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Deze voordracht sluit aan bij een mededeling, die ik vorig jaar 
in een vergadering van onze Vlaamse zusterinstelling deed onder 
de titel: AfP8QNQE MET AL1L1QMI 1. Daarin werd uiteengezet, 
hoe in het Griekse spraakgebruik van de Keizertijd bij "heidense", 
joodse en christelijke auteurs het woord ägl)ovoç (lett. : "zonder 
nijd") dikwijls op een eigenaardige wijze voorkomt in verband met 
heilsleer: prijzend wordt van iemand, die over geheime openbarings
kennis beschikt, gezegd, dat hij deze àcpOóvwç meedeelt. 

Maar eigenlijk gaat de oorsprong van deze voordracht veel verder 
terug, want in dit geval kan, gelijk zo dikwijls in wetenschappelijk 
onderzoek, met een lichte variatie een bekende franse zegswijze 
toegepast worden: "on revient souvent à ses premières questions". 
De vraag, die vanmiddag besproken zal worden, kwam als vraagje 
bij me op zo'n veertig jaar geleden, toen ik onder leiding van de 
onvergetelijke Wensinck 2 de bundel prachtige oudchristelijke 
hymnen, die onder de titel "Oden van Salomo" vrijwel compleet 
in het syrisch bewaard zijn, las. In Ode 3 : 6 verklaart de onbekende 
dichter: "En ik ben geen vreemde; omdat er geen nijd is bij de 
Heer, de Allerhoogste en Barmhartige" 3. Deze motivering, dat 
er "geen nijd" is bij de Heer, is merkwaardig en leidt tot de vraag 
wat daarmee bedoeld is. Ofschoon er, zoals nog blijken zal, op 
verschillende andere plaatsen in deze Oden over de afwezigheid van 
"nijd" gesproken wordt, boden deze bij eerste lezing geen ver
klaring. De commentaren op deze liederen noch geschriften, die 
over de Godsleer in de Oude Kerk handelden, schonken opheldering. 
Zo bleef de vraag onbeantwoord liggen, tot hij enkele jaren geleden 
weer bij me boven kwam tijdens het lezen van de slotpassage van 
de "Brief aan Rheginos over de Opstanding", een van de vele 
onbekende gnostische geschriften, die door de ontdekking van de 

1 W. C. van Unnik, Af/JellNllE METALJlLJllMI, in: Mededelingen van 
de Koninkli(jke Vlaam8e Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België, Klas8e der Letteren. Jaargang 1971, nr. 4, Brussel 1971 
(in het vervolg wordt deze Mededeling aangehaald onder de titel: 
Aphthonoo8). 

2 Zie over hem J. Huizinga, Levensbericht van Arent Jan Wensinck, 
in: Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen 
1939-1940, Amsterdam 1940, blz. 215-224 (ook afgedrukt in: J. Huizinga, 
Verzamelde Werken, Haarlem 1950, deel 6, blz. 518-525). - Tot vertroosting 
van hen, die de universiteit van die dagen slechts kunnen zien als het terrein, 
waar autoritaire, paternalistische profeBBoren hun luguber werk deden, 
zij meegedeeld, dat bij Wensinck de inspraak reeds zover gevorderd was, 
dat hij aan mij de keuze van de lectuur overliet. 

3 A. J. Wensinck, De Oden van Salomo, een oud·christelijk psalmboek, 
in: Theologische Studiën 1911, blz. 1-60. 
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4 DE àrp(Jov{a VAN GOD IN DE OUDCHRISTELIJKE LITERATUUR 

Bibliotheek van Nag-Hammadi aan de wetenschap zijn terug
gegeven. Dit was aanleiding om het gebruik van q;()óvoç en àrp()ov{a 
in religieus verband 4 aan een nader onderzoek te onderwerpen, 
omdat al spoedig bleek dat het motief niet tot de Oden en de "Brief 
aan Rheginos" beperkt was. In de bovengenoemde Brusselse 
publikatie is het resultaat van deze nasporingen voorzover deze 
"nijd" betrekking heeft op het al of niet bekendmaken van heilsleer 
van mensen aan mensen behandeld. Daarbij bleef het motief, 
dat de geciteerde Ode van Salomo zo klaar onder woorden brengt, 
bewust onbesproken 5, omdat bij de behandeling van dit aspect van 
de rp()6voç andere facetten aan de orde moeten komen. Wat toen achter
wege bleef, komt hier thans ter sprake. Daarbij zij nog opgemerkt, 
dat het woord "God" in de verbinding van ons thema ruim opgevat 
is; ook Jezus of de Wijsheid, kortom alles wat aan God's zijde t.o. 
de mens staat, is onder die naam begrepen. 

Alvorens tot de behandeling van ons onderwerp over te gaan, moet 
nog een enkel woord aan de titel van deze voordracht gewijd worden, 
omdat hierin het griekse woord gehandhaafd is, ondanks het ver
maan van een jonge doctor uit Leiden dit niet te doen. Aan het 
eind van mijn voorgaande studie werd uiteengezet, dat het niet wel 
mogelijk is één nederlands equivalent voor èi.rp()ovoç c.a. te geven, 
omdat dit griekse woord twee aspecten n.l. een negatief (de af
wezigheid van de "nijd") en een positief (de overvloed) bevat, 
die niet door één enkele nederlandse term weer te geven zijn. 
Dr. N. Bakker wees in een stelling bij zijn promotie deze opvatting 
af en wil overal èi.rp()ovoç door "royaal" vertalen 6. In een aantal 
gevallen is dit inderdaad mogelijk 7, maar zeker niet in alle, zeker 
niet waar de zaak met een werkwoordsvorm uitgedrukt is 8. Men 
leze de teksten zelf na om zich hiervan te overtuigen. Het gebruik 
van èi.rp()ovoç riep in de oudheid bepaalde positieve èn negatieve 
associaties op, die ons woord "royaal" beslist niet heeft. Bij ver-

4 E. Milobenski, Der Neid in der griechischen Philoaophie, Wiesbaden 
1964; deze voor ons onderwerp zeer belangrijke monografie behandelt de 
rp06voç geheel in het kader van de ethiek. 

6 Zie Aphthonooa, blz. 13, nt. 2 en blz. 33, nt. 1. 
6 N. T. Bakker, De hermeneutiek van de Römerbrief van Karl Barth, 

dissertatie Leiden 1972, stelling X: "In afwijking van hetgeen door W. C. 
van Unnik is betoogd, kan de dubbele betekenis van het adjectivum aphthonoa 
n.l. 'zonder afgunst' en 'overvloedig' goed in het nederlands worden weer
gegeven met 'royaal' ", met verwijzing naar Aphthonooa, blz. 70. 

7 Namelijk in die teksten waar het aspect van "overvloedig" op de voor
grond staat. 

8 Men zie bijv. waar niet ärpOovoç gebruikt is, maar oV rpOOVÓJ1l met dezelfde 
betekenis; een duidelijk geval bij Clemens Alexandrinus (zie Aphthonooa, 
blz. 52). Ook komt in de vertaling van ärpOovoç met "royaal" het negatieve 
aspect niet voldoende door, wat zeker in de combinatie met andere negetiva 
als in Sapientia Salomonis 7: 13, J ustinus Martyr, Dial. c. Tryphone 58,1 
noodzakelijk is. 
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taling kan men dan, omdat men één woord moet neerschrijven 
en niet met "multiple choice" kan werken, wel kiezen voor het ene 
of het andere aspect 9, maar men mag dan niet uit het oog verliezen, 
dat voor de griekse lezer het andere, niet-opgenomen aspect ook 
meespelen kan. Dit bekende probleem bij alle vertaalwerk, dat 
vooral ook bij de Bijbelvertaling vaak zeer scherpe vormen kan 
aannemen, dat iedere vertaling tot "exegese in een notedop" 
en de vertaler naar het bekende Italiaanse woordspel tot een 
verrader 10 dreigt te maken, kan in dit verband nu niet verder 
behandeld worden. Aangezien ons onderzoek het gebruik en de 
werkingssfeer van een griekse term betreft, is het m.i. verantwoord 
om dit ook in de titel te doen uitkomen. 

Het uitgangspunt voor de behandeling van de àqlJovta Gods in 
de oud-christelijke literatuur kiezen we in de bespreking van 
de vraag, hoe dit thema in de "Oden van Salomo" 11 ter sprake 
komt. Deze keuze is niet door redenen van subjectieve voorkeur 
gemotiveerd, maar door het feit, dat mij geen oud-christelijk auteur 
bekend is, die zo vaak en op zulke centrale punten dit thema laat 
horen als de dichter van deze lofliederen 12. 

Aan de bespreking van de zeven teksten, waar l1.cpOovoç, -ta in 
deze Oden voorkomt, moge een enkel woord betreffende de over
levering van deze bundel voorafgaan. Na eeuwenlang alleen bij 
name en uit een enkel citaat bij de latijnse kerkvader Lactantius 
bekend te zijn geweest, werd dit liederenboek in 1909 voor het 
eerst in vrijwel complete vorm gepubliceerd door de befaamde 
engelse onderzoeker J. Rendel Harris, die het in een syrisch 
manuscript van zijn collectie ontdekt had 13. Daarbij kon Hams 
tevens aantonen, dat 5 Oden op naam van Salomo, die in het 

9 In dit verband moge ik er aan herinneren, dat in de kanttekeningen 
van de Statenvertaling (1637) zeer veel alternatieve vertalingen gegeven zijn. 
Vrijwel iedere bladzijde biedt daarvan voorbeelden. Jammer genoeg heeft 
ook in deze zaak de zuinigheid de wijsheid bedrogen, want in de eeuwen, 
dat de Statenvertaling nog onbestreden de nederlandse Bijbelvertaling was, 
zijn de kanttekeningen al spoedig uit de verschillende edities verdwenen om 
economische redenen en daarmede verloor de lezer het zicht op deze alterna
tieve vertalingen. 

10 Tradutore - traditore. 
11 De standaardeditie is die van Rendel Harris - A. Mingana, The 

Odes and Psalms of Solomon, Manchester 1916-1920, 2 volumes. - De vele 
problemen, waarvoor deze Oden ons stellen, kunnen in deze Mededeling 
grotendeels onbesproken blijven. 

12 Naar mijn mening vertonen deze Oden zulk een eenheid van geest, 
dat men wel mag aannemen, dat ze van één auteur afkomstig zijn. Ze eindigen 
steeds met het woord: Halleluja; vandaar de aanduiding "lofliederen". 

13 Dit handschrift berust thans in de Rylands Library te Manchester 
(Ms. syr. 9). Na de eerste publicatie vond F. C. Burkitt een tweede hand
schrift in het Brits Museum, maar dit manuscript is zeer onvolledig. 
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gnostische Boek "Pistis Sophia" met een soort commentaar 
opgenomen waren, ook inderdaad deel van deze verzameling 
waren 14. Een halve eeuw na de editio princeps werd door Testuz 15 

uit de collectie Bodmer-Papyri de griekse tekst van Ode 11 uit
gegeven naar een handschrift, dat hij in de 3e eeuw dateert. Daarbij 
dient opgemerkt te worden, dat dit stuk met de titel "Ode van 
Salomo" in deze papyrus niet als een deel van een verzameling 
is overgeleverd, maar als een op zichzelf staand lied 16. 

Op de vraag, die van meet af aan in de discussie een rol van 
betekenis gespeeld heeft, n.l. die naar de oorspronkelijke taal, 
behoeft hier niet ingegaan te worden 17. Maar in die kwestie heeft 
ook onze uitdrukking een rol gespeeld. Volgens Wensinck bijv. 
was de syrische woordverbinding dela chesam(a), die men meestal 
met de woorden "zonder nijd" of "zonder te misgunnen" weergeeft, 
de vertaling van àqlJóvwç; daarom was deze voortreffelijke kenner 
van het Syrisch van oordeel, dat deze liederen in het grieks gedicht 
en later in het syrisch vertaald waren 18. Harris-Mingana bestreden 
niet, dat achter de syrische woordverbinding deze griekse uit
drukking zit, maar zij ontkenden, dat dit bewijs voor een vertaling 
moet zijn, omdat ook in origineel-syrische teksten dela chesam(a) 
gevonden wordt 19. Inderdaad, onweerlegbaar en afdoend was 
Wensincks argument niet; het zou alleen in verband met veel 
andere soortgelijke verschijnselen cumulatief kunnen werken. 

Voor ons onderzoek is het niet nodig om deze strijdvraag te 
beslissen. Maar wel moet de opmerking gemaakt worden, dat, 
waar in de tijd, toen de syrische versie alleen 20 bekend was, nog 

14 Het aantal Oden was oorspronkelijk 42, waarvan in de syrische tekst 
40 bewaard zijn; een van de 5 in het koptisch bewaarde Oden is niet in de 
syrische overlevering te vinden en wordt dus algemeen als een van de beide 
ontbrekende liederen opgevat. 

15 M. Testuz, Papyrus Bodmer X-XII, Coligny-Genève 1959, p. 46-69. 
16 In dit handschrift draagt de Ode geen nummer. De tekst sluit direct 

op dezelfde bladzijde aan bij het voorafgaande stuk, de zgn. Derde Briel 
van PaulUB aan de Oorinthiërs_ 

17 Zie A. Adam, Die ursprüngliche Sprache der Salomon Oden, in: Zeit
schrift lür die neuteatamentliche Wiasenachalt LIl (1961), S. 141-156; 
J. A. Emerton, Same problems ol Text and Language in the Odes ol Solomon, 
in: Journal ol Theological Studies, N.S. XVIII (1967), p. 372-406. 

18 A. J. Wensinck, De Oden van Salomo, blz. 54: "Harris heeft reeds van 
eenige uitdrukkingen aangetoond, dat ze blijkbaar uit het Grieksch vertaald 
zijn .... Zoo is bv. dela cheaama (in het oorspronkelijk met Hebreeuwse 
letters, v.U.) weergave van àrp66vwç"; in zijn aantekeningen wees hij hier op, 
bijv. blz. 4, nt. 1 en elders. - Zo ook W. Bauer, Die Oden Salomos, in: 
E. Hennecke - W. Schneemelcher, Neuteatamentliche Apokryphen in deut
scher Obersetzung3, Tübingen 1964, Bd. IT, S. 579, Ak. 7: "entsprechend 
dem griechischen árp6ovoç, àrp6ovla." 

19 Harris-Mingana, The Odes, vol. ii, p_ 243: "the use of the expression 
does not necessarily imply translation". 

20 De koptische tekst is in deze niet van belang. 
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vermoed moest worden - zij het met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid -, dat àrpOóvwç de achtergrond van de syrische 
verbinding dela chesam( a) was, thans na de publikatie van Ode 11 
in het grieks de mogelijke twijfel is weggenomen. Immers, in vs. 6 
van dit lied leest men in de syrische tekst: "en sprekend water 
naderde tot mijn lippen uit de bron van de Heer zonder nijd 
(afgunst - dela chesam) , terwijl de griekse lezing is: Ta iJt5we Ta .Ä.aAoiiv 
71YYtCJE :7t(!aç Tà xel.Ä.?] IWV àna :7t?]yijç Cwijç ~velov lv àrpOovlq. aVTov. 

In elk geval mag men er zeker van zijn, dat op de na te noemen 
plaatsen arpOovoç de achtergrond van dela chesama is. 

Na deze noodzakelijke inleidende opmerkingen gaan we thans 
over tot een bespreking van het gebruik, dat de auteur van deze 
term maakt. 

a) Ode 3 : 6 (7): "En ik zal geen vreemde zijn, omdat er geen 
a/gunst is bij de Heer, de Allerhoogste en Barmhartige". 

In deze Ode belijdt de dichter de volkomen liefde, die tussen 
de Heer en hemzelf bestaat, omdat de Heer deze geschonken heeft. 
In het onderhavige vers spreekt hij uit, dat hij geen vreemdeling 
zal zijn bij de Heer, geen buitenstaander aan wie allerlei voor
rechten onthouden zijn 21. En de zekerheid daarvoor ligt in de 
overtuiging, dat er geen rpOóvoç is bij de Heer, die daarom alles 
zal schenken zonder iets terug te houden in een liefde die volkomen 
is en in alles doet delen. 

Men ziet hier dus, dat voor de dichter deze gedachte van het 
ontbreken van de rpOóvoç een deel is van zijn "doctrina de Deo", 
of, misschien zegt men beter: zijn kennisse Gods; dat deze gedachte 
gerelateerd is aan en bepalend is voor zijn verhouding tot de Heer, 
die in het woord "liefde" zijn hoogste en diepste uitdrukking vindt; 
dat die liefde volkomen is zonder slagen om de arm en zonder 
reserve. Reeds de eerste maal, dat we dus met deze àrpOovla Gods 
in aanraking komen, blijkt, hoe essentieel hij voor deze dichter 
en zijn "Selbstverständnis" als Christen is (zie ook blz. 26). 

b) Ode 7: 3: "Hij (de Heer) heeft mij Zichzelf doen kennen 
zonder a/gunst in zijn eenvoud, want zijn vriendelijkheid 22 heeft 
zijn grootheid kleingemaakt"; daarop wordt in de volgende verzen 

21 Andere plaatsen, waar van "vreemd" sprake is, zijn 6:3: want Hij 
(=de Heer) vernietigt wat vreemd is en alles is des Heren, en 20:6 (5): 
verwerf u geen vreemde voor het bloed uwer ziel. - Vgl. G. Stählin, ;Évoç, 
in: G. Kittel-G. Friedrich, Theologiache8 Wörterbuch zum Neuen Testament, 
Stuttgart 1954, Bd. V, S. 1-36. - Hier is m.i. geen samenhang met Eph. 2 :19, 
zoa.ls W. Bauer, a.a.O., S. 579, Ak. 6 suggereert, omdat de beeldspraak hier 
niet die van de opname in het volk is, zoals in die tekst van Ephese. Er is 
ook geen samenhang met de gnostische opvatting van de "vreemde", zie 
daarover Stählin, a.a.O., S. 32 fr. 

22 Het hier gebruikte woord bll8imuta is in de Peschitta. van Titus 3:4 
de vertaling van rptAavfJ(!wnla. 
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8 DE àq;8ovla VAN GOD IN DE OUDCHRISTELIJKE LITERATUUR 

de incarnatie bezongen: in de menselijke gestalte werd God "vat
baar" voor de mens (vs. 4); vgl. vs. 6: "als mijn natuur werd Hij, 
opdat ik Hem leerde kennen". 

Wanneer men hier met Gressmann vertaalt: "Er offenbarte sich 
mir reichlich in seiner Unverfälschtheit" 23, mist men eigenlijk 
de karakteristieke formulering van dit vers en doet te kort aan 
de gedachte, die de dichter onder woorden brengt. Deze komt veel 
beter in het licht door Tondelli's vertaling: "senza riserbo" 24. 

De contekst is zeer markant, want er wordt over openbaring 
van heilskennis gesproken, die àcpOóvcoç geschonken wordt. In dit 
opzicht past deze tekst geheel in het stramien, dat in onze vorige 
studie is blootgelegd 25: de heilskennis moet àcpOóvcoç, zonder iets 
achter te houden worden meegedeeld. Bij die gedachte sluit ook 
het woord "in zijn eenvoud" aan, want dit staat voor het griekse 
WtMT17Ç 26, dat ook in dit verband thuishoort om aan te geven, 
dat die heilsmededeling niet op een ingewikkelde en daardoor 
toch weer verduisterende wijze, maar simpel gegeven is 27. Doch 
nu is het verrassende van deze tekst, dat die heilskennis niet in 
een leer, maar in een persoon bestaat: de Heer heeft niet iets over 
zichzelf volkomen zonder terughoudendheid meegedeeld, maar Hij 
is zelf gekomen. Het wonder voor de dichter is de paradoxie van 
de incarnatie 28: de grootheid Gods wijdde hem niet in tot een 
steeds diepere graad van mysterie, maar daalde af tot het niveau 
van de mens en schonk Zichzelf op die wijze volkomen. Wat men 
zocht bij en verwachtte van de mededeling der heilskennis, n.l. dat 
deze àcpOóvcoç, zonder reserve, geschonken zal worden, is in de 
menswording van de Heer totaal ontvangen. Men ziet hier dus, 
hoe de bekende notie van de àcpOovta in de mededeling van heilsleer 
toegepast wordt op en een verrassende verbinding aangaat met 
het centrale christelijke feit van de incarnatie. 

Wat de vertaling "zonder reserve" betreft, dient nog opgemerkt, 
dat deze natuurlijk meer is dan "in overvloed" of zelfs "totaal"; 

23 H. Gressmann, Die Oden Salom08, in: E. Hennecke, Neutestamentliche 
Apokryphen2, Tübingen 1924, S. 442. 

24 L. Tondelli, Le Odi di Salomone, Roma 1914, p. 158. 
25 Hiervoor zij verwezen naar het materiaal, dat ik in de Mededeling, 

genoemd op blz. 3, nt. I, verzameld en besproken heb. 
26 Hier staat in het syrisch peschithuta, in de Peschittll. van Rom. 12: 8, 

2 Oor. 1: 8 de vertaling van ánÄÓT1]Ç; daarom is de vertaling "Edelmut" 
(Bauer) minder juist. 

27 Vgl. W. Bauer, Griechisch·deutsches Wärterbuch zu den Schriften des 
Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur5, Berlin 1958, 
Sp. 169-170. - Ik hoop n.a.v. Rom. 12: 8 elders op deze zaak in te gaan. 

