klein Azië. 
Papias is bekend geworden door een werk getiteld 'Uitlegging van de woorden 

des Heren' (ίῶἐήHet was een geschrift in vijf delen dat 

verloren is gegaan, maar waarvan bij verschillende oudchristelijke schrijvers 
citaten zijn te vinden. Helaas is zelfs uit deze citaten niet op te maken wat de 
bedoeling van dit werk is geweest. Afgaande op de titel zouden we kunnen 
vermoeden, dat het een soort commentaar op uitspraken des Heren is 
geweest, maar de citaten geven een totaal ander beeld. Het lijkt meer op een 
bonte verzameling van overleveringen uit de allereerste tijd van de kerk. De 
overleveringen bestaan uit uitspraken van Jezus, gelijkenissen, verhalen over 
dodenopwekkingen, wonderbaarlijke genezingen van christenen en een 
mededeling over de dood van Judas.  Maar dit is niet alles. Het werk bevat ook 
inlichtingen over de schrijvers van de evangeliën en opmerkingen over een 
toekomstig duizendjarig rijk. Uit deze opsomming blijkt dat Papias een 
onverzadigbare nieuwsgierigheid heeft  gehad naar alle mogelijke verhalen die 
in de kerk de ronde deden. Inderdaad vertelt hij dat hij steeds bezig was 
inlichtingen in te winnen bij allen die de Heer hadden gezien, of bij hen die de 
discipelen hadden gekend. 
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  Als het werk van Papias zou zijn overgeleverd 

en aan ons bekend was, zou het van enorme betekenis zijn geweest voor de 
kennis van het oudste christendom. Omdat Papias interessante mededelingen 
doet zijn er inderdaad passages uit zijn werk door oudchristelijke schrijvers 
overgenomen. De schrijver en het werk als geheel werden echter verworpen. 
De reden hiervan is dat Papias bekend stond als een aanhanger van de alom 
in de latere kerk verworpen leer van het duizendjarig rijk. Zo is Papias de 

geschiedenis in gegaan als de man die enige waardevolle inlichtingen heeft 
gegeven over het ontstaan van de evangeliën. Overigens was hij alleen maar 
bekend door zijn opvattingen over dat rijk van duizend jaar.  

 
De Messiasbelijdende Joden zien vol verlangen uit naar dit Rijk ! 
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 Klijn, a.w., Deel II, pag. 52-53 
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 De vraag is of deze nieuwsgierigheid negatief moet worden uitgelegd. Speelt hier bij Klijn 
niet mee dat hij de kerkleer, de traditie, i.p.v. de bijbel,  wil volgen?  De leer van het 
duizendjarig rijk uit Openbaring is immers vanwege de vervangingstheologie verworpen. 
Openbaring was in de vroege kerk nog een omstreden boek. Over de leer van het 
duizendjarig rijk komen we verderop nog te spreken, want ook Justinus de Martelaar en 
Irenæus hangen deze leer aan, zo zal blijken.  
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Citaten uit fragmenten over Papias:  
228

 
Het zijn 13 stukjes tekst die niet door Papias zelf geschreven zijn, maar die door 
andere schrijvers opgetekend zijn als van Papias of over hem, vanaf  Irenæus in de 
2e tot de Analecta Sacra in de 9e eeuw. De volgorde bij Funk-Bihlmeyer (die ik 
citeer) is heel anders dan in de Amerikaanse uitgave van Roberts/Donaldson en 
Cleveland Coxe uit 1855, herdrukt in 1977, die ook minder citaten bevat.   
 
Fragment I:  

229
 

 1. Door dauw uit de hemel en door de vruchtbaarheid van de aarde zal de 
vernieuwde en bevrijde schepping eens een overvloed van allerlei voedsel 
voortbrengen. Zo herinneren zich de oudsten, die Johannes de discipel van de 
Heer hadden gezien, dat zij van hem gehoord hebben hoe de Heer over die 
tijden onderwijs gaf met deze woorden: 
2. "De dagen zullen komen wanneer er wijnstokken groeien die elk tienduizend 
ranken hebben en aan elke rank tienduizend twijgen en aan elke twijg 
tienduizend loten en aan elke loot tienduizend trossen, en aan elke tros 
tienduizend druiven, en elke uitgeperste druif zal vijfentwintig metreten wijn 
geven. 
3. En wanneer een heilige een tros aangeraakt zal hebben, zal een andere tros 
roepen: 'Ik ben beter, neem mij, zegen de Heer door mij!' Zo zal ook een 
tarwekorrel tienduizend aren voortbrengen, en elke aar zal tienduizend 
graankorrels bevatten, en elke korrel zal vijf kilo heldere bloem opleveren. Ook 
de andere vruchten, zaden en planten zullen in overeenstemming hiermee 
volgen. En alle dieren zullen voedsel gebruiken dat de aarde te bieden heeft. 
Ze zullen vredig en in onderlinge eendracht leven en aan de mensen in alle 
onderdanigheid onderworpen zijn. " 
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 ANF, Deel I, pag. 151-155 
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    Nederlands volgens Klijn, a.w. pag. 60-61. 
Latijn en Grieks volgens Bihlmeyer, a.w.,  pagina 133-134 
1. Quando et creatura renovata et liberata multitudinem fructificabit universae escae, ex 
rore caeli et ex fertilitate terrae: quemadmodum presbyteri meminerunt, qui Ioannem 
discipulum domini viderunt, audisse se ab eo, quemadmodum de temporibus illis docebat 
dominus et dicebat: 
2. "Venient dies, in quibus vineae nascentur, singulae decem millia palmitum habentes, 
et in uno palmite dena millia brachiorum, et in uno vero brachio [palmite codd] dena millia 
flagellorum, et in unoquoque flagello dena millia botruum, et in unoquoque botro dena 
millia acinorum, et unumquodque acinum expressum dabit viginti quinque metretas vini.  
3. Et cum eorum apprehenderit aliquis sanctorum botrum, alias clamabit botrus: Ego 
melior sum, me sume, per me dominum benedic. Similiter et granum tritici decem millia 
spicarum generaturum, et unamquamque spicam habituram decem millia granorum, et 
unumquodque granum quinque bilibres similae clarae mundae: et reliqua autem poma et 
semina et herbam secundum congruentiam iis consequentem: et omnia animalia iis cibis 
utentia, quae a terra accipiuntur, pacifica et consentanea invicem fieri, subiecta 
hominibus cum omni subiectione".  
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Vervolg Fragment I: 
230

 
4. Ook Papias, een toehoorder van Johannes, een vriend van Polycarpus, een 
man van eertijds, legt hiervan eveneens schriftelijk getuigenis af in zijn vierde 
boek. Hij heeft namelijk vijf boeken geschreven. En hij voegt er nog aan toe: 
5. "Dit is geloofwaardig voor de gelovigen. Maar Judas, zo zegt hij, de verrader 
die het niet geloofde vroeg: 'Hoe zal de Heer zo'n groeikracht tot stand 
brengen?'  En de Heer zei daarop: 'Zij die daar binnen gaan, zullen het zien".
   