28 Vgl. Irena.eus, Adv. Brur. IV 38,3 (zie beneden, blz. 25) en Eusebius, 
Demonstratio Evangelica VI 9, waarheen Harris-Mingena, The Odes, ii 
p. 247 verwijzen. 
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dat deze in onze taal ook een persoonlijk aspect heeft en daarom 
in dit geval wel bruikbaar is; een bezwaar daarbij is echter, dat 
in dit "reserve" niet voldoende het element van psychische span
ning, die in het griekse q;()6voç en in ons woord "jaloezie" of "afgunst" 
ligt, tot uiting komt. 

c) Ode 11 : 6 "at -ro v!5we -ro )"a)"ovv rjyytae neoç -rà Xel)"TJ flOV 
dno nTJyijç Cwijç "velov lv àrpOovlq. av-rov (zie boven blz. 7). 

Door de "besnijdenis van het hart" 29 is de dichter bekeerd; hij 
heeft volkomen inzicht ontvangen (vs. 4); door dat water uit de 
bron des Heren wordt hij dronken 30, maar daardoor juist leert 
hij zich af te keren van de ijdelheden der wereld en een nieuw 
leven te leiden. 

Voor dit i5!5we )"a)"ovv verwijzen de commentatoren terecht naar 
Ignatius, Ad Rom. 7: 2: v!5we !5è Cwv "at )"aÄ.ovv lv lfLOt, lawOev 
fLOt Uyov' &veo neoç -rov nadea 31. Het "water" is hier duidelijk 
beeld van de Heilige Geest 32. Voor de beeldspraak van "sprekend 
water" wordt gewezen op de voorstelling, die in de Oudheid wel 
wordt aangetroffen, dat bij sommige orakels het drinken van 
bronwater inspiratie schenkt 33. De nTJY~ Cwijç is een uitdrukking 
die in de LXX meermalen voorkomt, waarbij voor deze tekst 
vooral van belang zijn Psalm 35 (36): 9 naeá aot (God) nTJY~ Cwijç 
en Jeremia 17: 13 ly"m:é)"mov nTJY~v Cwijç -rov "velOV (vgl. ook 
2: 13) 34, waarin dus duidelijk de verbinding tussen "levensbron" 
en de Heer uitgedrukt is. 

Ten aanzien van de àrpOovla valt op te merken, dat de griekse 
tekst hier duidelijk door het possessivum av-rov een speciaal accent 
geeft. Toen de syrische tekst, die dit mist 35, alleen voorhanden was 
kon men nog vertalen "überreichlich" (Gressmann), gedachtig 

29 V gl. Paulus in Rom. 2: 29 en de aantekening van H. Lietzmann, 
An die Römer3 , Tübingen 1929, z.St.; zie ook Barnabas 9 met de commentaar 
van H. Windisch, Der Barnabasbriej, Tübingen 1920, z.St. 

30 H. Lewy, Sobria Ebrietas, Untersuchungen zur Geschichte der antiken 
Mystik, Giessen 1929, S. 82 fr. behandelde deze Ode, waarvan hij, toen de 
syrische tekst alleen bekend was, een retroversie in het grieks maakte. 
Hoe voorzichtig men daarmee moet zijn, bleek in dit geval, want in tegen
stelling met de andere commentatoren, die n.a.v. de woorden van Ignatius 
hier van iJdw(! laloVv uitgingen, meende hij, dat er van fjlJW(! loy"'óv sprake 
was. De papyrus Bodmer (zie boven, blz. 6, nt. 15) stelde hem in het 
ongelijk. 

31 Ook in een passage, waarin er de nadruk op gelegd wordt om niet 
aan deze wereld vast te houden. 

32 Zie L. Goppelt, fjlJW(!, in: Kittel-Friedrich, Theol. Wörterbuch zum N.T., 
Stuttgart 1969, Bd. VIII, S. 313-333. - Vgl. ook ondanks alle duisterheid, 
waarmee deze tekst nog omgeven is, Joh. 7: 38 v. 

33 Het materiaal bij Harris-Mingana, The Odes, vol. ii, p. 270 f. 
34 W. Michaelis, :TtTn"'] , in: Kittel-Friedrich, Theol. Wörterbuch zum N.T. 

Stuttgart 1959, Bd. VI, S. 114. 
35 Is dit een aanwijzing, dat de griekse tekst toch oorspronkelijker is 1 
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aan de zeer gebruikelijke aanwending van dit woord 36. Maar in 
de griekse versie is duidelijk de nadruk gelegd op de schenker. 
In het licht van de andere plaatsen, waar van àql)ovla in de Oden 
sprake is, moet men wel zeggen, dat meer bedoeld is dan bijv. 
met de woorden: "zijn rijkdom" gezegd wordt; de persoonlijke 
verhouding van de Heer tot de gelovige is in het spel: Hij schenkt 
dit "sprekend water" zonder de gelovige iets te onthouden, omdat 
- om met Ode 3 : 6 te spreken - er bij Hem geen qlJóvoç is. 

d) Ode 15: 6 : "De weg der dwaling heb ik verlaten en ik ben 
gegaan naar Hem en heb ontvangen verlossing van Hem zonder 
afgunst". 

Dit lied bezingt de oorsprong en het effect van het nieuwe leven 
met Christus. Het "verlaten van de weg der dwaling" is een ook bij 
Justinus Martyr voorkomende uitdrukking voor de bekering 37 . 

De "verlossing" staat in deze Oden centraal 38 ; zie bijv. Ode 25: 1-2 
"Ik ben ontkomen uit mijn banden en vluchtte tot U, mijn God; 
omdat Gij waart de rechterhand der verlossing en mijn helper". 

De uitdrukking "zonder afgunst" is hier meer dan "rijkelijk" 
(zo Wensinck, Gressmann), want de verlossing is een afgedane 
zaak; hij moet hier dus weergegeven worden met de woorden 
"zonder dat er iets aan ontbreekt", "volkomen". Opmerkelijk is 
ook in dit lied, dat dit àrpfJóvwç weer met een centraal motief van 
het christelijk heil , n .l. de verlossing, verbonden is. 

e) Ode 17 : 12 : "En ik gaf mijn kennis zonder afgunst". Het 
deel van de Ode, waartoe dit vers behoort, is zeker, zoals Harris
Mingana reeds aanduidden 39, "ex ore Christi" gesproken. Het. 
werk der verlossing wordt hier in de " Ik-vorm" beschreven. 
Een onderdeel daarvan is de onderwijzing, waarvan hier dus 
gezegd wordt, dat hij àtp8óvwç geschonken wordt. Dit is geheel in 
overeenstemming met het gebruik, dat in mijn eerste verhandeling 
beschreven en met teksten geïllustreerd is. 

f) Ode 20: 7: "Maar bekleed U met de goedheid des Heren 
zonder afgunst". In dit lied over de priesterlijke dienst, die in ethisch 
handelen bestaat, vormt dit vers duidelijk een tegenstelling met 
het voorafgaande, n.l. het gebod in aansluiting op het Oud
testamentische voorschrift (Exod. 22: 26) om niet de kleding van 
de naaste te roven. Men moet zich bekleden - een beeldspraak, 
die men ook elders in de oudchristelijke geschriften frequent 
gebruikt vindt voor het aannemen van bepaalde eigenschappen en 

36 Vgl. H. G. Liddell-R. Scott-H. Stuart Jones, Greek-English .Lexicon9, 

Oxford 1940, vol. i, p. 289 en E . Milobenski, a.a.O., S. 28, Ak. 22. 
37 J ustinus Martyr, Dial. c. Tryphone 39 : 2: cmoÀemovraç T1}v ól5àv Tijç nÀavijç. 
38 Zie de concordantie van Harris-Mingana in vol. ii van The Odes, 

s.v . prq, purqana, peroqa. 
39 Harris-Mingana, The Odes, vol. ii, p. 290. 
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deugden 40 - met de goedheid (in het Syrisch ook gebruikt voor 
"genade") van de Heer. Deze "goedheid" is in de Oden ook een 
centraal gegeven, zie bijv. 5: 3 "Om niet heb ik Uw genade ont
vangen, uit haar leef ik"; 24: 6 "de genade is openbaar geworden 
tot een verlossing; gelooft en leeft en wordt verlost"; 41 : 3 "wij 
zullen leven in de Heer door Zijn genade en leven ontvangen wij 
in zijn Christus". Deze goedheid of genade wordt "zonder terug
houding", dus "volkomen" geschonken. Daarom kon de zanger, 
zoals in het vervolg gezegd wordt, het Paradijs binnentreden. 

g) Ode 23: 4: "Wandelt in de kennis van de Heer en gij zult de 
goedheid des Heren kennen zonder afgunst tot Zijn vreugde en de 
voleinding van Zijn kennis". 

Of een anti-gnostische pointe in dit vers steekt, is moeilijk uit 
te maken; maar in elk geval is het markant, dat de inhoud van die 
kennis de goedheid (of genade, zie boven) van de Heer is, die 
men steeds dieper, volkomen leert kennen. Dat kan, omdat van de 
zijde van de Heer die genade zonder enige terughouding geschonken 
wordt. In dit woord "zonder nijd" ligt dus uitgedrukt de volstrekt
heid van Gods genade. 

Ook in deze beide laatste gevallen bemerken wij, dat de uit
drukking bepalend is voor een centraal gegeven van de christelijke 
prediking, n.l. Gods genade. 

Wanneer men deze 7 teksten, waar de àpOov{a [äpOovoç] in de 
Oden ter sprake komt, overziet, dan moet men vaststellen, dat 
daarin een gedachte door de dichter is uitgedrukt, die hem na 
aan het hart lag. Eenmaal is er een directe aansluiting bij de 
bekende opvatting, dat de heilskennis àp(Jóvwç meegedeeld moet 
worden, maar in de andere teksten is daarin het volstrekte karakter 
van alles wat God aan de mens schenkt onder woorden gebracht, 
omdat immers volgens 3 : 6 bij God geen pOóvoç is. Daardoor wordt 
de relatie van de Heer tot de mens bepaald en dit werpt ook zijn 
licht op het nieuwe leven, waarvan deze zangen getuigen. 

Gezien het feit, dat deze gedachte zo geprononceerd in de Oden 
naar voren komt, is het merkwaardig, dat er in de commentaren 
tot heden toe vrijwel geen aandacht aan besteed is. Alleen 
G. Diettrich heeft er een opmerking over gemaakt. In zijn uitgave 
van 1911 schreef hij: "Das ""ohne Neid"".... scheint mir 
immer eine leise Polernik gegen den jüdischen (pharisäischen) 
Partikularismus zu enthalten, der der Heidenwelt seine Erkentnisse 
vorenthielt", met verwijzing naar Sapientia Salomonis 6: 23 v., 

40 V gl. A. Oepke, èv6Vw, in: Kittel-Friedrich, Theol. Wärterbuch zum N.T., 
Stuttgart 1935, Bd. 11, S. 319 ff. - Voor het gebruik in den Oden zie de 
concordantie, B.V. lbsch. 
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waar ook een toon van polemiek niet te miskennen valt 41. Zoals 
men ziet, drukt Diettrich zich met zijn "scheint mir" voorzichtig 
uit, en dat er in eüpOovoç een polemische ondertoon zit, heeft hij 
fijn aangevoeld. Maar hoe hij op de gedachte kon komen, dat het 
zgn. joodse particularisme zijn inzichten (welke n aan de heidense 
wereld onthield, is mij een raadsel. Het bestaan van de LXX en 
Nieuwtestamentische getuigenissen als Matth. 23 : 15, Rom. 2 : 19-20 
- om slechts deze feiten te noemen - wijzen juist in de tegen
overgestelde richting. Hier wreekt zich, dat een onderzoeker op 
een indruk afgaat en niet de "Sitz im Leben" van een dergelijk 
woordgebruik aan de hand van voldoende tekstmateriaal tracht 
vast te stellen. 

De enige andere onderzoeker van deze Oden, die bij mijn weten 
even naar de betekenis van dit woord gekeken heeft, is W. Bauer. 
In een aantekening op Ode 3 : 6 somt hij de andere teksten in de 
Oden op, want: "Dass der Herr ohne Missgunst ist, wird immer 
wieder betont" 42. Bauer had dus oog voor de theologische impor
tantie van dit woord. Bovendien verwees hij naar een parallel in 
de Acta Johannis, waarop we nog terug zullen komen (zie blz. 13 v.), 
al moge nu reeds worden aangetekend, dat het wel merkwaardig 
is, dat deze voortreffelijke lexicograaf niet meer wist te noemen. 
Hij besluit zijn - relatief uitvoerige - voetnoot met de woorden: 
"Ein solcher Gott spendet ""reichlich"" entsprechend dem 
griechischen I1.cpOovoç, àcpOovta" . Zonder nu de juistheid van deze 
laatste opmerking op zichzelf te willen bestrijden, moge ik toch 
opmerken, dat, zoals we op verschillende plaatsen konden vast
stellen, deze vertaling met "rijkelijk" toch te weinig zegt, omdat 
daarin die afwezigheid van cpOóvoç bij de al-bezittende God ten 
opzichte van de mens niet voldoende tot uiting komt, omdat zo 
het volstrekte geven, dat niets voor zichzelf behoudt, niet doorklinkt. 

Een bijbelse parallel, die men bij het laatste deel van Bauers 
aantekening wellicht verwachten zou, geeft hij niet op deze plaats, 
maar in een annotatie op Ode 7 : 3, waar hij de opmerking plaatst: 
"Gott der edle Spender wie Jak. 1, 5" 43. Nu zou men deze toe
lichting passender bij een van de andere teksten dan juist bij deze, die 
een heel duidelijke achtergrond heeft (zie boven, blz. 7 v.v.), kunnen 
geven. Maar veel belangrijker dan dit enigszins formele bezwaar is 
de vraag, of inderdaad dat woord uit het Nieuwe Testament als 
parallel kan gelden. In Jacobus 1: 5 wordt de overtuiging, dat God 

41 G. Diettrich, Die Oden Salomo8, Berlin 1911, S. 86 Ak. 3, vgl. ook 
S. 4, Ak. 5. - Over Sap. Sal. 6: 23 v. zie mijn Aphtonoo8, blz. 14 v.v. 

42 W. Bauer, in: Hennecke-Schneemelcher, Neuteat. Apokryphen3, 

S. 579, Ak. 7. 
43 W. Bauer, in: Hennecke-Schneemelcher, NeuteBt. Apokryphen3, 

S. 584, Ak. 2. 
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zeker schenkt aan iemand die Hem bidt, geformuleerd met de 
woorden: TOV <5t<56vTOÇ OEoii naatV á.nÄwç xal f-tiJ OVEtMCOVTOÇ. Dus: 
God geeft zondcr meer, positief uitgedrukt door á.nÀ.wç 44 en negatief 
door f-tiJ OVEt<5tCovTOÇ. Wat is dit "verwijten"? Terecht tekent Dibelius 
hierbij aan: "Noch auf eine andere Unsitte beim Geben wird von 
Jak .. . angespielt, auf das Nörgeln, das dem Bcschenkten unzart die 
Grösse der Gabe ruit Schelten vorhält" en hij wijst er op, dat hier
tegen in de griekse, joodse en oud-christelijke moraal gewaarschuwd 
wordt 45. Uit de vele illustraties, die vooral Mayor gegeven heeft 46, 

mogen als zeer sprekend aangehaald worden: Demosthenes, De 
Corona 269, p. 316: Ta Tàç iMaç eVE{!yeataç vn0f-ttf-tV~aXEtV . .... f-ttx{!oii 
<5eiv Of-totóv Èan Tip oVEtMCetv cn Sirach 41 : 25 xal f-tETà Ta doiJvat f-tiJ 
oveldtCe. Maar hier heeft men toch met een heel andere relatie tussen 
geven en ontvangen te doen dan in à!pOóvwç-schenken; het oVetdtCEtv 
vindt nà de schenking plaats, wrijft de ontvanger onder de neus wat 
hij de gever te danken heeft, terwijl het àO!póvwç ziet op een houding, 
die vóór de daad van het geven bestaat en de bereidheid aangeeft 
om wat men zelf bezit zonder reserve en zonder het aan de ander te 
misgunnen te geven. Men kan dus onmogelijk Jacobus 1: 5 als een 
echte parallel voor de à!pBovta Gods in de Oden beschouwen. 

Wij moesten enigszins uitvoerig bij deze N.T.-ische tekst stil
staan, omdat deze de enige is uit de oudchristelijke letterkunde, 
die voor vergelijking in aanmerking komt. Bij een vorige gelegen
heid heb ik er reeds op gewezen, dat voor dit gebruik van !pBóvoç 
c.a. in O.T. en N.T. en bij de Apostolische Vaders met uitzondering 
van 2 Clemens 15: 5 geen voorbeelden te vinden zijn 47. De vraag 
is nu of de "Oden van Salomo" in hun geprononceerd gebruik 
alleen staan dan wel op een zeer nadrukkelijke wijze een gedachte 
vertolken, die ook elders bij auteurs op christelijk erf of daarbuiten 
voorkomt. 

Opgemerkt werd reeds, dat Bauer naar de apocriefe Acta Johannis 
55 verwees. Daar wordt verteld, dat uit Smyrna gezanten tot de 
apostel Johannes, die in Epheze verblijf houdt, komen om hem uit te 
nodigen hun stad te bezoeken. Zij zeggen: àXOVOf-tEV, 8'11 xTJeVaaEtç Oeav, 
ä!pOov6ç Èan xai <5tETá~aT6 aot f-tiJ Èf-t!ptÀ.OXW{!eiv Èv Évl T6mp. wç oVV 
Beov TOtoVTOV X~{!V~ vnáeXf:tç, ÈÀ.Oè eiç TiJV J:f-tv{!vav xai eiç Tàç Äomàç 
nóÄetç, iva aov Tav Oeav Èntyvwf-tev, xal Èntyvóvuç aVTav Èv aVTip Tàç 

44 Zie hierover de uitvoerige aantekeningen van J. B. Mayor, The 
Epistle of St. James3, London 1910, p. 39 f. en M. Dibelius- H. Greeven, De,. 
Brief des Jakobuall , Göttingen 1964, S. 106 f. 

45 M. Dibelius-H. Greeven, Jakobua , S. 108. 
48 J. B. Mayor, St. James, p . 39 f. 
47 Mijn Aphthono08, blz. 13 en 50; over de tekst van 2 Olemens 15: 5 

zie mijn artikel in: Vigiliae Ohri8tianae 1973. 
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Èht{)aç lxwflev. In c. 37 wordt Johannes al door enkele broeders uit 
Milete aangespoord om ook naar Smyrna te gaan, omdat ze gehoord 
hebben, dat ook daar Tà fleya).eïa TOV Oeov (vgl. Hand. 2: 11) 
bekend geworden zijn, maar Johannes is nog in Ephese gebleven 
om de mensen daar in het geloof te versterken (c. 45). Hoe men 
in Smyrna dit over God gehoord heeft, wordt niet duidelijk, maar, 
ook al zouden deze Acta Johannis niet in zo'n onvolledige staat 
zijn overgeleverd als tot nu toe het geval is, dan nog zou men geen 
volledigheid van berichtgeving mogen verwachten. 

Hier is acpOovoç 48 duidelijk een "epitheton ornans" van God 
(TOLoVTOV). Maar al zeggen die gezanten: "wij horen, dat de God, 
die gij predikt" enz., toch vindt men daarvoor in de voorafgaande 
delen van deze Acta geen aanknopingspunt. Men moet de betekenis 
uit het verband afleiden. Het adjectief heeft natuurlijk betrekking 
op de evangelieprediking, maar staat hier in een merkwaardig 
geografisch verband. Had Hij opdracht gegeven, dat de apostel 
op één plaats zou blijven, dan zou daaruit zijn cp06voç gebleken zijn. 
Op de achtergrond spreekt hier mee de rivaliteit, die tussen ver
schillende steden in Klein Azië bestond 49 op allerlei gebied als 
heiligdommen, scholen enz. Wanneer nu van de God der Christenen 
gezegd wordt, dat Hij acpOovoç is, betekent dit, dat Hij geen voor
keur voor een bepaalde stad boven een andere aan de dag legt, 
zich om geografische grenzen niet bekommert en niet aan de ene 
stad onthoudt wat Hij aan de andere schenkt, n.l. de kennis van 
Hemzelf en de daaruit voortvloeiende hoop. Men kan in dit aqJOovoç 
een eigenaardige formulering vinden van het N.T.-ische univer
salisme 50, maar dan toch ook in een soort polemiek tegen allerlei 
prediking van openbaringskennis, die slechts aan bepaalde groepen 
(hier: steden) geschonken werd 51. 

Wanneer men dit praedicaat van God hier zo gebruikt ziet, 
zou men geneigd kunnen zijn te vermoeden, dat het zeer gebruikelijk 
is. Bij Apologeten als Aristides, Apol. 1: 5, Theophilus, Ad Auto
lycum I 3, in het Keragma Petri, fr. 2 (ap. Clemens Alex., Strom. VI 
5, 39), in gnostische geschriften als het Apocryphon Johannis en 

48 De commentaar van E. Hennecke op deze plaats zal later (zie beneden, 
blz. 50) besproken worden. - De datering van de Acta Johannis is zeer 
onzeker: 2e-3e eeuw? Zie K . Schäferdiek, Johannesakten, in: Hennecke
Schneemelcher, Neutest . Apokryphen3, 11 S. 143; zelf acht ik de 2e helft van de 
2e eeuw waarschijnlijk, zie mijn artikel: Johannesakten, in: Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart3, Tübingen 1959, Bd lIl, Sp. 821 f. 

49 Men zie daarvoor bijv. de redevoeringen van Dio Chrysostomus en 
Aelius Aristides over Homonoia en D. Magie, Roman Ruk in Asia Minor, 
Princeton 1950, vol. I, p. 635 fr. 

&0 Zie bijv. Hand. 1: 8, Rom. 10: 12 v., 1 Tim. 2: 4. 
51 Vgl. voor het materiaal Aphtonoos, passim. - Bij Aristides Apol. 

15: 7 wordt het gebruikt bij het geven van geschenken in concrete zin: 
Ó Ëxwv Tip 1-'''' ËXOVT1 àVE1rIlP86vwC; ËmxoerrYEÏ. 
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Sophia Jesu Christi 52 vindt men in hun Godsleer uitvoerige op
sommingen van praedicaten 53, die alle sterk het karakter van een 
"theologia negativa" dragen, want vele van die adjectiva beginnen 
met een a-privans. De christelijke auteurs spreken daarin over 
hun God uit wat ook in de religieuze filosofie van hun tijdgenoten 
gedacht werd 54. Maar nergens in die lijsten treft men äqlJovoç als 
Godspraedicaat aan. 

Nu is het natuurlijk dikwijls hachelijk om te veel waarde aan 
het ontbreken van een dergelijk woord te hechten. In de lijst 
van Theophilus mist men bijv. het woord àneoat5E1jç, dat met zekere 
synonymen regelmatig in deze opsommingen voorkomt, maar toch 
kent de schrijver blijkens II 10 deze gedachte zeer wel. Doch 
tegenover dit voorbehoud dient een andere opmerking gesteld te 
worden, n.l. dat deze lijsten sterke onderlinge overeenstemmingen 
vertonen; zonder dat ze kennelijk van elkaar afgeschreven zijn, 
geven ze ongeveer dezelfde reeksen van praedicaten. Dan is het 
natuurlijk toch wel frappant, dat nu uitgerekend äq;(Jovoç nergens 
voorkomt. Naast praedicaten als "onzienlijk", "onsterf elijk" , 
"onvatbaar" en dergelijke vervulde het kennelijk in het religieus 
bewustzijn van de 2e eeuw geen in het oog springende rol. Was 
het feit, dat God ä-q;()ovoç was, zo vanzelfsprekend en de gedachte, 
dat hij wel rp06voç zou hebben, zo absurd, dat men er geen woorden 
aan vuil maakte 1 

De enige plaats, die voorzover mij bekend in dit verband genoemd 
zou kunnen worden, omdat hij misschien een echo van zulke 
algemeen onder de filosofisch-geschoolden aanvaarde noties over 
God bevat, vindt men in een argumentatie van Celsus in zijn 
AAHeHE AOrOE (ap. Origenes, c. Celsum VIII 21). Uit het 
algemeen aanvaarde inzicht, dat God is Maat "otv6ç, àya06ç Te 

"at àneoat5e~ç "at è~w rp06vov, trekt Celsus de conclusie, dat daarom 
ook zij, die Gode het meest toegewijd zijn best aan de publieke 
religieuse feesten kunnen deelnemen (omdat God immers allen 
gemeen is). Met het uitgangspunt, de neet Oeoii Oeweta, is Origenes 
het wel eens, maar niet met de gevolgtrekking, die naar zijn mening 
alleen zou kloppen, als bewezen kon worden, dat die feesten geen 
afwijking van de zuivere godsverering betekenen. 

Opvallend is dus, dat Origenes zonder meer deze praedicaten 

52 Zie mijn artikel: Die Gotteslehre bei Aristides und in gnostischen 
Schriften, in: Theologische Zeitschrift XVII (1961), S. 166-174. 

63 E. Hennecke, Die Apologie des Aristides, Leipzig 1893, S. 52-54 
geeft in zijn "Wort- und Sachregister" s.v. l1eóc; een uitstekend overzicht 
van deze Godspraedicaten. 

64 Zie A. J. Festugière, La Révélation d'Hermès Trismégiste, tom. IV 
Le Dieu inconnu et la gnose, Pa.ris 1954, p. 303-304 over de attributen va.n 
God, en de daar gegeven verwijzingen. 
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overneemt en in de godsleer met zijn tegenstander overeenstemt. 
Over de herkomst van enkele van deze noties zal later (zie blz. 46) 
nog gehandeld worden. Wat à:rr:(!out5e1}ç betreft, zij opgemerkt, dat 
dit woord in de hellenistische, joodse en christelijke theologie van 
de eerste eeuwen een grote rol speelt in de polemiek tegen de 
offercultus 55. Van hieruit ontvangt ook dit é~w rp()óvov licht; 
men zou immers kunnen denken, dat God weliswaar geen behoefte 
aan die offers had, maar dat Hij aan de mensen de pretjes, die 
met de feesten gepaard gingen, niet gunde. Merkwaardig is 
de uitgesproken negatieve formulering: niet l1.rp()ovoç, doch Uw 
rp()óvov = God staat dus volkomen buiten de sfeer van de rpOóvoç 
en daarom - zo is de gedachte - misgunt Hij aan niemand de 
vreugden van die uitbundige religieuse volksfeesten. Maar al 
stemt Origenes wel in met de opvatting, dat God zonder deze 
rp()óvoç is, die feesten passen niet bij Zijn dienst. Typerend is het, 
dat Origenes in deze de bewoordingen van zijn tegenstander over
neemt, maar dat, voorzover ik heb kunnen nagaan, deze gedachte 
in de theologie van Origenes zelf praktisch niet voorkomt. 

Met het oog op de bovenstaande opmerkingen is het dan ook 
niet verwonderlijk, dat het thema van de árp()ov(a Gods niet be
handeld wordt in enkele moderne studies over "God in patristic 
thought" 56. Trouwens, ook in latere dogmatische handboeken 
zoekt men, waar in de "Locus de Deo" de "eigenschappen" of, 
zoals J. H. Gunning zei, de "deugden" Gods behandeld worden, 
tevergeefs naar een bespreking van deze "eigenschap". Maar al 
geeft deze nogal negatieve conclusie een scherper relief aan het feit, 
dat dit aspect van het Wezen Gods in de Oden van Salomo zo 
prominent is, toch betekent dit niet, dat deze liederenbundel in 
deze uniek is, maar veeleer, dat hier een "witte vlek" in het onder
zoek waarneembaar is. Uit het vervolg zal blijken, dat dit stuk 
van de kennisse Gods bij de Christenen der 2e eeuwen hun "Umwelt" 
niet onbekend was 57 . 

Wij citeren en behandelen hier eerst enkele gnostische teksten, die 
uit de bibliotheek van Nag Hammadi te voorschijn zijn gekomen. 

a) De tekst uit De Resurrectione (Epistula ad Rheginum) , 

65 Men zie de commentaren van R. Knopf, Die Apostellehre, die zwei 
Clemensbriefe, Tübingen 1920, ad 1 Clem. 52 : 1 en H. Windisch, Barnabas
brief, ad Barn. 2 : 4; M. DibeliuB, Aufsätze zur Apostelgeschichte, Göttingen 
1951, S. 42 ff; E. des Places, La Religion Grecque, Paris 1969, p. 341 S.s. -
Aan dit belangrijke thema hoop ik te gelegener tijd een studie te wijden. 

56 Zoals G. L. Prestige, God in patristic thought, London 1936. 
67 Ofschoon het wellicht overbodig is, wil ik hier toch uitspreken, dat 

ongetwijfeld het door mij verzamelde materiaal niet volledig is, vooral op 
het gebied van de "Umwelt" van het vroege Christendom. Voor aanvullingen 
houd ik mij dus ten zeerste aanbevolen. 
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waar aan het einde van zijn tractaat de onbekende auteur verklaart: 
"Ces choses (n.1. de door hem gegeven opvatting van de opstanding), 
je les ai reçues de la liberté (-q;()ovelv) de mon Seigneur, J ésus Ie 
Christ", is reeds in mijn vorige verhandeling aangehaald 58, omdat 
hier en in het vervolg sprake is van het mededelen van heilsleer. 
Maar toch mag deze passage ook nu niet ontbreken, omdat hier 
gezegd wordt dat de schrijver zijn inzichten dankt aan de àrp()ov{a 
van Jezus. Deze wordt hier wel als leraar gezien, maar Hij is in 
dit werk meer dan alleen dat; Hij is ook de Verlosser, de Heer, 
de Zoon van God 59. Hier is dus een verbinding van twee motieven: 
a) de àrp()ov{a van de goddelijke persoon, die zich uit in b) het 
mededelen van deze openbaring. Dat de schrijver hier zo spreekt 
over degene, die hem zonder rp()óvoç dit inzicht geschonken heeft, 
waarborgt de zuiverheid van zijn leer. 

b) Evangelium Veritatis, fol. 18: "Il les a trouvés en Lui, et 
Lui, ils l'ont trouvé en eux, l'Insaisissable impensable, Ie Père 
parfait qui a produit Ie Tout, au qui est Ie Tout et de qui Ie Tout 
a besoin, puisqu'Il a détenu leur perfection en Lui, celle qu'Il 
n'a pas accordée au Tout. Non point qu'Il soit jaloux (rp()ovel) , 
Ie Père: quelle jalousie (rp()óvoç), en effet, y avait-il entre 
Lui et ses membres (p,é).oç) 1" Op de volgende bladzijde wordt 
dan uitgelegd, wat de reden wel was, n.l. dat, "het Al" tot Hem 
zou terugkeren en Hem volkomen zou kennen. "Lui qui a pro duit 
et en qui était Ie Tout et de qui Ie Tout a besoin." 

In het kader van de Mededeling is het onmogelijk om deze 
passage uitvoerig te exegetiseren, omdat dit een bespreking van 
de hele theologie van dit "Evangelie der Waarheid" zou moeten 
betekenen 60. Wij volstaan nu met de opmerking, dat het voor 
een goed verstaan noodzakelijk is om als achtergrond te zien 
woorden van Paulus als Rom. 11 : 36 ön è~ av't'ov (n.1. God) ~al ~t' 
av't'ov ~a;' elç av't'dv 't'à náv't'a en 1 Oor. 8: 6 elç ()edç ó na't'~e, è~ 
ov 't'à náv't'a ...... ~a;' elç ~Vetoç , /TJGoil'ç X(!tG't'óç, &' ov 't'à náv't'a, 
formuleringen die een duidelijk stoische achtergrond hebben 61. 

Tà náv't'a (= Ie Tout) is heel deze zichtbare werkelijkheid. 
Voor de gedachte van de "besoin" vgl. Keragma Petri fr. 2 in 

de lijst van God's praedicaten : àvem~e1}ç ov 't'à nána èm~ée't'at 

58 Zie Aphthonoos, blz. 10 v. 
59 Zie mijn artikel The newly discovered gnostic "Epistle to Rheginos" 

on the Resurrection, in: The Journal of Ecclesiastical History xv (1964), 
p. 148 8. 

eo In de commentaren van H. C. Puech-G. Quispel, K . Grobel en J. E. 
Ménard op het .. Evangelie der Waarheid" vindt men geen toelichting over 
deze drp8O'1'la . 

81 Men zie het materiaal in: O. Michel, Der Brief an die Römer12, Göt
tingen 1963, S. 286. 
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(Aristides, Apol. I 5 !5t' airroiJ [n.l. God] ~è Tà návra aVVéaTTJXev. ou 
xefiCet ... itVOç návTwv nvv gJatvop.Évwv. návuç ~è aUTOV xenCovatv). 
(zie boven, blz. 16). Deze werkelijkheid is dus in zichzelf niet 
perfect; die volkomenheid is bij God bewaard en wordt door 
Tà návTa alleen bereikt via de ware Godskennis-gnosis. 

Maar nu moet de schrijver rekenschap geven van het feit, dat 
God die perfectie niet aan Tà návTa geschonken heeft, maar ge
reserveerd heeft. Daarbij verwerpt Hij expressis verbis de gedachte, 
dat hier van gJ()óvoç aan Gods zijde sprake zou zijn: de reden was 
juist om tot ware yvwatç te brengen. Men merke op, dat het object, 
dat deze gJ()óvoç zo bewaart, niet de Gnosis zelf is, maar de vol
komenheid. Bij de rhetorische vraag, waarmee die gedachte aan 
gJ()óvoç in dit verband verworpen wordt, kan men als parallel 
denken aan Paulus' uitspraak in Eph. 5 : 29: oV~eiç Yele nou lavTov 
aáexa lp.laTJaev ..... 30 Oit piÀ.TJ laftèv TOV aWftUTOç aUToiJ, al is 
de overeenkomst, ook wat het verband hier en ginds betreft, niet 
zeer sterk. Het is duidelijk, dat gJ()óvoç hier inderdaad het niet
gunnen aan een ander, het voor-zich-zelf-houden van een groot 
goed is; deze kan niet voorkomen, waar de verhouding als die van 
lichaam en leden bestaat. Dit is een begrijpelijke argumentatie, 
maar het is wel significant voor de kring waarin de auteur leefde, 
dat deze gedachte als een die weerlegd moest worden terstond bij 
hem op kwam 62. 

c) In dezelfde geest kan men ook uitleggen Evangelium V eritatis, 
fol. 42, waar gezegd wordt van hen, die "tendent vers cet Un 
unique et parfait qui est là (n.l. En haut) pour eux . . . Il n'y a pas 
pour eux ni (ovu) envie (gJ()óvoç) ... " 

Hier wordt dus van de lezers van dit Evangelie verzekerd, dat 
er bij hun opgang tot de Ene geen gJ()óvoç belemmerend zal optreden , 
n.l. van de zijde van degene naar wie ze streven. 

d) Tractatus Tripartitus in Codex Jung, fol. 62 63 : "de Vader 
geeft voorlopig de voleinding nog niet aan de aeonen, niet uit 
gJ()óvoç , maar opdat de aeonen zich niet van stonde aan zouden 
beroemen en zouden denken, dat zij de kennis van de Vader uit 
zichzelf hadden". 

Deze tekst herinnert aan die van Evang. Veritatis, fol. 18, al is 
de motivering van het paedagogische doel anders, negatiever 
geformuleerd. Nu is het een feit, dat de aeonen 64 in gnostische 

62 Vgl. Aphthonoo8, blz. 52, en in deze Mededeling, hierna. blz. 29. 
63 De gegevens uit dit nog niet gepubliceerde tractaat zijn mij ter be

schikking gesteld door mijn collega Dr. J. Zandee (brief van 28-4-1972), 
die ik hier gaarne mijn dank uitspreek voor zijn hulp. 

64 De " aeonen" zijn in de gnostische systemen wezens, die in staan 
tussen de hoogste God en de materiele wereld; zie H. Sasae, Aion, in: 
Th. Klauser, Reallexicon für Antike und Ohristentum, Stuttgart 1950, Bd. I, 
Sp. 200 ff. 
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systemen zich dikwijls zelfstandig trachten te maken van de Vader. 
Ook hier is het weer opvallend, hoe direct de noodzaak gevoeld 
wordt om de gedachte aan rp()óvoç te elimineren (zie boven, blz. 18). 

e) Tractatus Tripartitus , fol. 70: "Er is geen rp()óvoç bij de 
Vader jegens hen, die uit Hem voortkwamen, opdat zij Zijn beeld 
en gelijkenis zouden voortbrengen". 

De woorden "beeld en gelijkenis" herinneren aan Gen. 1: 27, 
een tekst, die in de ontwikkeling van de anthropologie bij de oude 
Christenen, ook bij de Gnostici 65, van groot belang is geweest. 
Het betekent dus de volkomen gelijkheid met de Vader. Zandee 66 

is geneigd bij deze uitspraak aan de goddelijke mildheid te denken. 
Persoonlijk geef ik toch aan de negatieve opvatting van de formu
lering in dit Tractaat de voorkeur, omdat daarin scherper uitgedrukt 
wordt, dat wèl de mogelijkheid denkbaar ware, dat de Vader dit 
dragen van Zijn beeld aan de mens onthouden had, maar dat dit 
feitelijk niet zo is, omdat er bij God geen rp()óvoç is. Deze inter
pretatie vindt mede zijn steun in de manier, waarop de zaak in 
Ode van Salomo 3: 6 (boven blz. 7) en bij Celsus (boven, blz. 15) 
geformuleerd is en in de platonische achtergrond, waarover we nog 
zullen spreken 67. 

f) De leringen van Silvanus, p. 101 68 : "God is all which is in 
the truth. But it is as impossible to look at Christ, as at the SUll. 

God sees everyone; no one perceives him. But Christ without 
jealousy (rp()oveïv) receives and gives. He is the Light of the Father , 
since he gives light without being jealous (rp()oveïv). In this manner 
he gives light to every place". 

In deze passage geeft de schrijver een verklaring van Christus 
als het licht der wereld. Hij maakt daarbij gebruik van enkele 
gedachten, die gemeengoed onder de Christenen waren. Daarbij 
vraag ik me wel af, of niet in de zin, waar de vergelijking met de 
zon gemaakt wordt, in de overlevering een vergissing binnen
geslopen is, en of er niet moet staan, dat het onmogelijk is om naar 
Christus te zien, maar om "God" te zien. In het Grieks zou dit 
kunnen teruggaan op een kleine leesfout, n.l. XN i.p.v. eN. 
De hele samenhang is dan veel sluitender. In het O.T. is meer 
dan eens uitgesproken, dat niemand God kan zien en in leven blijven 

6S Vgl. J. Jervell, Imago Dei, Gen. 1, 26 f. im Spätjudentum, in der Gnosis 
und in den paulinischen Briefen, Göttingen 1960. 

66 Blijkens zijn brief van 28 april 1972. 
67 Zie beneden, blz. 46. 
68 Deze engelse vertaling is van Dr. M. L. Peel (Coe-College, Cedar 

Rapids, U.S.A.), die met Prof. Dr. J. Zandee een uitgave van deze "Leringen 
van Silvanus" voorbereidt. - Aan beide heren betuig ik mijn dank voor 
hun vriendelijkheid om mij kennis te laten nemen van deze tekst en voor hun 
toestemming om deze hier te publiceren. 
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(vgl. Exod. 33: 20, Jes. 6: 5), en deze opvatting is later toegelicht 
door de vergelijking met de zon, waarin men ook niet zien kan 
zonder verblind te raken. In Barnabas 5 : 10 is dit een van de opge
noemde motieven voor de incarnatie. Op veel andere plaatsen 
wordt die vergelijking gevonden 69, maar dan is altijd God degene 
die niet gezien kan worden 70 en juist Christus maakt die Onzicht
bare op een bepaalde manier zichtbaar (cf. boven, blz. 8). Daarom 
lijkt het mij noodzakelijk, dat gelezen wordt: "it is impossible to 
look at God (Theon) as at the sun". Daarbij sluit de volgende zin 
goed aan, die ook een gedachte uitdrukt, die in de 2e eeuw bij de 
godspraedicaten telkens voorkomt: God is ó à6earoç 8ç rà návra 
óef!. (Kerugma Petn fr. 2); Aristides, Apol. 1: 4 àóearoç, avroç 
(jè návra óef!. 71. 

Juist tegen deze achtergrond komt dan de betekenis van Christus 
als beIniddelaar van dit goddelijk licht goed uit. Het is wel over-. 
bodig om, waar de aanduiding van Christus als het licht, zo frequent 
is in het N.T., met name in de Johanneische theologie, daar uit
voerig over te spreken 72. En in dit verband krijgt men de meest 
bevredigende opvatting van de, op het eerste gezicht wat be
vreemdende, herhaling van de àrpOovta van Christus, wanneer men 
in het eerste geval de "letterlijke" betekenis aanhoudt en in het 
tweede aan overvloed, beter nog: volkomenheid denkt (alle plaatsen!) 