 
Irenæus richt zich tot ketters (hæreses), waaronder er zijn die de opstanding 
loochenen (zoals reeds in Paulus' dagen gebeurde -zie 1 Kor.15- maar ook nu, ja 
zelfs door vooraanstaande predikanten!) en die ook de komst van een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde ontkennen, waarvan Johannes in Openbaring 21 
gewag maakt.  
Feitelijk is ook de kerk al snel het duizendjarig Rijk van Christus gaan ontkennen 
door het te "vergeestelijken" en te menen dat het al aangebroken was. Dat is pure 
vervangingstheologie.  
 
Stelling: Christus die op aarde geleden heeft, dient op aarde te worden  verheerlijkt 
als de Koning der Koningen. Zie bijv. de Psalmen 2, 8, 24, 29, 89, 92, en 110  om 
er een paar te noemen. Vergelijk ook Romeinen 8:17:  

 "Als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden." 
 
Overigens is het verhaal van de 10.000 aren enz. wellicht mede ontleend aan de 
Openbaring van Baruch Hst. 29:4-6 en het boek Henoch 10 en 19.    
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 Nederlands volgens Klijn, a.w. pag. 60-61.  
     Latijn en Grieks volgens Bihlmeyer a.w., pagina 133-34:  

4. Haec autem et Papias Ioannis auditor, Polycarpi autem contubernalis, vetus homo,     
per scripturam testimonium perhibet in quarto librorum suorum: sunt enim illi quinque libri 
conscripti. Et adiecit dicens: 
5. "Haec autem credibilia sunt credentibus. Et Iuda, inquit, proditore non credente et 
interrogante:Quomodo ergo tales geniturae a domino perficientur?  
dixisse dominum: Videbunt, qui venient in illa. "    

    [Irenæus, Adversus Heræses, V, 33, 3-4] 

ῦὲ  ὶ ίὁἸάὲἀήάὲἑῖώ

ἀῖἀήἐάἐῖ ἐῇ άῃ ῶἑῦίἔὰ

ὐῷέίέ

                   [Eusebius, Historia Ecclesiastica, III, 39,1]  
         
Bij Eusebius ontbreekt er zo een heel stuk van wat bij Irenæus wel voorkomt.  
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3.9.  De Herder van Hermas ( 140-200?) 

 
Citaat uit Heussi: 

231
    

De Herder van Hermas, een Apocalyps, opgesteld in Rome rond 140 door een 
katholieke leek Hermas, een broer van  "bisschop" Pius (§ 14.i), ingedeeld in 5 
visiones = gezichten, 12 mandata = geboden,10 similitudines = gelijkenissen; 

zedelijke voorschriften voor een nieuwe opleving van de tucht in de gemeente.    
 
Citaten uit  Altaner-Stuiber: 

 De Herder (ή) van Hermas, opgesteld naar het voorbeeld van Joodse 

apocalypsen (in het bijzonder het boek 4. Ezra), draagt zijn boektitel naar de 
herdersgestalte van de engel, die naar de kerk als drager van de openbaringen 
en als schuts- en boete-engel optreedt. Als apocalyps kreeg het herdersboek 
canoniek aanzien bij Irenæus, de vóórmontanistische Tertullianus, Clemens 
van Alexandrië en Origenes; de Canon Muratori staat echter alleen de private 
lezing toe en wijst het behoren tot de profetische en apostolische geschriften 
af, omdat Hermas, de broeder van de roomse bisschop Pius, pas recent aan 
de herders in Rome geschreven zou hebben.  Ten onrechte beschouwen 
Origenes en latere (theologen) de Hermas van de Romeinenbrief (16,14) als 
opsteller van het herdersboek; de vermelding van Clemens in gezicht 2,4,3 laat 
zich niet dwingend duiden.  

 De opsteller is een kleine zakenman met een beperkte gezichtskring, maar wel 
oprecht vroom en gewetensvol, nederig en vrolijk. Zijn volkstaal is sterk 
gestempeld door de Griekse bijbel; hij gebruikt en verchristelijkt hellenistische 
elementen, maar vooral laat-Joodse traditionele denkbeelden, waarbij allerlei 
verwarring en tegenspraak ontstaat.   Als tijdstip van samenstelling komt het 
decennium vóór 150 in aanmerking, omdat de gnostische beweging nog 
onbeduidend (sim. 5,7,2), het monarchistische episcopaat noch niet ontwikkeld 
(vis. 2,4,3: 3,5,1) en het Montanisme nog onbekend lijkt; deze datering verdient 
ook aanbeveling op grond van de Canon Muratori.   

 De Griekse tekst is in drie onvolledige handschriften en talrijke tamelijk kleine 
papyrusfragmenten overgeleverd. Het bijbelhandschrift van de Codex 
Sinaïticus bevat slechts het eerste kwart tot het gebod 4,3,6; in het relatief 
volledige Athos-handschrift ontbreekt het slot vanaf  gelijkenis 9,30,3.  
De papyruscodex in Michigan biedt ongeveer een vierde deel van de totale 
tekst  (een stuk van de geboden 2/3 en een reeks fragmenten van de 
gelijkenissen 2/9). Volledig is het geschrift in twee Latijnse vertalingen 
behouden gebleven (2e resp. 4e/5e eeuw.); een Ethiopische vertaling is op tal 
van punten zeer vrij. Verder zijn er brokstukken van een Koptische en 
Middenpersische vertaling (...). 
2. Hermas spreekt nooit over Jezus Christus of over het Woord, alleen maar 
van de Zoon van God; deze heeft als Heilige Geest in het vlees woning 
gemaakt, de menselijke natuur geldt als Gods adoptiezoon (gelijkenis 5). 
Daarnaast verschijnt de Zoon van God als hoogste engel over zes andere.  
(gelijkenis 9,12,7f). 
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 Heussi, a.w.,  pag. 39. 
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 3. Deze bedenkelijke theologie heeft men in de oudheid zonder er aanstoot 
aan te nemen overgenomen, omdat men het herdersboek slechts als 
vermaning tot boete en christelijke levenswijze wilde lezen, wat ook 
overeenstemt met het doel van Hermas, die steeds opnieuw, daarbij nog sterk 
door de verwachting van het einde bepaald, over het houden der geboden 
spreekt (...)   

232
   

 
Hier is iemand die het aandurft dit een bedenkelijke theologie te noemen. Daar kan 
ik geheel mee instemmen na me er in te hebben verdiept. Zoals hierna zal blijken 
raken de meeste gedebiteerde verhalen kant noch wal. Ik kan er tenminste weinig 
zinnigs in vinden. 
 