Christus ontvangt het licht van de Vader zonder dat Deze iets 
ervan terughoudt en geeft het zelf zonder iets aan een ander te 
misgunnen, in volkomenheid. Wanneer men de samenhang in het 
oog vat en ziet naar de parallellie met uitspraken bij contemporaine 
kerkelijke schrijvers, dan kan men concluderen, dat hier niets 
gezegd wordt, dat buiten het algemeen christelijk kader valt. 
In het gebruik van rp06voç is niets opvallends te bespeuren. 

g) Boek van Thomas de Athleet, fol. 142 73: nadat Jezus de 
Heiland (sotèr) een beschrijving van de helse kwellingen, die de 
ongelovigen wachten, gegeven heeft, antwoordt Thomas: "uns hast 
du zwar überzeugt, HeIT. Wir haben in unserem Herzen erkennt, 
und es ist offenbar, dass das die Wahrheit ist und dass dein Wort 
ohne Missgunst (rp06voç) ist, aber die Worte, die du uns sagst, 

69 Veel parallellen biedt H. Windiseh, Barnabasbrief, S. 331 f. 
70 Voor zover mij bekend vindt men alleen in Olem. Hom. XVI naast 

God ook de Zoon en een engel in verband met deze vergelijking (met de 
motivering, dat zij àaaexo{ zijn). 

71 Veel parallellen noteerde Hennecke, Apologie des Aristides, S. 53, 
B.V. à6ea-roç. 

72 Men zie het artikel van H. Conselmann, rpwç in: Kittel-Friedrich, 
TheQl. Wörterbuch zum N.T., Stuttgart 1971, Bd IX S. 302-349, vooral 
S. 342 fr. 

73 Dit werk is kortgeleden uitgegeven door M. KrauBe-P. Labib, Gnostische 
und hermetische Schriften aua Oodex 11 und Oodex VI, GlückBtadt 1971. 
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sind für die Welt Gelächter und Naserümpfen, weil sie sie nicht 
verstehen" . 

Jesus is hier dus weer de leraar van de openbaring, die voor het 
eeuwige lot van de mens van beslissende betekenis is (de helle
schildering doet denken aan die in de Apocalypse van Petrus). 
Thomas aanvaardt deze als de volle waarheid, al weet hij, dat 
deze boodschap ook bespot wordt 74. Voor ons onderwerp is het 
interessant op te merken, dat eerst gezegd wordt, dat Jezus' 
openbaring de waarheid is, en dat er dan aan toegevoegd wordt, 
dat het zonder rp()6voç is. Dit werpt, dunkt mij, een duidelijk licht 
op de waarde van dit "ohne Missgunst" , want daardoor is dus 
duidelijk uitgedrukt, dat het niet alleen de waarheid is, maar de 
volle waarheid, want Jezus heeft niets achtergehouden. En dit 
laatste wordt er nog eens met zoveel woorden bij gezet, omdat 
Thomas weet heeft van de spot, die Jezus' boodschap ook ontmoet. 
Het is dus ook een expressie van zekerheid. 

Hiermede zijn die plaatsen uit de gnostische literatuur, die over 
de àrp()ovla van God of Christus handelen 75, voor zover thans bekend 
ter sprake gebracht. Het is natuurlijk mogelijk, dat later bij de 
verdere publikatie van de geschriften van Nag Hammadi nog meer 
voor de dag komt. Men kan uit het voorhanden materiaal niet 
concluderen, dat het een typisch-gnostische term zou zijn 76. Ten 
aanzien van de frequentie van het gebruik van dit woord in deze 

74 M. Krause-P. Labib, a.a.O., S. 99, Ak. 1 verwijzen na.a.r 1 Cor. 1: 23; 
men kan ook denken aan Hand. 17 : 32. 

75 Hierbij zij nog vermeld, dat in enkele gnostische geschriften n.l. de 
zgn. Schrift ohne Titel, fol. 167 en die over Het Wezen der Archonten, fol. 138 
het verbod, dat God in de paradijsgeschiedenis aan Adam en Eva gaf, 
om van de boom der kennis te eten, volgens de verleider voortkomt uit 
q>Bóvoç van God, omdat Hij niet wil, dat de mensen Hem gelijk worden. 
Deze opvatting is ook aan Theophilus van Antiochië en Irenaeus bekend, 
die da.a.rtegen opponeren (zie beneden, blz. 27). De zaak is hier dus ge
compliceerd, omdat in deze teksten niet gezegd wordt, dat die q>Bóvoç er bij 
God ia, doch dat dit door de Duivel gesuggereerd wordt. Dus is hier geen 
sprake van de àq>Bovla van God. Da.a.rom zijn deze teksten niet in deze ver
handeling opgenomen, maar worden ze pro memorie vermeld onder ver
wijzing na.a.r de uitvoerige bespreking in mijn artikel: Der Neid in der 
Paradiesgeschichte nach einigen gnostiachen Texten, in: M. Krause (ed.), Essays 
on the Nag Hammadi Texts in honour of Alexander Böhlig, Leiden 1972, 
p. 120-132. Daar is ook verwezen naar Apoc. Mosis 18: ToiiTo lJè ylVwa"OJJI Ó 
Beóç, ön laea(Je ölJOLOt aVTov, iq>BÓVT}aEV vlJiv. - Over de "goede" God van 
Marcion, waarschijn.ijk in tegenstelling tot die van het Oude Testament, 
wordt gezegd in Pseudo-Tertullianus, Adversus Marcionem I 84: sed parcit 
cunctia, vOOm non invidet ulli. - Natuurlijk vindt men in gnostische teksten 
ook uitspraken over het ontstaan van de q>Bóvoç, maar die blijven hier on
besproken, evenals een t ekst, zoals in Evangelie van Philippus 61, waar 
gezegd wordt, dat de onreine geesten iemand, die uit de wereld vrijkomt, 
niet kunnen vasthouden o.a. omdat hij "ist frei vom Neid". 

76 In de index van "technische termen" der gnostici bij F. M. Sagnard, 
La gnose valentinienne et le témoignage de Saint lrénée, Paria 1947, p. 634 
is hij niet te vinden. 
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teksten kan men geen vergelijking met de "Oden van Salomo" 
maken, omdat de omvang van deze laatste bundel zoveel kleiner 
is dan die van de geschriften uit de gnostische bibliotheek. Met 
zoveel woorden wordt dus met zekere nadruk gezegd, dat bij God 
geen cp()óvoç bestaat in bepaalde situaties, die een uitdrukking zijn 
van de typisch-gnostische theologie en dat de openbaring zonder 
cp()óvoç geschonken wordt. Maar om te kunnen vaststellen, of dit 
gebruik van cp()óvoç-àcp()ov{a specifiek-gnostisch dan wel algemeen
christelijk is, zullen we nog wat verder moeten rondzien. 

De gedachte van de àcp()ov{a Gods ontmoet men verschillende 
malen in het grote werk van Irenaeus, AdversU8 Haereses 77. 

1) In de Praefatio van boek 111 schrijft de bisschop van Lyon, dat 
hij na de uiteenzetting en de weerlegging van de ketterse doctrines 
in de voorafgaande boeken, nu bewijzen uit de H. Schrift zal geven. 
Dit is meer dan wat hem gevraagd was, maar de goddelijke liefde 
pleegt meer te geven dan iemand van haar vraagt: quae enim est in 
Deo caritas, dives et sine invidia existens, plura donat quam postulat 
quis tib ea. Sagnard verwijst hierbij naar enkele paulinische teksten 78, 

maar daarbij lijkt het me onjuist om de woorden sine invidia als 
een reminiscentie aan 1 Cor. 13: 41] àyán1] oiJ C1]),o;; op te vatten, 
omdat C1]),oVv in het latijn door aemulari pleegt vertaald te worden. 

De bedoeling is hier echter niet om de rivaliteit, de naijver 
uit te schakelen, doch om de overvloed der liefde uit te drukken. 
In het licht van de later te bespreken plaatsen mag men wel zeggen, 
dat de uitdrukking sine invidia vertaling is van acp()ovoç, een bekend 
synoniem van "rijk". Het is opvallend, dat Irenaeus de rijkdom 
van de goddelijke liefde met twee adjectiva onder woorden brengt, 
één positief, één negatief, die natuurlijk niet als loos vulsel gebruikt 
zijn. Men kan, dunkt me, zeggen, dat dives = :n;),ovO'wç nadruk legt 
op het objectieve, de rijkdom op zichzelf; sine invidia = acp()ovoç 
op de relatie tot de ontvangers. Opmerkelijk, dat hier sprake 
is van de caritas in Deo, die uit zijn rijkdom zonder terughouding 
aan de mensen schenkt meer dan waarom zij vragen. Zo geeft 
Irenaeus zelf ook door de Schriftbewijzen van dit boek meer dan 
wat men van hem verwachtte. Hier spreekt dus mee een element 
van "imitatio Dei". 

77 Dit hoofdwerk van Irenaeus is, zoals bekend, in zijn geheel alleen in 
latijnse vertaling overgeleverd; van de oorspronkelijke griekse tekst zijn 
slechts, soms uitvoerige, fragmenten bewaard. Maar uit A.H. IV 38, 3 
(zie beneden, blz. 25) is het duidelijk, dat invidia de vertaling van rpOóvoç is, 
zoals men verwachten mocht. 

78 F. M. Sagnard, in: Irénée de Lyon, Oontre les hérésies, livre 111, 
Paria 1952, p. 93 en marge, verwees naar N.T. Eph. 2: 4; 3: 16, 19-20, 
1 Oor. 13: 4, maar op deze plaatsen ontbreekt juist de notie van invidia, 
rpOóvoç. 
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2) In A.H. III 25, 5 roept de schrijver het getuigenis van Plato 
in tegen de aanhangers van Marcion, die de goedheid van God in 
Zijn schepping bestrijden en daardoor God lasteren. Hij geeft twee 
testimonia uit Plato 79 n .l. eerst Leg. IV 715e-716a en dan het 
beroemde woord uit de Timaeus 2ge. Irenaeus schrijft aldus: 
Et iterum Factorem et Fahricatorem huius universi talis bonum 
ostendit : "Bono autem( inquit) nulla unquam de quoquam nascitur 
invidia" 80 hoc initium et causam fahricationis mundi constituens 
bonitatem Dei, en niet allerlei motieven, die in gnostische mythen 
genoemd worden en die hier met name genoemd worden. 

Over dit veelgebruikte zinnetje uit de scheppingsgeschiedenis 
van de Timaeus zal in het vervolg nog gesproken worden. Voor 
Irenaeus ligt alle nadruk hier - in overeenstemming met de 
Timaeus - op het woord àyaOcp; over de afwezigheid van q;06voç 
wordt direct niet gerept, maar indirect wel onder de termen: 
initium et causam fabricationis mundi, want omdat er bij de goede 
God geen q;06voç was, is deze wereld tot stand gekomen. 

3) Voor de belichting van de onderzochte term is ook van 
groot belang de uitspraak, die Irenaeus in A.H. IV 1,2 doet in 
zijn polemiek met de Gnostici, die aan hun aeonen de titels van 
"goden", "vaders", "Heren" enz. geven (§ 1). Als Jezus, zo betoogt 
Irenaeus, daarvan geweten zou hebben, had Hij zijn discipelen niet 
geleerd, dat er maar één God en Vader was: si autem nobis quidem 
praecepit unum vocare Patrem et Deum, ipse autem interdum alteros 
confitetur Patres et Deos eodem modo, alia quidem praecipiens 
videbitur discipulis, alio vero ipse faciens : non est autem hoc magistri 
boni, sed seductoris et invidi. 

Hier wordt dus een algemene regel over het onderscheid tussen 
een goede leraar en een, die q;06voç heeft, gegeven 81 en op het 
geval van Jezus' leer toegepast. Had Hij gedaan, wat de Gnostici 
Hem eigenlijk in de schoenen schoven, n .l. een verschil gemaakt 
tussen wat Hij blijkens de Evangeliën aan zijn discipelen leerde 
(één God) en wat Zijn eigen opvatting was (meer Goden), dan 
zou Jezus niet alleen Inisleid hebben, maar ook invidus (q;OoVB(!6ç) 
zijn geweest, want dan zou Hij aan Zijn discipelen de volle waarheid 
op dit allesbeheersende punt van de Godsleer onthouden hebben. -
Deze opvatting van de q;06voç bij het doorgeven van de heilsleer 
stemt geheel overeen met de conclusie van onze vorige studie 82. 

79 Irena.eus formuleert dit beroep met de woorden: Quibus religioaior 
Plato o8tenditur. 

80 Voor de griekse tekst, zie beneden, blz. 46. 
81 Deze tekst had eigenlijk reeds in de vorige studie behandeld moeten 

worden; maar wat toen door een omissie achterwege bleef, wordt hier nu 
geboden. 

82 Zie Aphtono08, o.a. blz. 63. 
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Hier wordt hij toegepast op Jezus' onderwijs, als een scherp wapen 
tegen de gnostische geheimleer . De onuitgesproken conclusie van 
Irenaeus is, dat bij Jezus' prediking van een dergelijke qlJ6110ç 
geen sprake kan zijn; dat Hij àq;(J611wç leerde: Hij onthield niets 
in Zijn openbaring aan Zijn discipelen. 

4) In A.H. IV 14, 2 wordt het epitheton toegeschreven aan de 
Logos. Irenaeus zet hier uiteen, hoe God de mensen voorbereidde 
op hun heil. In de zin: ipse (sc. Deus) quidem nuUius indigens, 
kis vero qui indigent eius suam praebens communionem, slaat hij 
een bekend oud-christelijk thema aan (vgl. bijv. Keragma Petri, 
fr. 2 à1lênt~ê",Ç 015 Tà ná1lTa br;t~éeTat 83, dat hier niet gelijk zo 
dikwijls als een polemiek tegen offers of als zelfstandige zin, als 
godspraedicaat gebruikt wordt, maar als thema voor een heils
historische samenhang). Het onderstreept het wonder, dat God, 
die niets behoeft 84, schenkt aan hen die zijn gemeenschap behoeven. 
Met een aantal bijbelse voorbeelden wordt dit toegelicht. In aan
sluiting op Apoc. 1 : 15 "Zijn stem was als de stem van vele wateren" 
heet het dan: Vere enim multae aquae Spiritus Dei 85, quoniam 
dives et quoniam magnus est Pater. Et per omnes illos transiens 
Verbum sine invidia utilitatem praestabat eis qui subjecti sibi erant, 
omni conditioni congruentem et aptam legem conscribens. 

Hier is dus sprake van de àrp()01I{a van de Logos. 
Opvallend is hoe op deze plaats naast elkander voorkomen dives 

en sine invidia (vgl. A.H. 111 praef. en de daarover op blz. 22 
gemaakte opmerkingen), maar "verdeeld" over de Vader en de 
Logos: de eerste is de bezitter, de tweede de uitdeler.86 De ver
binding tussen àrp()o1l{a en wrpeJ..eta (sine invidia en utilitas) is 
niet vreemd, noch een specialiteit van Irenaeus, want deze maakt 
hier van een combinatie gebruik, die zeer dikwijls voorkomt 87. 

De Logos gaf in alle opeenvolgende generaties "nut", d .w.z. de 
mogelijkheid om de gemeenschap met God te bereiken door hen 
de passende maatregelen (lex) te geven. Hij deed dit àrp()611wç 
(sine invidia), dus: zonder iets achter te houden, volkomen, zodat 
de utilitas zijn doel bereiken kan en er geen onzekerheid bestond. -
De hier door Irenaeus gegeven opvatting is dus nauw verwant 
aan die van het mededelen van heilsleer, die we in onze vorige 

83 Zie boven, blz. 16 en de parallellen bij Hennecke, Apologie des 
Aristides, S. 53 f. 

84 Terecht verwees H. Gressmann, a.a.O., S. 439 naar deze tekst bij 
zijn toelichting van Ode van Salomo 4: 9: "Gij geeft ons de gemeenschap 
met u zelf; het is niet zo, dat Gij ons nodig hebt, maar wij hebben U nodig' . 

85 Ook hier weer de verbinding van "water" en Heilige Geest; zie boven, 
blz. 9, noot 32. 

86 Cf. A. Houssiau, La Christologie de Saint lrénée, Louvain-Gembloux 
1955, p. 109 S.S. 

87 Zie Aphthonoo8, blz. 10 en aldaar noot 3 met verwijzingen. 

40 



DE àrpOovia VAN GOD IN DE OUDCHRISTELIJKE LITERATUUR 25 

studie behandelden, wat niet verwondert gezien het karakter van 
de Logos als openbaringsmiddelaar, maar hij gaat toch verder, 
omdat de Logos, die ook scheppend is, de middelen om het heil te 
bereiken verschaft. 

5) Volgens A.H. IV 16, 5 heeft de Heer de Mozaïsche Wet, de 
slavernij afgeschaft, en in het nieuwe Verbond der vrijheid de 
aan alle mensen gemeenschappelijke natuurlijke geboden uitge
breid, sine invidia largiter donans hominibus per adoptionem Patrem 
scire Deum et diligere eum ex toto corde et sine aversatione sequi 
eius Verbum. 

Uit de hierna te bespreken tekst uit IV 38,3 waar een soortgelijke 
verbinding gevonden wordt, mag men opmaken, dat de woorden 
sine invidia largiter donans de vertaling zijn van àqJf}óvwç xaet!;of-lÉvoç. 
In de lijn van Paulus (vgl. Rom. 8 : 15, Gal. 4: 5) is voor Irenaeus 
de adoptie karakteristiek voor het nieuwe Verbond: men kent nu 
God niet meer als een meester, die men als slaaf dient, maar als 
Vader, met wie men als kind verkeert. Liefde en eerbied gaan 
daarin samen. In Christus' geboden voor deze kinderen Gods komt 
bij de daad de gezindheid 88. Dit "extra", dat maakt dat men 
God kan "liefhebben met zijn gehele hart" is de inhoud van Christus' 
daad, die met àcpOóllwç xaet!;Of-lÉvoç omschreven is. Het volkomen 
heil wordt door deze gave gerealiseerd. Deze kwalificatie van 
àcpOóvwç is hier dus verbonden met het centrum van het christelijk 
geloof en het werk van Christus, die niets terughield. 

6) Als een eigenschap van God brengt Irenaeus in A .H. IV 38, 3 
de àcpOov{a ter sprake in zijn discussie van de voor zijn tegenstanders 
en hem belangrijke vraag, waarom God de mens niet volmaakt 
geschapen heeft. In antwoord op deze objectie betoogt Irenaeus, 
dat het geschapene als geworden een tijd van groei nodig heeft 
zoals de ontwikkeling van het kind tot volwassene. Het te-kort 
ligt bij de geschapen mens en niet bij God, wiens macht, wijsheid 
en goedheid hier uitkomen. Van de geworden dingen zegt Irenaeus: 
änva btà -r~v {m:ee{Já).).ovaall av-roV àyaOó-r1/-ra ave1/atv neoaÀa{Jóv-ra ~at 
ènt nÀeiov èmf-lÉvov-ra àyev~-rov Meav Mo{ae-rat, -roiJ eeoiJ àcpOóvwç 
xaet!;Of-lÉvov -rà ~aÀÓv 89, wat in een volgende zin geparafraseerd 
wordt met de woorden: -roiJ OeoiJ neoi~a bweovf-lÉvov -r~v elç àel 
naeaf-lo~v av-roiç, want zo wordt de geschapen mens tot beeld en 
gelijkenis van de ongeschapen God. 

88 Met een aantal geboden van Christus wijst Irenaeus dit aan, waaraan 
hij de conclusie verbindt: quoniam non 80lum facto rum reddemus Deo rationem 
ut 8ervi, 8ed etiam 8ermonum et cogitationum, tamquam qui et libertatis 
potestatem acceperimus. 

89 De Griekse tekst is hiervan bewaard gebleven. - V gl. de verbinding 
in Corpus Hermetwum XVII (zie beneden, blz. 37) en bij Eusebius (be
neden, blz. 35, nt. 118). 

41 



26 DE àqllpia VAN GOD IN DE OUDCHRISTELIJKE LITERATUUR 

In deze passage is op een bepaalde manier in een notedop be
schreven, wat volgens Irenaeus de bestemming van de mens is en 
de weg om tot dat doel te komen. De mogelijkheid om dat te 
bereiken is gelegen in Gods overvloedige goedheid, die àcp(Jóvwç 
schenkt, zonder iets terug te houden en om niet. Men kan op 
allerlei wijze geven, stukjes en beetjes; maar ware dat hier het 
geval geweest, dan zou het gestelde doel der volkomenheid niet 
bereikt worden. De verzekering, die in de bijstelling àcp(Jóvwç be
sloten ligt, moet bij de vermelding van Gods schenken genoemd 
worden, om de certitudo salutis vast te leggen. 

7) Ook in A .H. V 24, 4 wordt ervan gesproken, dat God geen 
cp(Jóvoç kent, maar wel in een enigszins andere zin dan in de teksten, 
die hiervoor besproken werden. Irenaeus schrijft daar over de 
duivel: invidens homini apostata a divina factus est lege: invidia 
enim aliena est a Deo. In de loop der tijden stelde hij zich meer en 
meer tegenover de mens op, invidens vitae eius et in sua potestate 
apostatica volens concludere eum. 

Hier is dus het bekende motief van de afgunst des duivels aan 
de orde, die, omdat hij jaloers was op bepaalde voorrechten, welke 
de mens van God verkregen had, de zondeval veroorzaakte 90. 

De befaamde Schrifttekst, die in deze steeds geciteerd wordt en 
het denken beïnvloedde, is Sapientia Salomonis 2: 24 cp(JóvqJ -rov 
áta{3óÀov (Jáva-roç elaijÀ(Jev elç -ràv xóa/-tov. De cp(Jóvoç is dus hier die van 
de niet-bezitter ten opzichte van de bezitter en valt dus eigenlijk 
buiten ons onderzoek, dat zich bezighoudt met cp(Jóvoç als een 
houding van de bezitter t.O. de niet-bezittende 91. Maar voor ons 
thema is deze tekst van Irenaeus wel in zoverre van belang, dat 
hier als vaste regel uitgesproken wordt: invidia enim aliena est 
a Deo 92. Hierbij zou zeer goed de aanhaling van Plato, Phaedrus 
247 a: cp(Jóvoç Ylle ë~w (Jdov XO(!OV iaTaTat, gepast hebben. Maar 
Irenaeus geeft dit citaat niet. Waarschijnlijk was dit naar zijn 
mening ook niet nodig, omdat, zoals we hiervoor al zagen (zie 
blz. 23) Plato hooguit als een, eigenlijk overbodige, getuige geldt 
van een waarheid, die voor de Christen zonder meer vaststaat. 
Als een duidelijke uitspraak van deze christelijke overtuiging, die 
de cp(Jóvoç "tout court" geldt, is toch deze passage van betekenis. 

90 Zie daarover mijn artikel : Der Neid in der Paradie8geschichte nach 
einigen gnostischen Texten. - Vgl. Irenaeus, Epideixis 16 (vertaling van 
L. M. Froidevaux, lrénée de Lyon, Démonstration de la Prédication Apostolique, 
Paris 1959, p. 55): "Ce commandement, l'homme ne l'observa pas, mais il 
désobéit à Dieu, ayant été égaré par l'ange qui, à cause de la jalousie et de 
l'envie qu'i! éprouvait à l'égard de l'homme pour les nombreux dons que 
Dieu lui avait accordés . .. " 

91 Vgl. Aphthonoos, blz. 12-13, 62. 
92 Vgl. Ode van Salomo 3 : 6 (zie boven, blz. 7). 
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De afwezigheid subs. de aanwezigheid van de tpOóvoç geeft het 
verschil aan tussen God en Zijn tegenspeler, de duivel. 

8) A.H. III 23, 6: Quapropter et eiecit (sc. Deus) eum (sc. Adam) 
de Paradiso et a ligno vitae longe transtulit, non invidens ei lignum 
vitae, quemadmodum audent quidam dicere, sed miserans eius. 

Deze uitspraak met duidelijke afwijzing van de tpOóvoç als motief 
van Gods oordeel over Adam reageert zeer scherp tegen bepaalde 
gnostische opvattingen (zie boven, blz. 21 noot 75). 

In dit opzicht stemt Irenaeus overeen met Theophilus van 
Antiochië, Ad Autolycum II 25: c5Ul OVx wç tpOovwv avnp ó Oeóç, 
wç olovra{ TLveç, fxl) .. waev flij faO{etv &no "Cijç yvwaewç 93. Deze 
polemische spits mag men niet over het hoofd zien. Merkwaardig 
bij Irenaeus is het, dat hij als werkelijk motief de barmhartigheid 
Gods opgeeft (zie ook beneden blz. 34). 

Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat Irenaeus verschillende 
malen op essentiële punten van zijn theologie spreekt over ätpOovoç
àtpOóvwç als een kwalificatie van het handelen van God en Zijn 
Zoon Jezus Christus. Deze bijstelling is niet als een element van 
literaire verfraaiing gebruikt, maar is zeer functioneel om uit
drukking te geven aan de volkomenheid van Gods openbaring t.O. 
van de mens en daarmee aan de zekerheid van wat de mens van 
God ontvangt. Het berust op Gods goedheid in schepping, ver
lossing en voleinding. En - wat bij Irenaeus maar zelden ge
schiedt - Plato wordt mede als getuige hiervoor opgeroepen. 
Aan de ene kant kan men zeggen, dat de àtpOov{a Gods niet een 
van de sleutelwoorden van Irenaeus' theologie is, aan de andere 
kant mag men toch zeggen, dat het voor deze oud-kerkelijke theo
loog een essentieel en niet alleen een polemisch element voor zijn 
geloofsleven en -leer was. 

Wenden wij ons thans tot Clemens A lexandrinu8 , een jongere 
tijdgenoot van Irenaeus met een geheel andere achtergrond en 
werkkring dan de bisschop van Lyon. 

1) Bij het gebruik, dat Clemens in zijn Paedagogus III 40, 3 
van de uitdrukking maakt, kan men aarzelen, of deze tekst in dit 
verband thuishoort. Maar omdat er sprake is van de Logos heb ik 
gemeend hem toch te moeten opnemen. Clemens betoogt daar, 
dat een rechtvaardige geen gebrek zal leiden, aangezien hij God kan 
bidden en ontvangen zal, als hij trouw blijft aan de Zoon; en hij 
verzekert: ó natc5aywytxoç "'flWV ov"Coç Myoç "Cov nÀ.ov"Cov "'fliv c5tc5wat, 
xai nÀ.ovuiv ov tpOóvoç "Co àvevc5eÈç x"CWflévotç c5t' av"Cov. Ó TOV"COV 
lxwv "Cov nÀ.ov"Cov (JaatÀ.etav xÀ.1J(!ovofl~aet Oeov. 

93 Deze beide teksten, hun overeenstemming en verschil heb ik behandeld 
in mijn bijdrage tot de "Festschrift-A. Böhlig" (zie blz. 21, nt. 75). 
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Terecht ziet Marrou hier een weerslag in van VII 37, 3 94, waar 
Clemens in aansluiting op Matth. 19 : 23 v. uitspreekt, dat iemand, 
die genot het hoogste goed acht en rijkdom najaagt, het Koninkrijk 
Gods maar zeer zelden zal beërven. Bij avevt5eiç moet men be
denken, dat in VII 39, 4 gezegd is: avevt5e?}ç Y<le ó t'ov :n:avt'oxeát'oea 
Oeov ÀÓyov ëxwv xai oVt5evoç wv xefJl;et à:n:oeei :n:ot'e· x'l'ijC1tç Y<le ó 
ÀÓyoç avevt5e1}ç "ai ev:n:oe{aç á:n:áu1'Jç ainoç. Op de achtergrond staat, 
zoals Marrou zeer juist opmerkt 95, de door de Stoa beïnvloede 
gedachte van "L'absence de besoins comme vraie richesse". - Nu 
kan men in dit verband ov cpOóvoç zuiver als een literaire figuur 
zien: verbonden met een infinitivus betekent hij dan "het is hen 
gaarne gegund" 96. Maar het is gezien de voorafgaande en de 
volgende zin de vraag of men dan met een dergelijke "neutrale" 
opvatting aan dit woord in zijn contekst recht doet. Kon de ge
citeerde uitspraak van Jezus niet tot de gedachte leiden, dat 
iedere vorm van rijkdom een verhindering was om het Koninkrijk 
Gods te beërven 1 Nu is door de Logos zelf de weg geopend om die 
geestelijke rijkdom te verwerven en toch het hoogste doel te be
reiken. Dit laatste wordt juist door de Logos mogelijk gemaakt. 
De woorden ov cpOóvoç zou men dan aldus kunnen vertalen: de 
Logos geeft juist aan hen, die de staat van een leven zonder be
hoeften door Hem bereikt hebben, het echte rijk-zijn. 

Nogmaals: men kan in zijn interpretatie van oV cpOóvoç hier 
aarzelen. Maar m.i. laat een verklaring, waarbij de goddelijke 
Logos het logische subject is zich wel verdedigen. En dan wordt 
hier dus ook iets gezegd over de goddelijke acpOov{a, die de mens 
het hoogste goed n .l. het Koninkrijk Gods, doet bereiken. In elk 
geval is er geen barrière meer om het heil deelachtig te worden. 

2) Stromata II 18, 86, 1 in een samenhang, waar op de sociale 
aspecten van de O.T.-ische Wet (zorg voor de armen enz.) gewezen 
wordt: óeij.ç ö:n:wç ij vOJ-loOeu{a T1}V TOU OeoV t5L"awut'wrJv aJ-la "al 
ayaOÓT1'J7:a "a7:ayyÉMet, t'OU :n:äULV acpOóvwç xoe1'JyoVvt'oç t'àç t'eocpáç; 
Hier ligt het voor de hand aan de vertaling "royaal" voor acpOóvwç 
te denken en dit geeft een uitstekende zin. Toch zij op enkele 
aspecten die een speciale kleur aan deze uitspraak geven gewezen. 
In de eerste plaats is daar die verbinding van :n:äULV met acpOóvwç, 
die ook elders zo in het oog springt 97, want daardoor komt er ook 

94 H. 1. Ma.rrou, in: Clément d'Alexa.ndrie, Le Pédagogue, livre 111, 
Paris 1970, p. 89, nt. 4. 

95 H. 1. Marrou, lol., p . 89, nt. 3 met verwijzing naar W. Völker, Der 
wahre Gnoatiker nach ClemeTUJ AlexandrinU8, Berlin 1952, S. 190, Ak. 2 en 
S. 194. 

96 Vgl. H. G. Liddell-R. Scott-H. Stuart Jones, A Greek.Engliah 
Lexicon9 , Oxford 1940, vol. Ü, p. 1930, s.v. q;Oóvoç 11. 

97 Zie Aphtlwrwoa, blz. 65 v. 
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de notie in van "aan allen zonder uitzondering", rijken èn armen. 
In de tweede plaats is het hier verbonden met de gerechtigheid en 
de goedheid van God. En in de derde plaats wordt het door Clemens 
als een karakteristiek van de O.T.-ische Wet, dus van Gods open
baring gezien, dat God zelf zo geeft. 

3) Stromala V 4, 24, 2: ÖVel(!Ol TE "at aVJl,f30Äa àrpavérn:e(!u náv-ra 
-roiç àVO(!ÓJ:7l0lÇ ou rp06vcp (ou yà(! OéfltÇ èflnaOij voEÏv -rov Oe6v), à)J.' {Jnwç 
eiç -r~v nvv alvtYflá-rwv ë'll'llotav ~ C~-r'fjatç na(!uaCJVovaa ènt -r~v w(!eatv 
-rijç àÄ'fjOeluç àva~(!áfln. 

Met veel voorbeelden wordt in dit hoofdstuk aangetoond, dat 
overal ter wereld de waarheid in raadselen bekend gemaakt is 
door hen die zich met de echte godskennis bezighielden. Een van 
de terreinen, waarop deze "verhulde openbaring" plaats vindt, 
wordt hier besproken, n.l. dat van de dromen en symbolen. Hier 
heeft de inkleding dus een stimulerende bedoeling, om de ont
vangers tot dieper onderzoek te prikkelen. Maar eerst wordt 
uitdrukkelijk de gedachte afgewezen, dat hier van rp06voç aan 
Gods kant sprake zou zijn. Enerzijds is het merkwaardig, dat dit 
vermoeden zo voor de hand ligt, maar uit andere voorbeelden blijkt 
wel, dat hier direct aan gedacht werd 98; anderzijds bevreemdt dit 
toch niet, daar dit verschijnsel zich bij het bekendmaken van 
openbaringskennis vaak voordeed. Het is duidelijk, dat de rp06voç 
hier betrekking heeft op het niet volledig openbaren van de heils
kennis. De gedachte bij Clemens is, dat die kennis er inderdaad 
geheel in te vinden is; men moet hem er alleen met gescherpt 
inzicht uit weten te halen 99. Bij menselijke leraars moge van rp06voç 
sprake kunnen zijn, maar niet bij God, want het is volstrekt on
geoorloofd (oV OéfltÇ!) om God als behept met naOij te denken 100, 

waarvan rp06voç er een is. Hier wordt dus duidelijk een - negatieve -
reden gegeven om van de àrpOO1lla Gods te spreken. 

4) Stromata VI ll, 90, 1: -rov Oeov ~O~áC01ITEÇ ènt -rfi àrp06vcp 
-reov àvO(!wnelwv WtOAUvaewv ~w(!eq. nvv TE eiç -r~v -rov aWflu-roç -reov TE 

eiç -r~v -rijç 1pVxijç uV~'fjatv -r(!orpwv àrt5{wç èmxo(!'fjOuGWv. 
In deze verbinding met "geschenk" wordt door arpOovoç de 

overvloed uitgedrukt: opmerkelijk is wel, dat met ài{5lwç nog de 
eeuwige duur onderstreept wordt. Het is dus een reden om God 
te prijzen. 

98 Zie andere voorbeelden hiervan op blz. 18, 31 en 34. 
99 De terminus technicus daarvoor is avppállel", vgl. mijn opstel: Die 

rechte Bedeutung du Wortes treffen, Lukas 2, 19, in: Verbum, E88ay8 on 
8ame aspect8 of the religious function of wordll dedicated to Dr. H. W.Obbink, 
Utrecht 1964, S. 129-147. 

100 Zie G. L. Prestige, God in patri8tic thought, p. 6 f.; Th. Rüther, Die 
8ittliche Forderung der Apatheia in den beiden er8ten chri8tlichen Jahrhunderten 
und bei Klemena van Alexandrien, Freiburg 1949, S. 15, Ak. 72; S. 31, 39, 
41, 57 f. 
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5) Stromata VII 2, 7, 1-2: ov.' oW q;()ovo{Tj nOT äv nat ó návTaç 
,.liv èn' 'laTjç xe"Ä,Tj"wç, è~ateÉTovç éJè .oiç è~ateÉTwç nentauv"óat'/l 
Wcov8{p,aç np,áç... cU,;.' ovéJè änuTat .ou "ve{ov Wca()oûç àváexwç 
yevop,É'IIov q;()óvoç. 

Clemens heeft in het voorafgaande gedeelte uiteengezet, dat de 
leraar Jezus Christus de redder (sotèr) van allen is, niet van 
sommigen wel en anderen niet; naar ieders bevattelijkheid schonk 
Hij aan Grieken en barbaren zijn weldaad en wel, zoals hij in 
aansluiting aan Paulus' woord in Rom. 8 : 30 zegt, aan die welke van 
tevoren daartoe bestemd, op het geëigende ogenblik geroepen 
waren. Hij, die allen gelijkelijk riep, kan niet de zaligheid aan 
sommigen onthouden, want q;()óvoç komt niet op bij de Heer, die 
van eeuwigheid zonder na()ij was. Hier heeft men dus weer dit 
motief, dat we reeds eerder tegenkwamen (zie boven, blz. 29) 101. 

De samenhang, waarin deze tekst staat, is dus duidelijk die van het 
heilswerk van Christus, leraar en zaligmaker; daarin is voor q;()óvoç 
geen plaats, omdat Zijn leer voor allen is. 

Hiermee zijn die teksten van Clemens Alexandrinus, die voor 
ons thema van belang zijn, behandeld 102. Volledigheidshalve dient 
nog vermeld te worden, dat, wanneer in Quis dives salvetur 24 
gezegd wordt: ó "vetoç ov q;()OVel, deze uitspraak blijkens de 
context wil zeggen, dat de Heer de rijkdom die zij bezitten aan 
de mensen niet misgunt 103. Dan is dus een andere betekenis van 
q;()óvoç in het spel dan die welke hier behandeld wordt 104. 

Bij Clemens treft men dus de gedachte van de àq;eovla van God 
of Christus wel aan en ook op centrale punten zonder dat men 
zeggen kan, dat hij zeer geprononceerd is, wanneer men de omvang 
van zijn bewaard gebleven oeuvre in ogenschouw neemt. Gods 
mildheid in het schenken wordt enkele malen sterk in het licht 
gesteld en Christus' leer is voor allen bestemd. Ook waar de open
baring in raadselen gehuld is, wordt hij toch volledig gegeven. 
In dat verband klinkt bij Clemens een soort apologetische toon door: 
dat bij Christus van q;()óvoç sprake zou wezen (als bij andere leraars) 
wordt afgewezen. Opvallend en, voor zover ik zien kan, uniek bij 

101 In het vervolg van deze passage: aMè Jl-y}v Tà àvB(!c!mwv O'Ürwç [XEI 
wç ~OV1JTà elval n(!clç TOV "v(!lov' ü).).oç 6è ~ovwv, ov "al náBoç iitpaTo, is dan 
~óvoç in andere zin, n.l. als afgunst op wat een ander bezit, gebruikt: 
de Wo, is Gods tegenspeler, de Duivel, die wel aan deze pathos leed, vgl. 
de befaamde tekst Sapientia Salomanis 2: 24, geciteerd op blz. 26. 

102 Vgl. ook de tekst van Paedag. 111 12, 88, 3 besproken in Aphthanoos, 
blz. 54. 

103 De tekst luidt aldus in Clemens Alex., Quis dives salvetur 24, 1: 
Llm.aaal "al TWv X(!TJJláTwv Ènm(!oaB/iV ûval; rp(!áaov "al 00" àná')'EI 6E X(!Imclç 
Tij, XT~aEwç, Ó Kv(!wç 00 ~OVEÏ. 

104 Zie hierboven, blz. 26, met verwijzing naar Aphthanoos, blz. 12-13 
en 62. 
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Clemens is, dat de afwezigheid van de rp()ÓYOç met zoveel woorden 
gemotiveerd wordt met de àná()eta van God of Christus. Omdat 
God (Christus) zonder passies is, moet de gedachte aan de rp()ÓYOç 
bij Hem absurd geacht worden. 

Dat Clemens met het uitdrukkelijk afweren van een opkomende 
gedachte aan rp()ÓYOç bij de Heer - in die zin, dat Hij de waarheid 
slechts aan een kleine groep en niet aan allen bekend zou gemaakt 
hebben, dus aan de meeste mensen bewust onthouden had - niet 
alleen stond, maar kon aanknopen bij iemand die diezelfde noodzaak 
gevoeld had, wordt duidelijk uit een eigenaardig citaat van on
bekende oorsprong, dat Clemens in Stromata VlO, 63,7 brengt: 
"ov yà(l rp()OYWY" rp'YJa{, "na(l1/yyetÀey Ó XV(lwç lP Tt'Jlt wayyeMcp· 
/-lVaT1/(lWY ÈW)Y È/-lOl xal Toiç vLoiç TOV olxov /-lov". In onze vorige 
studie hebben we deze tekst reeds uitvoerig besproken 105, zodat 
een enkele opmerking thans voldoende is. Het is opvallend, dat 
deze ongenoemde zegsman van Clemens dus deze uitspraak van 
de Heer in een ons tot heden niet bekend evangelie op deze 
wijze meende te moeten afschermen tegen een mogelijk opkomende 
onjuiste interpretatie. Men kan wel zeggen, dat dit citaat gegeven 
in aansluiting op een lange aanhaling uit de Brief van Barnabas 
uit de 2e eeuw, waarschijnlijk uit de 2e helft van die eeuw is. Bij 
wie deze verkeerde uitleg gevonden wordt en tegen wie deze uit
spraak zich richt, wordt niet gezegd. Men krijgt de indruk, dat hier 
niet met een feit, maar met een mogelijkheid gerekend wordt. 
Maar dat is op zichzelf al tekenend voor de geestelijke situatie. 

Eveneens uit de 2e eeuw is misschien een tekst uit de Apocalypse 
van Petrus 106, die wellicht voor ons onderzoek relevant is. Helemaal 
zeker is dit niet, omdat noch de tekstoverlevering noch de inter
pretatie volkomen vast staan. Wat het eerste punt betreft dient 
opgemerkt te worden, dat de ons interesserende uitdrukking alleen 
voorkomt in een citaat, dat Methodius in zijn Symposion bewaard 
heeft, terwijl de andere tekstgetuigen deze formulering niet ken
nen 107. Omdat Methodius niet uitdrukkelijk citeert en omdat de 
hele passage in woordgebruik en constructie sterk de indruk maakt 
uit Methodius' pen gevloeid te zijn, meen ik, dat het zeer waar
schijnlijk is, dat we hier met een min of meer vrije parafrase van 

lOS Zie Aphtonoos, blz. 52 v. 
106 Voor de datering zie C. Maurer, Ogenbarung des Petrus, in: 

E. Hennecke-W. Schneemelcher, Neutest. Apokryphen3, Bd. 11, S. 469. 
107 Duidelijk overzicht van de verschillende tekstvormen bij Maurer, 

a.a.O., S. 477: niet in de papyrus met griekse tekst noch bij Clemens 
Alexandrinus; de aethiopische vertaling heeft de gedachte met andere woor
den uitgedrukt (zie beneden, blz. 32, nt. 109). Over de verhouding van die 
tekstgetuigen , zie Maurer, a.a.O. , S. 469 ff. 
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Methodius te doen hebben 108; dan is de tekst een getuigenis voor 
het woordgebruik in de 3e eeuw. 