 
Citaat uit Bakhuizen van den Brink:  
 (..) De inhoud van de prediking van het boek is: boete en bekering, aan welke 

laatste vooral de 7de -10de sim. zijn gewijd. De hoedanigheid van de prediking 
wordt o.m. gekarakteriseerd door de opvatting:

ἐάέἀὸήῃἐὸῆἐῆῦῦῷήῃ

όέὶἔῃὲόὰ ῷῷὖἔἶ

h=als je dan iets goeds zou doen los van het gebod van God, dan zou je jezelf 
overvloediger eer aanbrengen, en zou je meer geëerd worden bij God dan 
anders het geval zou zijn], (sim.V,3,3) wat een zelfstandige woekering, buiten 
het Evangelie om, betekent, die steeds verder om zich heen zou grijpen.   De 
leer dat er nog een tweede bekering mogelijk is (mand. IV,3,6), heeft men ten 
onrechte gegeneraliseerd en betekende bij Hermas juist slechts een 
uitzondering en volstrekt  geen regel, zoals misschien in II Clemens bedoeld.   

Mand. I begint met de leer der schepping ἐῦὴὄuit het niet zijnde]. 

Een bekende gelijkenis (III) handelt over de bouw van de Kerk als een toren 
(vgl. sim. IX). Voor de Christologie is de 5e sim. merkwaardig (adoptianisme). 
(..)    

233
       



 
Dat dit geschrift (ten dele) met de brief van Pseudo-Barnabas voorkomt in het 
beroemde, belangrijk en betrouwbaar geachte handschrift de Synaïticus uit de 4e 
eeuw, als onderdeel van het Nieuwe Testament, geeft  te denken.    
Want als daarin deze twee boeken zijn opgenomen, hoe betrouwbaar is de rest 
dan? Dus rijst de vraag: waar zijn de eerste-eeuwse, originele Hebreeuwse, 
Aramese en/of Griekse handschriften van het Nieuwe Testament gebleven? Wie 
heeft deze verdonkeremaand?  Hebben zij die de kerk beschuldigen van 
opzettelijke verdwijning, en daarmee samen gaande aanpassing van de grondtekst, 
gelijk of niet?  Het antwoord op deze vragen heb ik nog niet gevonden. 
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  Altaner-Stuiber, a.w.,  pagina 55-57. 
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  Bakhuizen-v.d.Brink a.w.,  pagina 62. 
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Citaten uit de Herder van Hermas: 
  

Eerste Visioen 
Hoofdstuk 1:1-3:1:  

234
  

 1. 1.  Mijn opvoeder 
235

 had mij verkocht aan een zekere Rhodè die in Rome 

woonde. Vele jaren later ontmoette ik haar opnieuw en begon van haar te 
houden als een zus.  
2. Korte tijd daarna zag ik haar in de Tiber baden. Ik stak mijn hand naar haar 
uit en trok haar uit de rivier. Toen ik haar schoonheid zag, overlegde ik bij 
mijzelf en zei: "Wat gelukkig zou ik zijn als ik zò'n vrouw had, van een 
dergelijke schoonheid en zo'n karakter". Dat was het enige wat ik dacht, verder 
niets. 
3. Toen ik enige tijd later naar Cumae onderweg was en Gods 
scheppingswerken verheerlijkte omdat ze groots, voortreffelijk en machtig zijn, 
viel ik onderweg in slaap. En de Geest nam bezit van me en nam me mee 
langs een ongebaande weg, waarlangs geen mens kon gaan. De plaats was 
steil en doorsneden met wateren. Toen ik dat water overgestoken was, kwam 
ik op een vlakte. Ik boog mijn knieën en begon de Heer te bidden en mijn 
zonden te belijden. 
4. Terwijl ik bad ging de hemel open en ik zag die vrouw die ik had begeerd. Ze 
groette me uit de hemel en zei: "Gegroet, Hermas". 
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  De gehele Nederlandse tekst van de ‘Herder van Hermas’ is te vinden bij Klijn, a.w., deel 
II, op pag. 125-232, en idem bij Franses, a.w., 164-272.  
Het Grieks idem in "Patrum Apostolicorum Opera", Recensuerunt Oscar de Gebhart, 
Adolfus de Harnack, Theodorus Zahn, Editio Sexta Minor, Lipsiae J.C.Hinrichs, 1920, 
pag.  129-215: 

Ὁ έέέ Ρόῃὶἰ Ρώὰὰ  ἔύ

ἀάὶἠάὐὴἀᾶὡἀή

ὰ όὰέἰὸὸὸίἶὶ    ἐέ

ὐῇ   ὴῖὶἐήὐὴἐῦῦύὖἰὼὸά

όἐῇ ᾳέ·  άἤἰ ύῖἶὶ

ῷάὶῷόῳόῦἐάἕὲὐέ

ὰόὰ έἰύὶάὰίῦ ῦ ὡ

άὶἐῖὶίἰῶἀύὶῦά ἔὶ   

        ἀήέ᾽ἀίό᾽  ἧἄὐἐύὁῦ· ἦὲ ὁ  

ό

        ώ  ὶ ἀὼ ἀὸ ῶὑάὰὖὸὸ ἐῖ 

ἦἰ 

ὰ ὁάὶῶ ὰ όὶ ἠάύῷῳ ὶ   ἐῖί

ὰἁί

έὲ   ἠίὁ  ὐόὶέὴῖἐίἣ  

ἐύἀέἐῦὐῦέ· Ἑᾶῖ 
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 Waarschijnlijk een meester. 
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Hoofdstuk 1:1-3:1 vervolg: 

236
  

 5. Ik keek haar aan en zei haar:  "Meesteres, wat doet u daar?" 
Ze antwoordde me: "Ik ben opgenomen om je zonden bij de Heer aan de kaak 
te stellen".  

237
 

6. Ik zei haar: "Bent u dan nu mijn aanklaagster?".  "Nee",  zei ze. "Maar luister 
naar de woorden die ik ga zeggen. God die in de hemel woont en die uit het 
niets het bestaande heeft geschapen en dat laat groeien en zich laat 
vermeerderen met het oog op zijn heilige kerk, is kwaad op je omdat je tegen 
mij hebt gezondigd".  
7. Ik antwoordde haar met de volgende woorden: "Heb ik tegen u gezondigd? 
Hoe dan? Of heb ik soms een schandelijk woord tot u gesproken ? Heb ik u 
niet altijd voor een godin gehouden? Heb ik u niet altijd als een zuster 
behandeld? Waarom zegt u ten onrechte, o vrouw, deze slechte en onreine 
dingen van me?”  
8. Ze begon te lachen

238
 en zei me: "Het verlangen naar het kwade is in je hart 

opgeklommen. Of ben je niet van mening dat het voor een rechtvaardig man 
een kwade zaak is, wanneer in zijn hart een boze begeerte opkomt? Dat is 
immers een zonde, en een grote bovendien", zei ze. "Want een rechtvaardig 
man bedenkt rechtvaardige dingen. Doordat hij rechtvaardige dingen bedenkt, 
staat zijn luister in de hemel vast en is de Heer hem genadig bij al wat hij doet. 
Maar zij die boze dingen in hun hart bedenken, halen zich dood en 
gevangenschap op de hals, vooral zij die zich bekommeren om deze wereld en 
trots zijn op hun rijkdom en die niet gericht zijn op de komende goede dingen.   
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  έὲ  ἰὐὴέὐῇ·ίί ὺ  ῖἡὲἀί·