In een bespreking van Gods werkzaamheid bij het ontstaan van 
een mens herinnert hij aan een overlevering "in geïnspireerde 
schriften", dat kinderen door abortus vermoord aan een bescherm
engel zijn toevertrouwd en hun ouders aanklagen voor de rechter
stoel van Christus: au ov" Èrp()6V'Yjaaç TJ/tiv w "Vete, TC) "otvàv .... 
l"oiJTo rpwç, O'Ól"Ot éJè TJftäç elç ()ával"ov È~i()ev7:0 "a-rarpeOV1}aav-reç l"ijç 
aijç ÈVl"o).ijç (Methodius, Symposion 1I 6) 109. Men kan de woorden: 
au oV" Èrp()6V'Yjaaç, opvatten in de zin van: "gij hebt het ons niet 
onthouden" of als "gij hebt ons geschonken". 

In het eerste geval ligt dan het accent op de vraag, wie de 
schuld had, dat deze kinderen het levenslicht niet aanschouwden; 
bij de tweede vertaling draait het om de tegenstelling tussen de 
goede gave die de Heer schonk en de boze daad, die deze zogenaamde 
ouders bedreven. Hoe dit ook zij, voor Methodius is het blijkens het 
hele verband van zijn uiteenzetting wel duidelijk, dat de mensen het 
levenslicht danken aan de goedheid en macht van de Schepper. 

Het gebruik bij Hippolytus, In Danielem III 6, 2 staat in de 
context van openbaring. Naar aanleiding van Nebucadnezars droom 
in Daniel 4 merkt de schrijver op, dat die droom zijn eigen verkla
ring met zich meebracht en voor allen duidelijk is (av()eeft~vevl"ov 
e lvat "at näatv evéJ",).ov) , en hij vervolgt dan: à).)'à yoiJv TJ xáetç l"oii ()eov 
àrp()6vwç avvel"tCet l"àv áv()ewnov, lva Èv näatv l"àv vOVv àveftn6éJtal"ov 
exov-reç wij niet acht geven op menselijke koningen, maar alleen 
doen wat God welbehagelijk is en het komend oordeel ontvluchten. 
Het bijzondere van deze droom is dus het feit, dat hij in zichzelf 
duidelijk is, want dit was immers lang niet altijd of meestal niet 
het geval en het boek Daniel en zijn uitlegger wijzen er telkens op, 
hoe met uitzondering van de door God geïnspireerde Daniel alle 
professionele droomuitleggers der Chaldaeen hulpeloos staan t.o.v. 
de nachtgezichten, die de koningen hebben. Maar in elk geval 

108 Zie de opmerking van H. Musurillo, St. Methodius, The Symposium, 
a treatise on chaaity, London 1958 (in de serie: Ancient Ohristian Writer8, 
vol. 27), p. 196: "Since the Greek of the ApocalYP8e is not fully preserved 
at this point, we do not know how close Methodius' text came to the original 
Greek recension". - F. J. Dölger schreef uitvoerig over deze tekst in: 
Das Lebenarecht des ungeborenen Kindea und die Fruchtabtreibung in der 
Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, in: Antike und Ohristen
tum IV (1933), S. 50 ff. 

109 De aethiopische tekst luidt in de vertaling van H. Duensing bij 
Hennecke-Schneemelcher, Neuteat. Apokryphen3, Bd. 11, S. 476 f. aldus: 
"Und sie seufzen und schreien zu Gott wegen ihrer Eltern: "Das sind sie, 
welche vernachlässigt und verfiucht und deine Gebote übertreten haben. 
Und sie töteten uns und fiuchten dem Engel, der (uns) geschaffen hatte, 
und hängten uns auf. Und sie enthielten das Licht, das du für alle bestimmt 
hast (uns) vor"." 
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brengt de goddelijke genade door die droom van de machtige 
koning, die in zijn hoogmoed waanzinnig wordt en verdierlijkt, 
de mens tot inzicht omtrent zijn levenshouding. De toevoeging 
van het adverbium àcp06vwç is begrijpelijk in het licht van wat we 
vroeger opmerkten omtrent de samenhang met openbaringen llO; 

wat in dromen misschien een enkele maal duidelijk, maar meestal 
verhuld bekend gemaakt wordt, geschiedt hier door de genade 
van God zonder enige terughouding. Dat hiermee volledigheid 
uitgedrukt is, blijkt ook uit het volgende tv niiatv. Het is een 
mededeling, die beslissend is voor het leven op aarde en 's mensen 
eeuwig heil. 

Bij Pseudo-Melito, Apologia 10 111, waarschijnlijk geschreven 
in het syrisch in de tijd van Caracalla 112, komt het thema ter 
sprake in verband met de kennis van God; niets verhindert een 
mens om zijn levenswijze te veranderen, te zoeken en te vinden, 
wie de Heer van het heelal is en Hem met zijn gehele hart te dienen, 
quia non invidet cognitionem sui quaerentibus eum, ita ut valeant 
eum cognoscere ll3. Hier is, kan men zeggen, aansluiting aan de 
situatie van de openbaarmaking der heilskennis, maar het accent 
ligt meer op het zoeken naar de ware God, een vraag die velen in 
de eerste eeuwen van onze jaartelling bewoog. De zekerheid wordt 

llO Zie Aphtono08, blz. 63 en het in die Mededeling passim gegeven 
bewijsmateriaal. - Hier kunnen nog toegevoegd worden: Hippolytus, In 
Danielem IV, 1, 2: öaa /û:1' 00v Vno ToV 7rVeVf..'aToç &' Óeaf..'áTC<JV Me"a),:rJrp87J 
Tep f..'a"aeÜp neorpfrrn, TaiiTa "al éTéeo,ç àrp86vwç &7Jy~aaTo, iva f..'Tj f..'ÓVOV aUToç 
éaVTep neOrp7]TeVwv Tà f..'éUOVTa rpavfi. dÀ.À.à "al éTéeo,ç Toiç {3ovÀ.of..'évo,ç f..'llTà 
nlaTllwç éellVVáv Tàç 8daç yearpàç neorpfrr7Jç Mo~e'x8n - Hippolytus, De Anti
chriBto 29 na een uitleg van het beeld in Daniel 2: TaiiTa ao" àyan7JTé, f..'llTà 
rp6{3ov f..'llTa~{~of..'1lV àrp8óvwç "&à TTJv Vnee{3áÄ.À.oVTav xe'aToV àyán7JV" (Eph. 3: 19). 
el yà(! ol neo Tjf..'iiJv f..'a"áe'o, neorpijm' YIlYIlV7Jf..'évo, eM6T1lç atiTà oU" -Yj8ÉÀ.7Jaav naee7Ja{q. 
"7Jeii~a" iva f..'Tj Tá(!axov éyyllV~awa, Taiç TiiJv àv8ewnwv vroxaiç, àUà f..'vat"ÖJç 
~'7JY~aaVTo &à naea{3oÀ.iiJv "al alv,yf..'á-rwv . .. , n6acp f..'áÀ.À.ov Tjf..'Ûç "w&veVaof..'1lV 
TOÀ.f..'ÓJVTeç Tà M' é"elvwv MO"eVrpWç ele7Jf..'éva elç rpaveeOv äyuv; (de hier ge
bruikte terminologie met zijn tegenstellingen is bijzonder karakteristiek; 
maar vooral opvallend moet genoemd worden, dat Hippolytus enerzijds 
uitvoerig betoogt, waarom hij grote schroom kent om de verklaring van die 
droom te geven en anderzijds deze toch àrp86vwç meedeelt met de frappante 
motivering van de overgrote liefde van Christus); De AntichriBto 36: Johannes 
op Patmos zag de Mo"áÀ.Vtf'w f..'vaT7Je1wv rpet=iiJv c'fnva &1)yotlf..'IlVOç àrp86vwç 
"al éTéeovç ~,~áa"e,. 

III De tekst naar de vertaling bij J_ C. Th. Otto, Corpus Apologetarum 
ChriBtianorum saeculi 8ecundi, Jenae 1872, vol. IX, p. 429 (ten onrechte 
schreef G. Ficker in zijn zeer waardevolle aantekeningen op de Acta Petn 
bij E. Hennecke, Handbuch zu den neute8tamentlichen Apokryphen, Tübingen 
1904, S. 454: "das 10. Fragment Melitos", een fout, die kennelijk zonder 
controle overgenomen werd door L. Vouaux, Les Acres de Pierre, Paris 
1922, p. 363). 

113 Vgl. F. Ha.asse, AltchriBtliche Kirchengeschichte nach orientaliBchen 
Quellen, Leipzig 1925, S. 133 f. 

113 V gl. Hand. 17 : 27; "naar de mate", zie Clemens Alexandrinus, 
hiervoor blz. 30. 
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gegeven, dat dit zoeken niet tevergeefs zal zijn, omdat God Zich 
niet in de onbekendheid verborgen gehouden heeft en de mogelijk
heid Hem te kennen heeft geschonken 114. De àqlJovla is dus ook 
hier even essentieel voor leven en heil van de mens. 

In de Pseudo-Clementinische Homilien, waar ärp()ovoç c.a. 
verschillende malen op een zeer karakteristieke wijze in verband 
met het doorgeven van de heilsleer voorkomt 115, staat het ook 
eenmaal i.v.m. God, n.l. Hom. XVII 16, 3: de onlichamelijke 
idee van de Vader of de Zoon kan de mens niet zien, omdat de 
ogen van stervelingen door het overweldigende licht verblind worden 
ö()SV TO f.lij óeiia()at Ter elç aáe"a TeTeaf.lf.lévcp àv()ewncp ot! rp()ovoVvT6ç 
èa-ctv ()eov, à;X ÈÀewvTOç, want wie Hem ziet kan niet leven (cf. 
Exod. 33: 20) 116. 

De visio Dei wordt dus in dit aardse leven aan de mensen niet 
geschonken; de reden daarvan ligt in Gods barmhartigheid en 
niet in zijn begeerte om aan de mens iets te onthouden, want, 
"niemand kan God zien en leven". Ook hier is het frappant, zoals 
we dat ook hiervoor bij Clemens Alexandrinus vaststelden, dat 
uitdrukkelijk moet gesteld worden, dat aan het motief van de 
rp()óvoç van Gods kant niet gedacht moet worden. Die gedachte 
lag dus voor de hand, als God dit hoogste doel niet bereikbaar 
stelde voor de mens op aarde. Het is een treffende gedachte, dat 
hier in de Homiliën als motief niet de majesteit, maar de barm
hartigheid Gods in relatie tot de mens genoemd wordt. Die "passie" 
kent God! 

In de formulering van het thema van deze mededeling is tot 
uitdrukking gebracht, dat ons onderzoek zich met het voorkomen 
en gebruik van de gedachte, dat God ärp()ovoç is, in de vroeg
christelijke literatuur wil bezighouden. 

Daarom laten we nu verder de vraag, of die gedachte ook door 
christelijke auteurs uit later tijd onder woorden gebracht en aan
gewend is, onbesproken. Een aanzet tot een uitbreiding van ons 
onderwerp in die richting vindt men in de studie van Nikolaou, 
die in zijn werk over "der Neid bei Johannes Chrysostomus" niet 
nagelaten heeft ook aan dit aspect van de rp()óvoç aandacht te 
schenken en daarbij enkele uitlatingen van tijdgenoten van 

114 De uitdrukking "zonder nijd" vindt men ook in deze Apologie c. 3 
(Otto, l.c., p. 424 s.): Qui enim erubescunt vivere, necesse est ut moriantur. 
Quapropter ego consilium do iis ut aperiant oculos 8UOS et videant. Ecce enim 
lux sine invidia nobis omnibus est data, ut ea videamus. Si vero post, quam 
lux nobis orta est, claudit homo oculos suos ne videat, est via eius ad foveam. 
Hier is de betekenis toch wel die van "in overvloed". 

115 Zie Aphtonoos, blz. 55 V.V. 

116 Voor dit motief vgl. hiervoor, blz. 20 en 27. 
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Chrysostomus ter sprake bracht 117. Maar dat materiaal dient als 
illustratie van wat de bisschop van Antiochië en Constantinopel 
te zeggen had. Het zou, wanneer men over de "Neidlosigkeit Gottes" 
bij de kerkvaders van de 4e en 5e eeuw zou willen handelen, ge
makkelijk uitgebreid kunnen worden 118. Het zou de moeite waard 
kunnen zijn om na te gaan, in hoeverre nog wijzigingen in seman
tisch opzicht optreden. Maar in deze richting zullen wij onze 
speurtocht niet voortzetten. 

Wel echter moet de vraag gesteld worden, of de gedachte van 
de àq;()ovla Gods ook buiten het christelijk erf gevonden wordt. 
Inderdaad is dit het geval, maar, voorzover ik zien kan 119, niet 
zeer frequent. Inderdaad is het eigenlijk opvallend, hoe weinig 
materiaal men vindt. Of is het niet zo bijzonder ~ Moet men zeggen, 
dat de q;()óvoç bij de Grieken zo algemeen als een verachtelijke 
ondeugd verworpen werd 120, dat men, mede onder de indruk van 
enkele later te noemen uitspraken van Plato (zie blz. 46), het 
absurd vond om zelfs maar te denken, dat deze ondeugd aan God 
kon worden toegeschreven; dat het zo absurd was, dat het niet 
eens expressis verbis gezegd behoefde te worden ~ Ik meen - met 
alle bescheidenheid, die bij anderer stilzwijgen past - te mogen 
zeggen, dat het antwoord op deze vragen bevestigend moet luiden. 
Maar àls dit juist is, dan moet men bij die enkele plaatsen, waar de 
gedachte wèl wordt uitgesproken, zeer attent zijn. 

In dit verband is dan in de eerste plaats een aantal teksten uit 
het Corpus Hermeticum te noemen. Een beslissing over de 
vraag of deze tractaten van één auteur of school afkomstig zijn, 

117 Th. Nikolaou, Der Neid bei Johannes Chrysostomus unter Berück
sichtigung der griechischen Philosophie, Bonn 1969, S. 44 ff. 

118 Naast de teksten uit syrische schrijvers, die J. Rendel Harris
A. Mingana noemden in hun editie van de "Oden van Salomo", vol. ii, 
p. 243 noteerde ik bijv. uit Eusebius naast het citaat van Plato, Timaeus 
29 e in: Adv. Hieroclem 6 en de reeds in Aphtonoos, blz. 59 uit de Praep. Ev. 
aangehaalde teksten de volgende plaatsen: Dem. Evang. 11 3, 38 alle mensen 
zullen de God van het heelal aanbidden Tà GWT~!?WV av-roti Toic; :n:äGLV 
àtp6óvwc; 'l(exaeLGp,Évrp - 111 4,21 over Jezus' genezingen T1)V laGw àtp6óvwç 
6w!?oVpevoc; - IV I, 8 over God T~V oUGlav ToiC; :n:äGL 'l(al Tàc; 6vvápeLC; 'l(al 
Tà eW1J :n:ÀoVGlwc; 'l(al àve:n:ttp6óvwç É; av-roV 'l(exaetGpÉvoç (vgl. hierbij de 
terminologie bijv. van Irenaeus, hiervoor blz. 25). - Epiphanius, Panarion 
xl 4, 8: in een merkwaardige verklaring van de Doxologie &' ~ TjOéÀ1JGev Ó 
á tp 6 0 v 0 ç f}p,ÓJV 6eàc; 'l(al {JaO"LÀelJç xaelGaG6aL É'I(áO"Trp TWV Vn' av-roV yeytv1]p,Évwv 
M;av :n:eOG~'I(ovGav, waarbij men zich kan afvragen of dit gezegd wordt in 
t egenstelling tot de tp6óvoc;, die volgens de Gnostici een rol speelde in de 
mythe van de zondeval (zie boven, blz. 21). 

119 Dit voorbehoud is noodzakelijk met het oog op de veelheid van de 
bronnen, die voor onderzoek in aanmerking komen en waarbij wel het een 
en ander aan mijn aandacht ontsnapt zal zijn. 

120 Althans in de theorie, die grondig beschreven is door E. Milobenski, 
Der Neid in der griechischen Philosophie, Wiesbaden 1964. 
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dan wel een verschillende herkomst hebben, behoeft hier niet 
getroffen te worden, want het is onze bedoeling de functie van deze 
term vast te stellen. 

1) De tekst in het tractaat: Het Mengvat of de Monade IV 3 
hebben we reeds in onze vorige studie besproken 121, maar is ook 
hier van belang. Van de Schepper wordt daar gezegd, dat hij wel aan 
alle mensen de logos heeft toebedeeld, maar nog niet de nous, 
ov q;Oovwv -rum. ó ytle q;Oóvoç oVx lvOev lexe-rat, xá-rw fJÈ avv{a-ra-rat 
-rai'ç -ràv vovv fl~ Èxóv-rwv àvOewnwv vroxai'ç. Als antwoord op de 
vraag, waarom de nous niet aan allen gegeven is, wordt gezegd, 
dat deze als een prijs veroverd moet worden. 

De verbinding ov q;Oovwv herinnert aan het citaat, dat bij 
Clemens Alexandrinus gevonden wordt (zie boven, blz. 31). Uit
drukkelijk wordt dus gezegd, dat dit bij de Schepper niet kàn 
voorkomen door een verklaring van de oorsprong van de q;Oóvoç 
te geven 122: die komt in elk geval niet "vandaar" (d.i. de goddelijke 
sfeer), maar ontstaat onder mensen zonder verstand. Hier wordt 
dus de àq;Oov{a Gods uitgesproken als de volstrekte scheiding van 
Schepper en q;Oóvoç . Terecht herinnert Festugière in zijn aantekening 
aan Plato (zie beneden, blz. 46) 123, maar het is goed op te merken, 
dat hier geen letterlijk citaat gegeven wordt, doch een zelfstandige 
formulering. 

2) Een ander, positief aspect ontmoet men in de uitspraak 
O.H. V 2, waar gezegd wordt, dat God niet waarneembaar is en toch 
waargenomen kan worden: el fJVvaaat, -ro i'ç -rov vov ?XPOaJ..flO iç 124 

q;av~aerat . ... äq;Oovoç yàe ó xvewç q;a{verat fJtà naV"{àç -rov x6aflov. 
Dat God kenbaar is door de schepping, is een bekende gedachte, 
die in de hellenistische wereld wijd verbreid was 125. Of hier in het 
Corpus Hermeticum invloed van de Septuaginta te bespeuren 
valt, zoals C. H. Dodd wil 126, is de vraag. In elk geval lijkt het 
me juist, dat Festugière hier äq;Oovoç vertaalt met: "en toute 
liberalité", want daardoor wordt eerst recht de paradox van dit 
tractaat duidelijk, dat Hij , die niet waarneembaar is, toch waar
genomen kan worden; en dan natuurlijk niet voor een deel, zodat 

1Zl Zie Aphthonoos, blz. 34. 
122 Vgl. daarbij Milobenski, a.a.a., passim. 
123 A. J. Festugière-A. D. Nock, Oorpus Hermetwum, Pa.ris 1945, tom. I, 

p. 53, nt. 8. 
124 Zie over die uitdrukking M. Dibelius-H. Greeven, An die Kolosser, 

Epheser, an Philemon3, Tübingen 1953, S. 64; H. Schlier, Der Brief an die 
Ephesier, Düsseldorf 1957, S. 80, Ak. 1 a.d Eph. 1: 18. 

125 Vgl. Rom. 1: 20 en de commentaren van H. Lietzmann, An die 
RömerS, Tübingen 1928, S. 31 f. en O. Michel, Der Brief an die Römer, 
Göttingen 1957, S. 63 f. 

126 C. H . Dodd, The Bible and the Greeks, London 1935, p. 237. 
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men Hem toch niet werkelijk kan kennen, maar geheel, zonder 
enige terughouding. 

3) In G.H. XVI 5 wordt van de Demiurg-de Zon gezegd: 
elç aVTOV Tà náv-ra lÀxwv xat à.no ÉaVTOV návTa tJttJovç näat, xal TO 
fjJwç afjJ()ovov xaelCe-rat. De verbinding van afjJ()ovoç met "alles" 
en "allen", die in deze passage zo markant is, is typisch en klinkt 
telkens door, waar van dit woord sprake is 127. Treffend is hier na 
tJttJa6ç de climax in xaelCe-rat, dat in combinatie met afjJ()ovov 128 

het wonder van de overvloed tot uitdrukking brengt. 
4) Eveneens met de schepping verbonden is ons thema in de 

Asclepius 25, waar van deze wereld gezegd wordt naast allerlei 
andere epitheta ornantia: machina volentatis dei in suo opere ahsque 
invidia suffragantis [in de Koptische vertaling: "der überfluss 
( xoe'YJyla) der nicht neidisch ist (-fjJ()ov8Ïv)]" 129. 

Het kan natuurlijk "toeval" zijn, dat de àfjJ()ovla Gods in het 
"Corpus Hermeticum" overal in verband met de schepping gebracht 
wordt. In G.H. V 2, speelt daarin dan ook nog de gedachte aan 
openbaring mee, maar deze is niet sterk geprononceerd, hoewel 
men dit gezien de aard van deze geschriften 130 wel verwachten zou. 
Maar waarschijnlijk was voor de schrijver(s) van deze tractaten 
dit niet gewenst, omdat in dit woord afjJ()ovoç besloten lag, dat 
de openbaring dan voor allen bestemd was, en dat is zeer zeker 
niet het geval 131 . 