Ἀήἵὰἁίἐέὸὸύ 

έὐῇ·ῦύἔἷὔίἀὰἄὰῥήἅέ

έὁὸὁ ἐῖὐῖῶὶ ίἐῦὴὄὰ ὄὶ

ύὶὐήἕῆἁίἐίὐῦὀίίὅἥ

ἰἐέ

ἀὶὐῇ  έ·ἰὲ ἥίῳόῳἢ όἰὸῥῆ

ἐάὐ άέ ὡὰἡάὐάέἐάὡἀήί

ύῃὦύὰὰῦὶἀά

άάέ·Ἐίὴίἀέἡἐίῆίἢὐῖ

ἀὶίῳὸᾶἶἐὰἀῇὐῦἐὶ ὴίἡὰ

ἐίἁίέἐὶάίὁὰίἀὴίύ

ἐῷὖίύὐὸῦἡ  όὐῦὲῖὐῖὶ

ὐάἔὸύἐὶ άὐῦ·ἱὲὰό 

ἐῖίὐῶάὶἰὸἑῖἐῶάἱ

ὸἰῶῦύὶῶἐᾷύῳὐῶὶ   ὴ

ἀόῶἀῶῶό

 
237  Daarmee wordt zij dus een aanklager van de broeder(s) - een duivels werk, al ontkent ze 

dat. Een reden te meer om dit geschrift te wantrouwen. 
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  Dit is allerminst een reden om te lachen, ‘Hermas’ valt door de mand.  
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Hoofdstuk 1:1-3:1 vervolg: 
239

 

 9. De zielen van hen, die geen hoop hebben maar zichzelf en hun leven 
hebben vergooid, zullen tot andere gedachten komen. Maar jij, bid tot God en 
Hij zal je zonden genezen en die van je hele huis en van alle heiligen.  
2.1. Toen ze deze woorden gezegd had werd de hemel gesloten en ik was 

geheel in de war en bedroefd. En ik zei bij mezelf: "Als dit me als zonde wordt 
aangerekend, hoe zal ik dan gered kunnen worden? Of hoe zal ik God 
verzoenen 

240
 voor mijn begane zonden? Of met welke woorden zal ik de Heer 

bidden mij genadig te zijn?" 
2.  Terwijl ik dit bedacht en bij mezelf overwoog, zag ik voor mij een hoge witte 
zetel, bedekt met sneeuwwitte wol. En er kwam een oude vrouw in een zeer 
schitterend gewaad met een boek in haar handen. En zij alleen ging er op 
zitten en groette me: "Gegroet, Hermas". En ik zei bedroefd en wenend: 
"Gegroet, meesteres" 
3. En ze zei tegen me: "Waarom ben je bedroefd, Hermas?  Jij, die geduldig 
bent en vredelievend en altijd lacht, waarom zie je er zo terneergeslagen uit en 
ben je niet vrolijk? "En ik zei tegen haar: "Wegens een goede vrouw die zei, dat 
ik tegen haar gezondigd had".    
4. En zij zei: "Bij een dienaar van God komt zo iets in het geheel niet voor.  
Maar in ieder geval is in jouw hart (een verlangen) naar haar opgekomen. Zo'n 
gedachte is van dien aard dat ze bij dienaren van God zonde teweegbrengt. 
Immers het is een slechte en verschrikkelijke overweging voor een overigens 
eerwaardige en al beproefde geest, wanneer zo iemand een slechte daad 
begeert.  
 
 
 

-92- 
 

                                                      
239

  ήἱ  ὶ  ὐῶἵὐἔἐίἀὰ  ἑ

ἀώὶ ὴὴὐῶἀὰὺύὸὸόὶ ἰά

ὰἁήάὶὅῦἴkὶάῶἁί 

ὰ ὸῆὐὴὰ ῥήῦἐίἱ ὐίἀὼ ὅ ἤ

ὼὶύἔὲἐἐῷ·  ἰὕἡ ἁίἀά

ῶήῆἢῶἐάὸὸὶ ῶἁῶῶ

ίἢίῥήἐήὸύἵἱύί

ῦέὶίἐῇίᾳέέί   

έὴἐἐίίῖά· ὶ ἦὴ  ῦ

ἐἱῷάῳἔίἰὰῖὶ  ἐάόὶ  

  ἀάί·Ἑᾶῖἀὼ ύὶίἶ·  ίῖ 

ὶἶ·ίόἙᾶὁόὶ ἀάὁάῶί 

  ὕὴῇἰέᾳὶ ὐἱόἀὼ ἶὐῇ·   Ύὸὸ ἀά

ύὅἥἰὐή 

ἡὲἔ·   ῶἐὶὸῦῦῦὸᾶῦἀὰ άἐὴ

ίἀέὶὐῆἔὲῖύῦ ῦ ἡ  ύὴ   

ἁίἐέ·ὰ  ὰὴ ὶ  ἔἰάῦὶ 

ἤέἐὰἐήῃ  ὸἔ
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  Hier opnieuw: God verzoenen i.p.v. zelf verzoend worden met God.  
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Hoofdstuk 2:4-3:1 vervolg:  
241

 

  En vooral iemand als Hermas, die beheerst is, die zich onthoudt van elke 
boze begeerte en vol is van alle zuiverheid en grote onschuld. 

242
 

. Maar God is hierom niet boos
243

 op je, maar (deed dit)  met de bedoeling 

dat je je huisgezin dat onrecht doet tegen de Heer en tegen jullie, hun ouders, 
tot bekering zou brengen.  Je houdt echter van je kinderen en daarom heb je 
je huisgezin niet 

244
  vermaand, maar je liet toe dat het schandelijk te gronde 

zou gaan. Daarom is de Heer boos op je. Maar Hij zal al het boze genezen dat  

vroeger plaatsvond in je huis. 
 

 Hoofdstuk 3:3-4.2:  
245

 
3. Nadat zij die woorden beëindigd had, sprak zij tot mij: "Wil je mij horen 
lezen?" En ik zei: "Ja, meesteres." Ze zei tegen mij: "Luister  dan en verneem 
de lofprijzingen van God". Ik vernam grootse en wonderlijke dingen die ik niet 
onthouden kon; want al die woorden zijn schrikwekkend, zodat een mens ze 
niet kan verdragen. Maar de laatste woorden heb ik onthouden, want die 
waren gunstig voor ons en vriendelijk.. 
4.1.... en met de Hem eigen wijsheid en voorzienigheid Zijn Heilige Kerk [h: 
beter is: gemeente of vergadering] schiep..  
4.2. Zij echter riep mij en raakte mijn borst aan en sprak tot mij "Beviel je mijn 
voorlezen" ?   
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   ὶ  άἙᾶὁ ἐήὁ ἀόάἐίᾶὶ 

  ήάἁόὶ ἀίά

Ἀ᾽ὐἕύὀίίὁόὰ᾽ἵὸἶόὸἀή

ἰὸύὶἰὑᾶῦῖὐῶἐέῃὰὰόὤὐ

ἐέὸἶὰὰ  ἀῆὐὸῆῶ·ὰῦό 

ὀίὁύ·ὰὰἰάίάὰόὰἐῷἴῳ 

·ὰ   ὰὰἐίἁίὶἀήὺάἀὸῶ

ῶά
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  In 2.4. tegenspraak: verlangen naar … geen begeerte ?  
 
243

  De Heer/God is niet en wel boos, binnen één tekst, ongerijmd. 
 
244

  Klijn vertaalt: " daarom heb je je gezin vermaand"  (kennelijk een misprint)  
 
245

     3. ὰὸ ῆὐῆὰ ῥήῦέ· έἀῦίἀ

ύέάώ·  έίέ· ῦἀὴὶἄὰό

ῦῦἤάὶ ῶὃὐἴῦ·  άὰ

ὰῥήἔἃ ὐύἄάὰὖἔῥή

 ἐό·ᾖὰἡῖύὶἥ·

ὶῇ  ἰίᾳ  ίᾳὶ ίᾳ ίὴἁίἐίὐῦ..

4.ῖέ   ὶ  ἥῦήὶ έ· Ἤέ

ἡ ἀάί
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Het geciteerde is een merkwaardig, bijna romantisch verhaal, met heel vreemde 
ideeën. Dit kunnen we toch nauwelijks serieus nemen als bijbelse theologie?   

246
 

Het kan toch niet zo zijn, dat de vrouw die iemand begeerd heeft (onduidelijk is in 
het verhaal of de begeerte van dien aard was, dat hij in zijn hart reeds overspel met 
haar gepleegd heeft), dood gaat en dan "verschijnt" aan degene die haar begeerd 
heeft, om hem zijn zonde bekend te maken? Dat is toch iets wat God heeft 
verboden: de geesten van doden raadplegen. Dan laat hij toch geen overledene 
verschijnen aan Hermas ?! 
God komt Zelf bij Abraham en bij Jakob; Hij stuurt engelen naar Sodom en 
Gomorra; God stuurt een profeet zoals bij David na zijn zonde met Bathseba; 
Johannes de doper vermaant Herodes om zijn overspel; Johannes en Paulus 
krijgen hun openbaringen rechtstreeks van de Heer Jezus.  Een "opgenomen" 
vrouw die bij een man verschijnt die haar begeerde, is in onze canon niet te vinden 
!   
 
Zoals we hiervoor zagen verwijst Altaner-Stuiber naar het boek Ezra 4 en noemt 
Hermas' schrijverij een voorbeeld van een Joodse Apocalyps. Maar ook heidenen 
kunnen fabels verzinnen; neem nu bijvoorbeeld Dante's Comoedia.  De toevoeging 
"Divina" is van zijn vererend nageslacht aldus Grosheide.  

247
  

 
Over Ezra 4 schrijven Jacob en Pieter Keur: 

248
  

 Deze [d.i. apocriefe] boeken zijn ook niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks 
geschreven; en het vierde boek Ezra wordt alleen in het Latijn gevonden....  
Het gehele vierde boek Ezra is meest niets anders dan een gedurig verhaal 
van verzonnen dingen, die nooit zijn geschied; zoals in het bijzonder wat de 
auteur verhaalt in h. 6:49 etc. van de twee grote beesten Enoch of Behemoth 
en Leviathan; hetwelk duidelijk smaakt naar Joodse fabelen.  

     
Citaten uit Franses:     

 De schrijver van dit breedvoerige werk over de oudchristelijke boetetucht 
noemt zich Hermas en wil zijn boek hebben samengesteld onder het 
episcopaat of pausschap van Clemens, dus in de laatste jaren der eerste 
eeuw. Het zou dan even oud zijn als de Didachè, Ps[eudo]-Barnabas en 
Clemens. Men heeft dan ook gedacht aan de Hermas, dien Sint Paulus reeds 
laat groeten aan het slot van zijn brief aan de Romeinen. Hiertegenover staat 
echter het getuigenis van het Fragmentum Muratorianum. Dit korte geschrift, 
waarschijnlijk onderdeel van een groter werk, werd ontdekt door de Italiaanse 
geleerde Muratori. In gebrekkig Latijn, uit het Grieks vertaald, bevat het een lijst 
van boeken die al of niet tot de H. Schrift behoren, en is daarom van groot 
belang voor de geschiedenis van de canon van het Nieuwe Testament. 
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  Het verbaast mij dan ook dat Klijn, a.w., op pag. 136 twee dissertaties kan vermelden. 
 
247

 "Korte Christelijke Encyclopedie",  Prof. Dr. W.Grosheide, Kok-Kampen, juni  
1934, pag.  207-208. 

 
248

"De Apocriefe boeken deel I, Jacob en Pieter Keur, J.H.Kok- Kampen, 1958, pag. 11, door            
mij enigszins bewerkt. 
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 Daarin wordt gezegd: "De Herder heeft zeer onlangs, in onze dagen, Hermas 
geschreven, in de stad Rome, terwijl zijn broeder, bisschop Pius, de zetel der 
kerk van de stad Rome bekleedde". 
Vooreerst volgt hieruit dat deze tekst nog onder het pausschap van Pius of kort 
daarna werd geschreven, d.i. ongeveer 140-155. De schrijver kon dus zeer 
goed op de hoogte zijn. 
Daar nu bovendien de inhoud van de "Herder" op een latere periode wijst dan 
het eind van de eerste eeuw, geeft men tegenwoordig wel algemeen de 
voorkeur aan dit getuigenis boven dat van Hermas zelf. 

 Deze moet dan zijn werk voor ouder hebben willen doen doorgaan dan het in 
werkelijkheid was, op dezelfde wijze als de schrijvers der verschillende 
apocriefe geschriften van het Nieuwe Testament, waartoe het trouwens 
gerekend kan worden. Ondanks het afwijzend getuigenis van het Fragmentum 
Muratorianum werd de Herder als H. Schrift aangehaald door S. Irenæus, 
Tertullianus, Pseudo-Cyprianus en Clemens van Alexandrië, allen kort voor en 
na 200.  

 Wij aanvaarden echter genoemd getuigenis en nemen dus aan, dat Hermas 
zijn werk tegen het midden der tweede eeuw heeft samengesteld.......... 
Zijn werk is overigens geheel gewijd aan de kwestie der kerkelijke boete.  