Hoewel de astroloog Vettius Valens dank zij zijn door hem 
zelf niet onder stoelen en banken gestoken àfjJ()ovla bijzonder veel 
gegevens verschaft om de uitdrukking te verstaan in verband 
met de heilsleer 132, biedt hij merkwaardig genoeg slechts een paar 
teksten, die over ons tegenwoordige thema handelen. Zo schrijft 
hij in een van zijn talrijke polemieken met voorgangers (Anthol. 
VII 3), dat hij niet kan uitmaken of zij de kracht van de voor
kennis wel geweten, maar meegesleept door fjJ()óvoç hem verborgen 
hebben dan wel in raadselen gesproken hebben p:Yj xaTaÀap,fJavÓfLBVOt, 

Mee i} rpVatç tJt~e()ewae xal lvofLo()eT~ae xat àváyx'YJ neetxelaaaa 
à fjJ () Ó v w ç àv()ewnotç ltJwe~aaTo en dan vervolgt hij: oVtJèv yá(! fLOt 

tJoxeï nvv lv XÓafLfP xaÀÀlaTwv aTDtXelwv xat nÀela-rwv xal fLeyáÀwv 

~fLtOVeY'YJfLáTWV vno ToV ()eov lfjJ()ov'YJ fLivov àv()ewnotç neoç xat(!tx1}v 

127 Zie Aphthonoo8, blz. 65 en passim voor illustraties. 
128 V gl. hiervoor de teksten van Irenaeus, blz. 25 en Eusebius, blz. 35, 

noot 118. 
129 Nag Hammadi, cod. VI fol. 72 in : M. Krause-P. Labib, Gno8tische 

und hermetische Schriften aUB Codex II und Codex VI, Glückstadt 1971, 
S. 197. 

130 Zie ook het gebruik op andere plaatsen in dit Corpus, Aphthonoo8, 
blz. 34 v.v. 

131 Vgl. Aphthonoo8, blz. 35-36. 
132 Deze werden behandeld in Aphthon008, blz. 39-46. 
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xeijC1lV. OVCJÈ yàe av 7teOÉCJt:t~e Ta Oei:ov p~ fJOVA1]OÈV 7tG(!Éxetv 133. Het 
spraakgebruik is juist door de verklarende zinnen, die Vettius Valens 
toevoegt, volkomen duidelijk; de natuur of de godheid geeft in de 
wetmatigheid van de hemellichamen de voorkennis zonder iets 
terug te houden, maar slechte mensen hebben precies het tegendeel 
gedaan, omdat zij die kennis aan anderen niet gunden. En onze 
auteur spreekt de overtuiging uit, dat niets van de scheppings
werken door God uit rp06voç weggehouden is van de mensen, zodat 
zij ze niet gebruiken konden. Dit is dus een heel duidelijk voorbeeld 
van wat rp06voç inhoudt: wel hebben, maar niet gunnen. De àrpOovla 
van God is hier zichtbaar in de kosmos en dus verbonden met de 
schepping 134, wat bij deze astrologische schrijver ook wel te ver
wachten was. Maar opmerkelijk bij deze tekst is, dat, al wordt dit 
niet met zoveel woorden gezegd, de àrpOovla Gods hier ten voorbeeld 
aan de mens wordt gesteld; of misschien moet men zeggen, dat zij 
het heldere wit is, waartegen het smerig zwart van de menselijke 
rp06voç des te scherper afsteekt. En zeker moet ook geconstateerd 
worden, dat hier een onmiskenbaar verband bestaat met de onder
wijzing van heilsleer; de godheid geeft deze àrp06vwç door zijn 
scheppingswerken, de mens moet deze ontvangen en zonder rp06voç 
doorgeven. 

2) Eenzelfde verbinding met de Kosmos, maar nu niet in 
polemisch verband vindt men in Anthol. VI 8: "ai yàe aVTaç Ó 

,,6apoç à7tAa~ç T:vYXávet "ai ä "É"T1]T:at àyaOà "ai aefJáapta TJpÉeaç 
"ai vv"T:aç 7teorpavij 7to.at CJt:t"VVTat àrp06vwç. Naast het feit, dat 
àrpOovwç weer met "aan allen" verbonden is (zie boven, blz. 37) en dat 
hier van een "openbaring" sprake is, treffen ons hier twee punten: 

a) de Kosmos toont àrp06vwç, wat hij zelf bezit, dag en nacht; 
hij houdt dus niet een gedeelte schuil gedurende een bepaald 
deel van de tijd; 

b) het bezit bestaat uit àyaOà "al aefJáapta. Hierin komt duide
lijk uit, dat arpOovoç steeds, al is het dikwijls niet uitgesproken, 
in betrekking staat tot iets goeds 135. 

Enkele zeer interessante getuigenissen biedt de Neo-Platonicus 
Jamblichus 136 in zijn boek De Mysteriis , door Des Places ge
karakteriseerd als "ce bréviaire du paganisme à son déclin 137, 

133 Vgl. hierbij mijn opmerkingen in Aphthonoos, blz. 41. 
134 Maar niet om Zichzelf te openbaren, vgl. daarbij hiervoor blz. 36. 
135 Het scheen mij wel juist om deze onderstelling hier eens uitdrukkelijk 

te noemen, want op zichzelf genomen zou men ook aan een "overvloed van 
kwaad" kunnen denken. Zie daarbij de tegenstelling in Corpus Hermetwum 
XIII rp()6voç àya()6v. 

136 H. Dörrie, in: K. Ziegler-W. Santheimer, Der Kleine Pauly, Stuttgart 
1957, Bd. 11, Sp. 1305 f. en E. des Places, Jamblique, Les Mystères d'Egypte, 
Paris 1966, p. 5 s. 

187 Des Places, l.c., p. 12. 
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waarin de theurgie gezien en verklaard wordt als het middel om 
met de hemelwezens in contact te komen. 

1) In De Mysteriis III 17 138 bespreekt Jamblichus de moei
lijkheid, dat de godheid zich in de orakels soms op een belachelijke 
wijze neerlaat op het niveau van de mensen. Hij verwerpt deze 
opvatting als onjuist, want ovu Èv 7:n nOt~Get nijv x6GflWV ovu 
Èv 7:n neovo{q. 7:ijç yevÉGewç oi5u Èv 7:n neet aV7:ijç flavu{q. xaOé).xe7:a{ 
nou elç 7:à fledxona, à.uà fle7:aM~wGt fliv näat 7:WV àyaOwv xat 
naean).,~Gta neoç Éav7:-Yrv 7:à o).,a àneeyáCe7:at, wq;eÄ.ei u 7:à ~WtXoVfleva 
àq;06vwç. 

De goddelijke kracht verlaagt zichzelf dus niet, maar trekt alles 
tot zichzelf omhoog. De Neo-Platonicus maakt hier in zijn weer
legging van de objectie gebruik van een terminologie die tot de 
standaard-elementen van het complex rond àq;06vwç behoren: 
p.t:r:aM~wat -näGt - 7:WV àyaOwv - wq;e).,ei 139. 

Speelt er bovendien niet een reminicens mee aan de beroemde 
tekst uit Plato, Timaeus, 29 e: 7:0V7:OV (n.l. q;06vov) ~' ÈX7:0ç rov 
náv7:a on flá).,tG7:a È{3ov)"~OTJ yevÉGOat naean).,TJG{a ÉavTfp 1 Enige 
regels verder wordt een paraphrase van deze passage gegeven, 
waarin die zin: wq;eÄ.ei - àq;06vwç omschreven wordt met de 
woorden: Gé(JCet fliv aV7:à navu).,wç. Voor ons onderwerp is het van 
betekenis, dat Jamblichus hier dus spreekt over hetgeen door de 
hele activiteit rond het geven van een orakel (en niet alleen door 
de boodschap van het orakel!) geschiedt. Maar de gebezigde 
terminologie is typisch die van de mededeling van heilsleer; alleen 
is daarbij opvallend de plaats, waar dit à.q;06vwç staat, n.l. niet bij 
het werkwoord waar men het verwachten zou, n.l. fle7:aM~wat, 
maar bij wq;eÄ.ei. Komt door deze omzetting tot uiting, dat voor 
Jamblichus de woorden fle7:aM~wGt .... 7:WV àyaOwv meer in
houden dan het verstrekken van juiste informatie, maar deelgeven 
aan de goddelijke wereld 1 In elk geval is voor J amblichus' oor 
àq;06vwç = nane).,wç en drukt uit, dat de mens niet slechts ge
deeltelijk geholpen wordt. Hier wordt dus de moeilijkheid juist in 
zijn tegendeel verkeerd. 

Dit woord drukt dus ook voor Jamblichus in het kader van 
zijn theologische opvattingen de heilszekerheid uit (GcfJCet .... 
navu).,wç ! ) . 

2) Op een andere plaats, n.l. De Mysteriis 15, waar Jamblichus 
spreekt over de wezens, die in staan tussen goden en mensen, komt 
ons thema ook aan de orde. Dit is een belangrijke plaats, want hij 

138 Collega S. Dresden was zo vriendelijk om mij op deze tekst te wijzen, 
waarvoor ik gaarne ook hier mijn dank uitspreek. 

139 Voor dit motief van "nut" vgl. hiervoor blz. 24 en zie voor de andere 
punten het ma.teriaal in deze Mededeling en in Aphthonoo8. passim. 
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beschrijft daar de aard der "daemonen", die als intermediair van 
de goden naar de mensen dienen (het woord "daemon" wordt dus 
in gunstige zin gebruikt) en daarom bij het geven van de orakels 
naar zijn theorie zulk een grote rol spelen. Deze tussenwezens doen 
zichtbaar worden wat bij de goden onzichtbaar is, spreken het 
onuitsprekelijke uit en geven in klare taal wat bij de goden de 
taal te boven gaat. Zij ontvangen door hun afkomst deel van de 
goddelijke schoonheid en geven dat deelgenootschap door àep()6vwç 
aan de wezens die na hen komen. Wel verre dus van de nvv xaÄwv 
p,eTovala voor zich te houden of slechts voor een deel aan anderen 
te schenken, geven zij het geluk zonder het anderen te misgunnen 
en volledig 140. 

Moge dan al, gelijk we hierover opmerken 141, het motief van 
de àep()ovla Gods niet veelvuldig in de "Umwelt" van het jonge 
Christendom vermeld worden, al is hij wel ondersteld, toch is het 
goed op te merken, dat hij bij Philo enkele malen met nadruk 
genoemd wordt. En dit feit is des te belangrijker, omdat deze joodse 
wijsgeer een diepgaande invloed in de christelijke theologie uit
geoefend heeft 142. 

I) In een eigenaardige "exegese" van de geschiedenis van 
Abrahams offer (Gen. 22) verklaart Philo, dat niet de mens, maar 
alleen God vrij van lijden en smart is; dat God alleen de geluk
zaligheid bezit. Doch Xe1JaTaç wv "at eptJ.áv()ewnoç ó ()eaç, ep()6vov 
lÎ.1JÎ.axwç àep' ÉavTov, neoa1JX6VTWÇ àVTtxaelCETat Ta IJweov n.l. van 
de vreugde aan degene, die eerlijk erkent, dat bij God alleen het 
volmaakte geluk is, waarbij God van deze overweging uitgaat: 
XEXT1Jp,boç IJ' öp,wç ov ep()ovw Toiç Mlotç x(!iia()at (de Abrahamo 
36, § 203-204). Met deze woorden geeft Philo de betekenis aan van 
het feit, dat Abraham zijn zoon Izaak, wiens naam "lachen" 
betekent, op Gods bevel moest offeren, maar die zoon weer door 
Gods ingrijpen terug ontving. 

Deze tekst is voor ons thema merkwaardig, omdat hierin twee 
betekenissen van ep()6voç meespelen. God wil, dat Abraham afstand 
zal doen van de vreugde, omdat de volle gelukzaligheid Hem alleen 
toekomt. Daarmee wijst Hij de mens zijn plaats in deze wereld 
van moeite en zorg. Betekent dit nu, dat God ep()6voç heeft, jaloers 
is op het geluk van Abraham en dit hem wil ontnemen? Hier zou 

140 Deze opvatting is volstrekt tegengesteld aan die van de alchemist 
Zosimus (vgl. diens opvatting weergegeven in Aphthono08, blz. 48). 

141 Zie blz. 35. 
142 Vgl. P. Heinisch, Der EinflU88 Philos au! die älteate chriBtliche Exegese, 

Münster i.W. 1908, die vooral spreekt over invloed op Barnabas, Justinus 
en Clemens Alexandrinus, maar deze gaat verder in en via Origenes en 
Ambrosius. 
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men immers aan het motief van de "nijd der goden", dat uit de 
griekse literatuur bekend is en dat we nog ter sprake zullen brengen 
(zie beneden blz. 51), kunnen denken. Wat deze gedachte bij 
Philo suggereerde, of hij spontaan opkwam dan wel hem uit de 
literatuur bekend was, wordt niet duidelijk. Maar wel is volkomen 
klaar, dat Philo deze mogelijke verklaring radicaal afwijst (hij 
zegt niet: "bij God is geen cp06voç", doch bezigt de woorden: 
cp06vov È)"'YJ)"a,,wç àcp' iavrov. Maar dan komt de keerzijde naar 
voren: God geeft weerom en onthoudt het geluk dat Hij bezit 
de mens niet. Daarbij is het overigens opvallend, dat hier niet van 
de mensen in het algemeen sprake is, maar van degenen die "waar
dig" zijn, dus een beperkter groep 143. Belangrijk is ook, dat hier 
een relatie gelegd is met de philantropia, die we ook elders aan
treffen 144. Maar er wordt niet gezegd, dat God acpOovoç is; niet 
op een eigenschap, maar op een activiteit van God wordt de 
nadruk gelegd. 

2) Met de schepping brengt Philo het thema in verband in: 
De opificio mundi 5, § 21. Als reden voor de schepping wordt daar 
opgegeven, dat een van de ouden gezegd heeft: àyaOov elvat rov 
narÉea "at not'YJ7:1Jv. ov Xc1ew rfjç à(!tar'YJç avroV cpVaewç ov" Ècp06v'YJaev 
ovatq. f-l'YJfJiv Èe avrfjç ÈXoVarJ "a),,6v, fJvvaf-lÉvfJ fJi návra ytveaOat. 

Hier wordt dus duidelijk herinnerd aan Plato, Timaeus 29 e, 
waar van de Schepper gezegd wordt: àyaOoç nv, àyaOcp fJi oiIfJelç 
neet oiIfJevoç oiIfJÉnore Èyytverat cp06voç. In § 23 wordt dan gezegd, 
dat God ëyvw fJeiv eveeyereiv àraf-ltwrotç "at n)"ovatatç Xc1eLat r-Yjv 
ävev fJweeaç Oetaç cpVaw oiIfJevoç àyaOov &vaf-lÉv'YJv Ènt)"axeiv Èe iavrfjç 
(en dit woord "wel-doen" komt in die paragraaf dan nog driemaal 
terug!) 145. Dit is duidelijk de positieve zijde van de scheppings
goedheid Gods. In § 22 heeft Philo aangewezen, hoe die oiIata 
een in zichzelf ongeordende, zielloze rommel was, maar nu een 
"verandering naar het tegendeel" ontvangt. Daardoor wordt haar 
dus een aandeel aan de cpVaLç van God gegeven, omdat de Schepper 
haar dit niet met opzet onthield. Dit vloeit voort uit Gods goedheid. 

143 Zie W. Völker, Fortschritt und Vollendung bei Philo van Alexandrien, 
Leipzig 1938, S. 204; maar dit gebruik van "waardig" is zeer verbreid, 
vgl. mijn artikel: "Worthy is the Lamb". The Background of Apoc. 5, in: 
Mélange8 bibliqUe8 en hommage au R. P. Béda Rigaux, Gembloux 1970, 
p. 451 S.S. 

144 Zie bijv. teksten in Aphthonooa, blz. 37. 
145 J. Cohn merkt in een aantekening bij zijn vertaling in: Die Werke 

Philoa van Alexandria, Breslau 1909, 1. Teil., S. 34, Ak. 1 terecht op: 
"Diese Anschauung, dass Gottes Güte die Ursache der Weltschöpfung sei, 
ist auch echt jüdisch", met beroep op Sap. Sal. 11: 24 en het Morgengebed: 
"en in Zijn goedheid vernieuwt Hij iedere dag bestendig het scheppingswerk". 
- Daarnaast kan men ook verwijzen naar Paalmen als 136, 145, vgl. ook 
Philo, De Oherubin 35, § 127: TijÇ t5è "aTau"evijç alTtav T1}v dyaOóT1rra ToV 
&J1A1OO(!'YoV. 
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3) Het motief komt nog op een andere plaats in Philo's be
spreking van Gods scheppingswerk naar voren, n.l. in De opificio 
mundi 25, § 77 bij behandeling van de vraag, waarom de mens 
het laatste stuk van de schepping was 146. Bij zijn antwoord beroept 
Philo zich op mensen, "die dieper in de betekenis van de Schrift 
zijn doorgedrongen" 147. Volgens hen heeft God de mens niet alleen 
aan verwantschap met Zichzelf deelgegeven door de beste gave n .l. 
de Logos (dit n.a.v. Gen. 1 : 27), maar oVtJè nvv aMwv Èrp()ÓWjGêV' 
daarom had Hij dat alles van tevoren klaargemaakt voor het 
schepsel, dat Hem het meest verwant en dierbaar is f3ovATJ()elÇ 
YE1JÓflêVO'JI am-ov flTJtJêVOÇ à.noeijaat nov neóç TB TO Cijv ~at TO BV Cijv. 
In de volgende zin wordt dit nader toegelicht: voor het zijn dient 
de overvloed aan heerlijke levensmiddelen (aE XoeTJylat xat àrp()ovlat 
nov neoç à.nóAaVatv· voor het wel-zijn de beschouwing van de hemel, 
waaruit voortkomt dat de sterfelijke mens onsterfelijk wordt. 

We hebben deze tekst in zijn geheel weergegeven, omdat hier 
zowel het ou rp()ovûv van God als de àrp()ovla in de "neutrale" 
betekenis van "overvloed" genoemd worden. Ook elders gebruikt 
Philo het woord in de laatstgenoemde zin, maar zelfs al is daar 
sprake van Gods gaven, dan toont de samenhang wel, dat er geen 
licht valt op ons thema 148. Voor ons onderwerp is wèl van belang, 
dat het hier met en naast flBTatJttJWflt 149 voorkomt en tot uit
drukking brengt, dat God de weg tot het volle mens- zijn niet heeft 
gesloten gehouden, maar juist mogelijk gemaakt. Hier spreekt 
eigenlijk een bij Philo opvallende positieve waardering van de 
natuur, die voor de mens bereid gemaakt is. 

4) Bij een bespreking van het gebod, dat de doodstraf stelt 
op ontheiliging van de sabbat (Exod. 31 : 15, 35 : 2), merkt Philo in: 
De Specialibus Legibus 11 8, § 249 op, dat men juist omgekeerd 
te werk moet gaan en aan het onheilige wijding moet verlenen, 
hetgeen hij curieus genoeg motiveert met een citaat van een niet 
nader genoemde: ÈnBt&r] "rp()óvoç", wç lrprJ Ttç, "lew ()Blov xoeoii 
f3alvst". Dit is dus het bekende woord uit de Phaedrus 247a van 
Plato. De toepasbaarheid zit in het feit, dat men uit naijver het 
lagere verhindert om hoger te komen en dat is anti-goddelijk, 

146 Zit achter die vraag de gedachte, die in de Oudheid sterk leefde, dat 
het oudste ook het beste is? 

147 Zie daarvoor E. Bréhier, Les idées philosophiques et religieuses de 
Philon d'Alexandrie, Paris 1908, p. 45 S.s. 

148 Zo bijv. De opificio mundi 26, § 79; de Ebrietate 9, 32; de Execrationibus 
9, 168. In deze laatste tekst is er wel een zeker verband met God's weldaden, 
maar is toch geen sprake van God's à!p8ovla: ai TE naTÉ(!WV "al 7l(!OYóvwv 
Mvxlat tJ(!axv ",É(!or; elvat vO",taOfJaOVTa& dtà Tàr; à!p06vovr; TWv tv xEeal 
nEetovalar;, ai "aOánEe àn' àeváwv nTJ'l'Wv TWv Toii OEoii xaelTwv éÉovaat tJaOVv 
n).OÜTov ldlq. TE beáaTCp "al náat "o/vii nE(!t7tolfJaovlJt !p06vov "ee{rrova. 