 Op grond van openbaringen die hij ontvangt en zeer breedvoerig beschrijft, 
kondigt Hermas hier af, dat voor de gedoopten de gelegenheid wordt geboden 
om éénmaal door boete onder leiding van de bisschop van zware zonden 
ontslagen en weer in de gemeenschap opgenomen te worden. Die kans wordt 
maar eenmaal geboden en men moet zich haasten, want het geldt maar voor 
een zeer korte tijd. Men krijgt de indruk dat Hermas dit als een bijzondere gunst 
en genade beschouwd wil zien en men heeft het vergeleken met een jubilee-
aflaat. Later zou men dan niet meer tot kerkelijke boete worden toegelaten en 
in geval van zware zonde levenslang buiten de gemeenschap worden 
gesloten....  

 Zij konden wel op andere wijze, bijv. door volmaakt berouw en volmaakte 
liefde, weer in staat van genade komen, maar bleven dan uiterlijk toch van de 
Kerk gescheiden.... 

 Bovendien is het ook mogelijk dat Hermas van die korte tijd sprak, omdat hij -
evenals velen in de eerste eeuwen- de tweede komst van Christus aanstaande 
achtte. 

 Van belang is nog voor de geschiedenis van het Primaat van Rome, dat in het 
begin en vooral op het eind van het werk zo nadrukkelijk wordt gezegd, dat 
Clemens (lees Pius) dat alles bekend moet maken aan alle kerken, omdat hij 
daartoe de macht ontvangen heeft. 

 Ondanks de breedsprakigheid - vooral in de uitwerking der gelijkenissen- blijft 
"de Herder" een interessant werk. 

  
Noot 1) in Franses, bij de Tiende Gelijkenis, hoofdstuk I:3, a.w.,  pag. 270:    
De Herder d.i. de bisschop en wel van Rome, waar Hermas woont, heeft de macht en de leiding 
over het boete-instituut over de gehele wereld. Men mag dit gerust als een bewijs voor het bestaan 

en de erkenning van het primaat van Rome in die tijd beschouwen. 
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Vanuit zijn rooms-katholieke achtergrond neemt de patroloog Franses dit geschrift 
serieus op, en wijst meerdere keren op het primaat van Rome, wat voor hem van 
niet geringe importantie lijkt te zijn. Dat de aflaat er in voorkomt maakt kennelijk 
voor hem niets uit.  Ook Klijn is positief over dit geschrift.   

 
Over Michaël en de wet 
  

Citaten uit de 8
e
 gelijkenis hst 3: 

249
 

 3. De grote en de verheven engel is Michaël die macht heeft over dit volk en 
het bestuurt.

250
  Want hij is het die de wet in de harten van de gelovigen 

gegeven heeft. Hij gaat na of zij aan wie hij de wet heeft gegeven, deze ook 
gehouden hebben.  
4. Je ziet de takken van ieder afzonderlijk. De takken nu zijn de wet. Je ziet 
dat veel takken onbruikbaar zijn en je zult begrijpen dat deze allemaal de wet 
niet nagekomen zijn. En je zult zien waar ieder komt te wonen. 
5. Ik zei hem: “Heer, waarom liet U die naar de toren gaan, maar liet hij 
anderen aan u over ?”  Hij zei: “Allen die de wet hebben overtreden die zij 
van hem hebben gekregen, heeft hij in mijn macht gelaten, opdat ze zich 
bekeren. Allen die aan de wet voldeden en hem nakwamen heeft hij zelf ter 
beschikking” .  
6. Ik zei: “Heer wie zijn het die bekranst de toren binnengaan ?”Hij 
antwoordde en zei: “De bekransten zijn zij die met de duivel hebben 
gestreden en hem hebben overwonnen. Zij zijn degenen die onder de wet 
hebben geleden.” 
7. De overigen die hun takken ook groen hebben teruggegeven, maar met 
zijscheuten, hoewel zonder vrucht, zijn zij die onder de wet zijn gekweld, 
hoewel ze niet geleden hebben, en die hun wet niet hebben verloochend.  
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   ὁ ὲ ἄὁέὶἔὴὁἔὴἐίύῦ ῦὶ

ῶὐύὑάἐὁ ὺὐῦὸόἰᾲί

ῶό·έὖὐὺἷἔἰἂήὐό

έὲ 

ἑἑάὰῥά·ἱὰῥάὁόἐίέ

ὖὰ ῥάἠέώῃὲὐὺάὺὴήὸ

όὶὄ ἑἑάὴί

έὐῳ· ύίὓὲἀέἰὸύ oὓὲὶέ

Ὅίέὸόὃἔ᾿ὐῦἰὴἐὴἐί

έὐὺἰά·ὅὲἤὐέῷόῷ ὶ

ήὐόὑὸὴἰίἐίἔὐύ

ίὖίύἰὶἱἐέὶἰὸύὑά

Ὅίἀάῷόῳὶ  άὐόἐέ

·]     ὗἰἱὑὲῦόό·

ἱὲἕὶὐὶὰὰ ῥάἐόὶάἐύ

ὸὲ  ὴἐύἱὑὲῦόέὴόὲὲ

  ἀάὸόὐῶ
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 Michael is de vorst van Israël 
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Citaten uit de 8
e
 gelijkenis hst 38:  

251
 

 Zij echter die hun takken net zo groen hebben teruggegeven als ze die 
gekregen hebben, zijn heilig en rechtvaardig en ze leven met een zeer rein 
hart en komen de geboden van hun Heer na. De rest kom je te weten wanneer 
ik de takken zal onderzocht hebben die geplant en begoten zijn. 

 
Zo schrijft hij nog een tijdje verder, maar met welk doel? Gerechtigheid uit de wet? 
 
    

Over de heilige Geest in de gestalte van de kerk 
 

Citaten uit de 9
e
 gelijkenis, hst 78,   ὴ  ´:  252 

 1.  Nadat ik de geboden en gelijkenissen van de Herder, de engel van de 
boete, had opgeschreven, kwam hij naar me toe  en zei me: “Ik wil je laten 
zien wat de Heilige Geest, die met je gesproken heeft in de gestalte van de 
kerk, je heeft laten zien. Immers de Geest is de Zoon van God.  
2. Het is je niet getoond door de engel omdat je tamelijk zwak van gestel 
bent. Wanneer je nu gesterkt bent door de Geest en je door zijn kracht 
ondersteund bent, zodat je ook de engel kunt aanschouwen, dan zal je ook 
door de Kerk de bouw van de toren getoond worden. Immers onder de leiding 
van een meisje 

253
 heb je alles goed en heilig gezien. Nu zie je onder leiding 

van de engel, maar toch door dezelfde Geest. 
3. Maar door middel van mij moet je alles nog nauwkeuriger in ogenschouw 
nemen……”  

 
Sorry lezer, maar dit is toch klinkklare onzin: “de Heilige Geest die met Hermas 
spreekt in de gestalte van de kerk “? 
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      ἱὲ ὰἐόἵἔὶὶίὶίέ

ἐᾷ  ίᾳ  ὶὰἐὰίόὰὲὰώῃ 

 ὅήὰῥάύὰέὶ  έ

 
252
ὰ ὸ άὰἐὰὶὰῦ έῦ ἀέῆ

ίἦόὶ έ·  έῖὅἔὸῦὸ 

 ἅὸῆὰῦἐῇῆἘί· ἐῖὰὸ ῦ

 ὁἱὸῦῦἐί 

ἐὴὰἀέῇὶἦὐἐώ᾿ἀέὅὖ

ἐώὰῦύὶἴῇἰύï ὥύί 

ὶἄἰῖόὲὖἐώὰ ῆἘίἡ ἰὴ 

 ῦύ·ῶὶῶάὡὑὸ έἑώῦὲὑὸ 

ἀέέὰ ῦὐῦὲύ·

ῖέ ᾽ἐῦ  ἀέάῖ 
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    In 90(13) wordt gezegd dat de meisjes de Heilige Geesten zijn. 
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Over de Zoon als raadsman van de Vader 
Hst 89 (12):  

254
 

 2. De Zoon van God is ouder dan zijn hele schepping, zodat hij de raadsman 
was van de Vader bij diens scheppingswerk. 

 
Waar staat dat in de bijbel? 
 
 

Over de doop als zegel 
Hst 93 (16):   

255
  

 2. Hij zei: “Het was nodig dat ze door het water omhoog kwamen omdat ze tot 
leven gewekt zouden worden. Want anders konden ze het koninkrijk van God 
niet binnengaan, tenzij zij de sterfelijkheid van hun vroegere leven hadden 
afgelegd. 
3. De gestorvenen nu ontvingen het zegel van de Zoon van God en gingen het 
Koninkrijk van God binnen. Immers”, zei hij, “voordat de de mens de naam van 
de Zoon van God draagt is hij dood. Wanneer hij het zegel aanneemt, legt hij 
de sterfelijkheid af en neemt het leven aan.  
4, Het zegel nu is het water. De doden dalen dan af in het water en komen er 
levend uit. ook aan hen was dat zegel verkondigd en ze maken er dankbaar 
gebruik van, opdat ze het koninkrijk van God zouden binnengaan”. 
5. Ik zei: “Waarom Heer, stegen ook de veertig stenen met hen uit de diepte 
op hoewel ze het zegel al bezaten?” Hij zei:”Omdat ze de apostelen zijn en de 
leraren die de naam van de Zoon van God verkondigden en die gestorven zijn 
in de kracht en het geloof van de Zoon van God en die gepredikt hebben aan 
hen die eerder gestorven [ontslapen] zijn en hun het zegel van de prediking 
gegeven hebben.  
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     . ὁὲἱὸῦῦάῆίὐῦέόἐὥύ

ὐὸέῷὶῆίὐῦ   
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      Ἀάίἶ᾽ὕἀῆἵῶ·ὐἠύ

ὰἄἰῖἰὴίῦῦἰὴὴέἀέῆ

ῆὐῶῆέ   

ἔὖὶὗἱ  έὴῖῦἱῦῦῦὶ

ἰἰὴίῦ  ῦ·ὶάίέὸἄ

ὸὄῦ ἱῦῦῦὸἐ·   

ὅὲάῃὴῖ

ἀίὴέὶἀάὴή

ἡ ὶὖὸὕἐ·ἰὸ ὕὖίίὶἀ

ίῶἀίὖἐύἡὶὕὶἐήὐῇ

 ἵἰέἰὴίῦ ῦ

ίί,ύὶἱ´ί᾿ὐῶἀέἐῦῦἤἐό

ὴῖὍίὗἱ ἀόὶ ἱ  άἱύ

ὸὄῦἱῦῦ ῦέἐάὶίῦἱῦ ῦ ῦ 

 ἐήὶῖέὶὐὶ ἔὐῖῖῦ

ύ
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Hst 93 (16) vervolg:   

256
 

 6. Zij nu daalden met hen af in het water en stegen weer op. Zij die levend 
neerdaalden stegen ook weer levend op, maar zij die eerder gestorven waren 
daalden dood af en stegen levend op. 
7. Door hen ontvangen ze dus het leven en kenden de naam van de Zoon van 
God. Daarom stegen ze ook met hen op en werden mede bij de bouw van de 
toren gebruikt, en na bewerkt te zijn werden zij ook voor de bouw gebruikt. 
Want ze waren ontslapen in gerechtigheid en grote heiligheid maar hadden 
alleen het zegel niet…..  
 

Hier vinden we dus duidelijk de doop als ‘zegel’.  
Maar de Bijbel leert ons niet dat de waterdoop een ‘zegel’ is.  
 
In Efeze 1: 11 e.v. lezen we  iets anders: 

257
 

 11. in wie wij werden gekozen als erfenis van te voren bestemd volgens het 
doel van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, 
12. tot het zijn van ons [of: opdat we zouden zijn] tot prijs van zijn heerlijkheid, 
degenen die van te voren hebben gehoopt in de Christus;  
13. in wie ook jullie, het woord van de waarheid horende, het evangelie van 
jullie behoudenis, in wie gelovende jullie ook werden verzegeld met [of: in, op 
grond van 

258
] de Heilige Geest van de belofte,  

14. die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van de bezitting, tot 
prijs van de heerlijkheid van Hem. 
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  έὖ᾿ ὐῶἰὸὕὶάἀέἀ᾽ ὗῶ

έὶάώἀέ·  ἐῖὲἱέὶ 

έῶὲἀέ

ὰύὖἐήὶἐέὸὄῦἱῦῦῦὰῦ

ὶέ᾿ὐῶὶόἰὴἰὴῦ 

ύὶἀόῳή·ἐύῃ ὰἐήὶ 

ἐάῃ   ἁίᾳ·όὲὴῖύὐἶ
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   Marshall a.w., : 

ἐᾧὶ  ἐώέὰόῦ ὰ άἐῦ

ὰὴὴῦήὐῦ

ἰὸἶἡᾶἰἔόὐῦὺόἐῷ  ῷ·

ἐᾧὶ  ὑῖἀύὸόῆἀίὸὐέῆί

ὑῶἐᾧ ὶύἐίῳῦῆἐίῷ ἁῳ

ὅἐἀὼῆίἡῶἰἀύῆήἰ

 ἔῆόὐῦ
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 Er staat geen voorzetsel, maar het lidwoord en zelfstandig naamwoord staan in de dativus. 
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Het zegel is in de gemeente van Jezus Christus uitsluitend de Heilige Geest, die 
alleen God kan geven en niet een mens. In sommige gevallen is er sprake van 
handoplegging nadat iemand tot geloof is gekomen, kennelijk als teken van 
gemeenschap, alvorens de Geest aan iemand wordt gegeven door God -  en niet 
door middel van de door een mens [wie dan ook!] verrichte waterdoop. Ook is er 
sprake van een gedoopt zijn tot Johannes, en daarna de doop tot de naam van de 
Heer Jezus, waarna de Geest dan door God gegeven wordt. 
Het zal duidelijk zijn dat de Geest de gemeente vormt, vandaag dwars door alle 
kerk- en groepsmuren heen.   
Met een variant op Gal. 6:15 waar staat:  
 Want noch besnijdenis is iets noch onbesneden zijn, maar een nieuwe 

schepping. 
259

    
zou ik tot nadenken willen stellen door het volgende:  
‘Noch de zuigelingendoop is iets noch ongedoopt zijn, maar een nieuwe schepping’. 
Ik durf dit te zeggen tegen zuigelingendopers, omdat ze dit doen als vervanging van 
de besnijdenis (die in de bijbel overigens alleen aan jongetjes geschiedde).  Voor 
de aan God gehoorzame Israëliet geldt het besnijdenisgebod nog steeds. Ook 
Paulus zelf besneed een Joodse jongen.  
Ten aanzien van de vernieuwde schepping kunnen we stellen: aangezien alleen 
God mensen schept, kan ook alleen Hij nieuwe mensen scheppen; ook al gebruikt 
hij mensen om het evangelie te brengen; in beeld: het zaad te zaaien.  
 
Over de doop-  een kleine excursie ter verduidelijking 
Omdat het zegel ook in andere oude documenten als teken van de waterdoop – en  
door sommigen ook van de zuigelingenbesprenkeling- wordt voorgesteld, ga ik iets 
dieper op dit punt in aan de hand van een boek van de Ru, die samen met vele 
andere theologen (maar zeker niet alle) graag met Hermas wil geloven in een 
waterdoop als zegel, hoewel in de bijbel die relatie niet te vinden is; en die in zijn 
dissertatie graag van de zgn. ‘kinderdoop’  wil aantonen dat ze een 
Nieuwtestamentische, ofwel apostolische basis heeft.  
Verwarrend is reeds de titel: “De kinderdoop en het NT”. 

260
  

Het is immers zo dat er 1
e
. niet gedoopt wordt, maar besprenkeld op het voorhoofd, 

en 2
e
. er geen kinderen worden besprenkeld, maar zuigelingen. Want alle 

zuigelingen zijn wel kinderen, maar niet alle kinderen zijn zuigelingen. 
Een paar zaken wil ik – naast de doop als zegel – hier onder de aandacht brengen, 
zonder de bedoeling een uitvoerige boekbespreking te houden. 
 
1. Het blijkt dat de Ru’s denken volledig is geïmpregneerd door de stelling dat de 
kerk in de plaats van Israël is gekomen. Hij schrijft: 
 Tenslotte heeft het vraagstuk, dat ons zal bezighouden nog een sterk 

pastoraal-psychologische en sociaal-paedagogische betekenis, in zoverre bij 
de kinderdoop het gezin als kleinste kern der menselijke samenleving een 
belangrijke rol speelt. 
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  Marshall a.w., ὔὰήίἐὔἀίἀὰὴί
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  “De Kinderdoop en het Nieuwe Testament”, dr.G. de Ru,  H.Veenman & Zonen,   
Wageningen, 1964. In het exemplaar dat ik ‘second hand’ kocht, staan vele leerzame met 
potlood geschreven kritische kanttekeningen van een mij onbekende vorige lezer. 

 



 
 

                                   - De Ontwortelde Kerk - 

 Waarbij de natuurlijke relatie van ouders en kinderen gezien moet worden in 
het licht van de bijbelse noties Verbond en Belofte en vanuit die 
gegevenheden, vanuit die ‘heilsfeiten’ een blijvend appèl op beiden, kinderen 
en ouders, gedurende hun gehele leven kan en moet worden gedaan. 
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 ..bij de doop zijn de vergeving van zonde, inlijving in het Nieuwe Israël…
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Zoals eerder opgemerkt: er is geen verbond met de kerk, maar met Israël en door 
het geloof worden wij geestelijke geloofskinderen, en niet door de doop natuurlijke 
verbondskinderen. Ook de beloften zijn aan Israël gegeven, niet aan de kerk, maar 
wij mogen er door het geloof en de enting op de boom Israël wel deel aan hebben. 
Dat leren ons bijvoorbeeld de brieven aan de Romeinen en Efeze. Niets op basis 
van natuurlijke relatie, ja, òòk niet voor het natuurlijk volk Israël !  Díe tijd voor Israël 
moet nog komen. De kerk is niet het Nieuwe Israël, dus er is ook geen inlijving.  
 
2.  Verder schrijft de Ru: 
 Behalve een historisch-exegetisch en een dogmatisch aspect heeft het 

probleem ook nog een oecumenische kant. Het raakt alle christelijke kerken 
ter wereld. Eenstemmigheid immers op een zo centraal punt als het sacrament 
van de doop – dat weer ten nauwste samenhangt met de opvattingen omtrent 
het kerkelijk ambt – moet toch wel als een van de voorwaarden gezien worden 
voor een verdere onderlinge toenadering der kerken.  
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Allereerst is de doop geen ‘sacrament’. De Ru’s opvattingen over het ‘kerkelijk 
ambt’ zijn niet bijbels, alsof alleen iemand met een ambt [meestal een predikant die 
door een kerkbestuur is aangesteld] zou kunnen dopen; Paulus was niet gezonden 
om te dopen, als apostel nota bene. De Ru ziet de doop als heilsgebeuren, 
genademiddel, terwijl het heilshandelen van God een geestelijke realiteit is die 
voorafgaat aan de doop. Maar door de doop beamen we dit heilshandelen van God. 
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Het is belangrijk om in te zien dat de gemeente van God door alle kerkgeledingen 
heen gevormd wordt. Eenheid der kerk kunnen wij niet maken, dat is een werk van 
de Geest. Zo ontmoet je in het leven allerlei mensen die Jezus als hun Heer en 
Heiland kennen en daarmee ben je dan vaak in de praktijk van menselijk contact 
één van Geest in de Heer, alhoewel je naar verschillende kerkgebouwen gaat, waar 
verschillende (on)bijbelse leerstellingen worden gepredikt. Wij mensen hebben de 
neiging overal een naamplaatje op te plakken, om ons af te scheiden van anderen. 
Paulus noemt dat al in 1 Cor.1.  De zichtbare eenheid die de Ru bedoelt, is al te 
vaak een machtseenheid door onderhandelen, dat zien we duidelijk bij de PKN 
waar een bepaalde groep werd buitengesloten, omdat ze bepaalde leerstellingen 
niet kon aanvaarden. Buigen of barsten, maar de vrijzinnigen moeten blijven; zij 
hechten kennelijk ook het meeste aan de vormen, zoals de predikanten die de 
baby’s van koninklijke bloede mogen dopen. Geloven doen ze nauwelijks maar 
dopen wel, met veel uiterlijk vertoon en mooie woorden.   
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   Als iemand een doop van gelovigen voorstaat dan wordt hij door de Ru als ‘dopers’ of  

‘sektarisch’ aangeduid. Die wisten echter al ver vòòr 1948 dat de kerk niet Israël is. 
 