149 Zie Aphthonoos, blz. 16, nt. 2. 
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want rpOóvoç staat buiten het goddelijk koor. Als dit zo is, dan is het 
helemaal bar en boos om het gewijde van zijn karakter te beroven, 
zoals door sabbatsschending. In directe zin zegt deze tekst dus wel 
niets over de goddelijke àrpOovla. Maar indirect lijkt hij mij toch 
van belang, ten eerste omdat dit woord van Plato zo gezaghebbend 
in de argumentatie wordt gebruikt, en ten tweede omdat toch 
eigenlijk ondersteld is, dat, waar dit woord omtrent de goddelijke 
wereld geldt, het ook op aarde moet gelden; dus impliciet speelt 
hier een gedachte van "navolging Gods" mee. 

5) Het zoëven genoemde citaat, maar nu met auteursnaam, 
"de allerheiligste Plato", brengt Philo in Quod omnis probus liber 
sit 2, § 13: ènet&j &j "arà rdv leewrarov IT) .. ár(J)'JJa, "rpOóvoç Uw 
Oelov xoeov [anirat" , Oetórarov CJÈ "al "Otvwvt"wrarov aorpla avy,,;.etet 
/-lÈv oVCJÉnoTe rd Éavrov rpeovnar~etOV, àvanenTa/-lÉv'f} CJÈ àel. ()éxerat 
roVç norl/-lwv CJt1pwvraç Ä.Óywv, olç à"eárov CJtCJaa"a;'laç árpOovov 
ènaviÀovaa vapa /-leOvetv rijv V'fjrpMtOV àvanelOet /-lÉO'f}v. 

In onze vorige mededeling hebben wij deze tekst reeds be
sproken 150. Maar aangezien de werkzaamheid van de goddelijke 
Wijsheid beschreven wordt, mag hij ook hier niet onvermeld blijven. 
Uitgangspunt, dat boven iedere twijfel verheven schijnt, is dit 
woord van Plato, dat aanwijst, hoe in de sfeer Gods geen enkel 
kwalijk gevoelen t.o. van de mensen bestaat, dat hen belet de 
goddelijke waarheid te leren kennen. Daardoor is het ook mogelijk, 
dat de goddelijkste Wijsheid degenen die smachten naar "drink
bare woorden" deel geeft aan CJtCJaa"aÄ.taç árpOovov ... vii./-la. Zoals 
reeds bij de vroegere behandeling werd opgemerkt heeft dit árpOovoç 
hier dubbele betekenis n.l. die van "zonder te misgunnen" en 
"in overvloed". Hiernaast zouden ook gevoegelijk nog andere 
plaatsen, waar Philo over deze "Neidlosigkeit" van de Wijsheid 
spreekt, herhaald kunnen worden. Met een verwijzing zij hier 
volstaan 151. 

6) Legum Allegoriae 1 26, 80: ó yà(! rijç roV Oeav rpeo~aewç 
àa"'f}rijç è~o/-lo;'oye'irat eVXU(!t(]'l't"Wç np rd àyaOdv àrpOóvwç CJwe'f}aa
/-lÉvcp n.l. God. 

Philo doet deze uitspraak in een verklaring over de betekenis 
van de naam Juda voor de vierde zoon van Jacob; hij geeft deze 
weer met è~o/-lo;'oye'iaOat als vertaling van het hebreeuwse verbum 
Hoda = belijden, loven 152. Dit "belijden" uit zich in dank aan God, 
waarvan in § 82 gezegd wordt, dat dit niet een daad van zich 

150 Zie Aphthonoos, blz. 29; verwijzingen naar dat citaat zijn daar 
genoemd op blz. 31, nt. 1. 

151 Vgl. de teksten in Aphthonoos, blz. 24 v.v. 
152 Zie de aantekening van I. Heinemann, in: Die Werke Philos von 

Alexandria, Breslau 1919, 3. Teil, S. 44, Ak. 1; in § 82 geeft Philo hiervan 
een nadere "uitleg". 
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zelf is, illà ToV q;atvovToÇ aVTfi Oeov TO evxáeuJTov. Men dankt Hem, 
omdat Hij het goede schenkt. Deze eigenschap van God, n.l. dat 
Hij geeft, wordt in Philo's geschriften telkens in het licht gesteld; 
uit de vele teksten, die hiervoor aangehaald zouden kunnen 
worden 153, volgen hierna twee die van belang zijn voor ons onder
werp. Zijn schenken wordt met àq;06vwç nader gekarakteriseerd; 
voor de interpretatie van dit adverbium kan men kiezen tussen 
"overvloedig" 154 of "zonder iets te misgunnen", zonder dat uit de 
context een beslissing afgeleid kan worden. De eerstgenoemde 
vertaling wordt aan de hand gedaan door de tekst, die we hierna 
zullen behandelen, maar voor de tweede pleit het gebruik van 
oV q;Oovwv bij de beschrijving van Gods werken, dat hierboven 
aan de orde kwam. 

7) Legum Allegoriae 111 72, § 203: wane(! ~è Tfi alaO~ae, Tà 
tUyetvà návTa naeav~~aaç dOweev Ó Oéoç, OVTW Tfi G1tOV~atq. 1JfVXfi 
nAfjOoç ä q; 0 0 v 0 v àyaOwv ~e~We'fjTat. 

Deze plaats zou niet de aandacht verdienen in ons onderzoek, 
ware het niet, dat hier sprake is van de gave Gods. Maar aangezien 
äq;Oovoç hier als adjectief aan nÀijOoç verbonden is, kan men het 
woord geen "theologische" betekenis geven en moet men het 
vertalen met "een oneindig grote menigte" (n.b. als parallel op 
náv-ra in het eerste deel van de zin), een betekenis die ook elders 
bij Philo voorkomt 155. 

8) Quod Deus sit immutabili8 23, § 108: God oV~èv ~è ~etvaç 
ä~tov XáetTOÇ äq;Oova ~ai TqJ 8Àcp ~ai Toiç pieeat óe~we'fjTat Tà 
àyaOá, tUÀ' Mt<5wv elç T~V àt~tov àya06T'fjTa ~ai vop,laaç Entf3á).ÀOV Tfi 
fJa~aetq. ~ai ev~atfJovt qn5aet ÉavTov TO eveeye-reiv. 

Mocht iemand vragen, wat de oorzaak van het ontstaan van de 
kosmos is, dan antwoordt Philo fJaOwv naeà Mwvaéwç, dat het de 
goedheid van de Zijnde is. 

Ook elders wijst Philo op Gods goedheid als oorzaak van de 
Schepping 156; maar het opvallende hier is, dat hij als zijn leer
meester Mozes noemt en niet verwijst naar Plato, waar die gedachte 
inderdaad is uitgesproken. Is dit een "slip of the pen" of is dit 
een teken, hoe Philo Mozes en Plato in een lijn zag 157? Met Leise-

153 Vgl. J. Leisegang, Philonis Alexandrini opera quae auperaunt, Berolini 
1926--1930, vol. VII Indices, p. 215-216, s.v. &n(!eiaOa, en p. 852, s.v. 
XaelCeaOa, (waarbij, wellicht ten overvloede, opgemerkt zij, dat deze woord
index van Leisegang niet volledig is). 

154 Aldus de bovenaangehaalde duitse vertaling van I. Heinemann: 
"in reicher Fülle". 

155 Zie hiervoor, blz. 42, nt. 148 en Philo, Leg. ad Gaium 21, § 141: 
àrp06vcp "al n),ovalq. Xe'(!l "al yvWIlTI (van Tiberius). 

156 Zie boven, blz. 41, nt. 45 en Leg. Alleg. 111 24, 78. 
157 Men denke aan het beroemde woord van Numenius (2e eeuw n. Chr.): 

Tl "de èun [J),áTWV ij Mwvaijç àn",lCwv (bij Clemens Alex., Stromata I 22, 
150, 4 = Eusebius. Praep. Ev. IX 6, 9 = fr. 10 Leemans). 
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gang kan men arpOova hier vertalen als "unermesslich" 158, maar 
doet dit volledig recht aan deze passage? Juist de inleiding: "daar 
Hij oordeelde, dat niets Zijn genade verdiende", doet de ver
wachting opkomen, dat Gods gaven dus niet uitgedeeld zouden 
kunnen worden. Desniettegenstaande worden ze toch gegeven en 
wel arp()ova: God heeft ze niet voor Zich gehouden en aan de wereld 
onthouden. Het tweede deel van de zin sluit hier uitstekend bij 
aan, doet de tegenstelling nog scherper uitkomen en belicht sterk 
dit árpOo'lla. Deze exegese sluit zo geheel aan bij de opvatting, die 
Philo in De opificio mundi 5, § 21 verkondigt (arpOova-ovx èrp()ÓVTjCTE, 
zie boven, blz. 41). De zin beweegt zich dan in de richting van 
"overvloedig", maar men mist, dunkt me, de pointe, wanneer 
men de etymologische betekenis van arp()ovoç niet duidelijk en als 
de eigenlijke zin mee laat spreken. 

Samenvattend stelt men vast, dat bij Philo duidelijk sprake is 
van de àrp()ovla van God, waarbij hij juist niet het abstractum 
gebruikt. Deze is met de Schepping verbonden en berust op Gods 
goedheid en mildheid. God heeft Zijn rijkdom niet voor Zich ge
houden, maar juist rijk uitgedeeld. Van groot belang in deze is de 
duidelijke invloed van Plato. 

Enkele teksten, waar Flavius Josephus het J-l~ rp()ovei'll in 
verbinding met God gebruikt, worden reeds in de vorige studie 
besproken 159. Daarheen zij dus verwezen; alleen mogen hier nog 
drie opmerkingen toegevoegd worden: 

a) in Ant. Jud. III 5, 3, § 85 heeft de uitdrukking betrekking 
op de Wetgeving op de Sinaï, fundament van lsraels leven; 

b) in Ant. Jud. II 12, 4, § 275 en IV 3, 2, 41 doet Mozes een 
beroep op God om hem de kennis van Zijn naam, resp. de waarheid 
niet te onthouden. Daar wordt niet gezegd, dat God arp()o'lloç 
is, maar de hoop en verwachting uitgesproken, dat Hij zich zo in 
bepaalde ernstige situaties zal tonen; 

c) op al deze plaatsen wordt in de werkwoordsvorm gesproken; 
niet een eigenschap, maar een activiteit van God, die zich in 
allerlei momenten der geschiedenis kan voordoen, wordt hier be
schreven 160. 

Reeds verschillende malen, het laatste nog bij Philo, werd bij 
ons onderzoek gewezen in de richting van Plato. Het zijn met 

158 J. Leisegang, in: Philo8 Werke, Breslau 1923, 4. Teil, S. 96. 
159 Zie Aphthonoo8, blz. 33 v. 
160 J osephus kent árp9ovoç-àrp9ovla natuurlijk ook in de betekenis van 

"overvloedig"; ik noem slechts als voorbeelden Ant. Jud. VIII 15, 3, § 398; 
IX 3, 2, § 37; IX 4, 5, § 78; IX 9, 1, § 19l. 
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name twee woorden in zijn uitgebreide oeuvre, die voor ons onder
werp van eminent belang zijn. 

Het eerste staat in de Timaeus 29 e, waar in antwoord op de 
vraag naar de reden, welke de Samensteller had voor de wording 
van het Heelal, door Timaeus verklaard wordt: àyaOaç ~v, àyaOip 
(jè ovëJeiç nEei oiJëJevaç oiJ(jÉn07:E lyytyvE-rat rpOóvoç. -rov-rov (j' lx-roç 
wv náv'ra on fláÀuna lfJovÀ~OT} YEvÉuOat naeanÀ~uta Éav-rip. 

Het tweede leest men in de Phaedrus 247a in de bekende mythe 
over de ziele-paarden. Voor de aanschouwing der Ideeën trekken 
de goden uit in geregelde orde: noÀÀai flèv oVV xai flaxáetat OÉat 
're xai (jtÉ;o(Jot lv-raç oveavov, aç OEWV yÉvoç Ev(JatflóvOJv lmu-reÉrpE'rat 
n(!áuOJv lxau-roç av-rwv -ra av-rov, lnE-rat (jè ó àei lOÉÀOJV 're xat 
ëJvváflEVOÇ. rpOóvoç ytle UOJ oetov xoeov lu-ra-rat, dus geen van 
de zielen die mee omhoog willen en kunnen gaan met de stoet der 
goden wordt dit onmogelijk gemaakt, want in deze godenkring 
bestaat geen rpOóvoç. 

Na de uitvoerige uitleg, die Milobenski van deze beide teksten 
gegeven heeft l61, is het in het kader van ons onderzoek niet nood
zakelijk om nader de vraag onder ogen te zien, wat hun betekenis 
in de platonische dialogen is. Wel mogen we vaststellen, dat de 
onderstreepte zinnen los van dat verband een eigen leven zijn 
gaan leiden. Wat de voortreffelijke kenner van de filosofie der 
Romeinse Keizertijd H. Dörrie schreef over die tekst uit de Timaeus, 
geldt eigenlijk van beide: "es ist das eine jener Wanderstellen, die 
zum festen Besitz aller Platoniker und darüber hinaus vieler 
Gebildeter geworden waren" 162. Ze zijn tot "dicta probantia" 
geworden en leggen dan eens en voorgoed vast, dat er bij God geen 
sprake kan zijn van een rpOóvoç, die aan de schepping of aan de 
mensen iets misgunt van Zijn heerlijkheid. Dezelfde gedachte werd 
door Aristoteles onder woorden gebracht in de Metaph. I 2, 983 a 2: 
OV'rE -ra Oûov rpOoVE(!aV èvMXE-rat ûvat. En waar men algemeen de 
rpOóvoç als een ondeugd beschouwde 163 of met de Stoici erover 
sprak als een ÀvnT} ln' àÀÀo-retOtç àyaOoiç, 164 daar was het zonder 
meer duidelijk, dat deze "eigenschap" of zielsgesteldheid aan de 
goden niet kon worden toegeschreven. Als dan de allerheiligste 
Plato, zoals Philo zegt (boven, blz. 43) in een paar prachtige spreuken 
die onmogelijkheid onder woorden brengt, is het afdoende bewezen. 

161 Milobenski, Der Neid, S. 23 fT. 
162 H. Dörrie, Was iBt "spätantiker PlatoniamU8"?, in: TheologiBche 

Rundschau XXXVI (1971), S. 294. - Dörrie toont daar aan, hoe Athanasius 
een van Plato's bedoeling afwijkende interpretatie van TimaeU8 29 e geeft 
in De Imam. 3. 

163 Zie daarover Milobenski, Der Neid, passim. 
164 Definitie van Chrysippus, apo J. ab Arnim, Stoicorum Veterum 

FrQ9menta, Leipzig 1903, vol. lIl, p. 99 s.s. 
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Zoals uit het hiervoor gegeven overzicht blijkt, hebben wij ons 
onderwerp niet beperkt tot die enkele plaatsen in de oudchristelijke 
letterkunde, waar het woord "de àrp()o'/lla van God" voorkomt, 
noch tot die waar aan God het praedicaat arp()ovoç wordt toe
geschreven, maar hebben wij alle teksten onderzocht, waar op 
enigerlei wijze Gods handelen met het adverbium àrp()ó'/Iwç ge
karakteriseerd wordt of waar expliciet gezegd wordt, dat er bij 
God geen rp()óvoç is. 

Ofschoon er natuurlijk wel een duidelijk verschil is tussen teksten, 
waar uitgesproken wordt, dat God àrp()óvwç schenkt, en die, waar, 
om een verkeerde opvatting af te weren, gezegd wordt, dat God 
iets doet ov rp()ovwv, toch drukken zij alle uit, dat de betrekking 
tussen God en Zijn schepping, de mens, van Gods zijde gekarak
teriseerd wordt door Zijn àrp()ovla met zijn twee kanten: Hij miSgWlt 
niets èn Hij schenkt in overvloed. Die àrp()ovla is niet zozeer een 
"eigenschap" van God als een kenmerk van Zijn relatie tot de 
mensen. 

Nauwkeurige lezing van de teksten doet zien, dat men hierbij 
niet volstaan kan met de vertaling "royaal" of "mild". In sommige 
gevallen is dit wel mogelijk, maar in de meeste wordt toch meer 
gezegd. Er is verschil tussen de mededeling, dat in de natuur 
planten èv àrp()ovlg. groeien of dat een gastheer een overvloedige 
maaltijd aanricht 165, èn de uitspraak, dat God àrp()óvwç schenkt. 
In de eerste gevallen is het woord, ook al is er sprake van "over
daad", niet zo gepointeerd gebruikt. Van God gezegd, drukt het 
niet alleen uit, dat Hij niet met opzet iets achterhoudt, maar 
vooral, dat Hij alles geeft. Dit specifieke kenmerk van de àrp()ovla 
Gods is begrijpelijk, omdat hier Zijn heil voor de mens in het spel 
is; mocht daar iets aan ontbreken, dan ontstaat onzekerheid. 

Uit het geboden materiaal blijkt, dat de gedachte binnen de 
christelijke theologie, zowel bij vertegenwoordigers van de "Gross
kirche" als van de Gnostiek, maar ook buiten het christelijk erf 
bij "heidenen" en Joden voorkomt. Er bestaat in deze kennelijk 
een voor allen gemeenschappelijk religieus spraakgebruik. De 
inhoud van wat God zo schenkt, moge verschillend zijn, over Zijn 
"gezindheid" bestaat geen verschil. Dit deel van hWl theologisch 
vocabularium vonden de Christenen niet in hun Heilige Schrift, 
omdat noch in de Septuaginta, noch in de Nieuw Testamentische 
geschriften zo uitdrukkelijk de àrp()ovla Gods voorkomt. Zij sloten 

186 Zoals bijv. in Testamentum Abrahae, rec. A., ed M. R. Ja.mes, TextB 
and Studies 11 2, Cambridge 1892, p. 80-81, waar tot driemaal toe gezegd 
wordt, dat Abraham tv àrpOovlq. een maaltijd voor de vreemdeling aanricht 
(collega J. Smit Sibinga te Amsterda.m attendeerde me op deze tekst, 
waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben). 
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zich dus kennelijk aan bij een spraakgebruik, dat in hun omgeving 
gangbaar was. Dit verklaart ook, waarom in allerlei gevallen een 
zekere toon van polemiek niet te miskennen valt. Op dit punt van 
die aansluiting zullen wij straks nog terugkomen, omdat dit m.i. 
met een bepaalde fase van de religieuze ontwikkeling samenhangt. 

Men kan, wanneer men de opvattingen van de àcp()ovla van God 
beziet in het kader van de discussies over de Gods-leer in de eerste 
eeuwen van de christelijke theologie niet zeggen, dat dit een zeer 
geprononceerd epitheton van God is. Echt strijd is hierover niet 
gevoerd, zoals bijv. over de "eenheid" van God. Dit is te begrijpen. 
De cp()óvoç in welke vorm ook en bij wie ook gevonden, werd alge
meen als een ondeugd beschouwd. Er werd geen religieus-voelend 
en denkend mens in de late Oudheid aangetroffen, die de vraag 
maar ter discussie had willen stellen, of de cp()óvoç soms bij God 
zou kunnen passen. Bovendien had Plato (zie boven, blz. 46) 
twee uitspraken gemunt, die eens en voorgoed de scheiding tussen 
God en cp()óvoç hadden vastgelegd. Maar al is dit dan nog zo van
zelfsprekend, dan blijft het toch opmerkelijk, dat op sommige 
plaatsen en bij sommige auteurs die àcp()ovla van God zo uitgesproken 
en onderstreept wordt. 

De stukken staan in dit geval heel anders op het bord dan bij 
het onderwerp, dat we in onze vorige studie bestudeerden, al zijn 
er wel aanrakingspunten. Daar betrof het de houding van mense
lijke leraars, die als mensen wel aan de invloed van de cp()óvoç 
blootstonden, die in dit opzicht God konden navolgen of niet. 
Bij hen kon men niet zonder meer aannemen, dat zij a.cp()óvwç hun 
onderwijs gaven, en bij hen was dat beslist een bijzondere, uit
stekende kwaliteit of aanbeveling. Men zie de felle strijd, waarvan 
het werk van Vettius Valens de weerklank doet horen. Bij God, 
zo mocht men aannemen, is dat helemaal niet ter discussie. Waarom 
het dan toch in enkele gevallen zo nadrukkelijk gesteld? 

Het antwoord op die vraag is moeilijk afdoend te geven, omdat 
de bedoelde auteurs, bijv. die van de "Oden van Salomo", hem 
niet gesteld hebben en dus ook niets wat op een solutie lijkt, 
geboden hebben. En toch moet er een bepaalde reden toe geweest 
zijn. Eer wij tot de formulering van een mogelijk antwoord komen, 
zal het nodig zijn de zaak nog iets scherper te omlijnen. 

Wanneer men het gebruik van de term bij de Oden van Salomo, 
Irenaeus of de Gnostici beziet, kan men niet zeggen, dat deze 
schrijvers hier een afgesleten term of een theologische stoplap 
hanteren. De uitdrukking is zeer zeker functioneel en geeft een 
voor hun boodschap onmisbaar accent. 

Nu is het uit allerlei citaten zonder meer evident, dat de woorden 
van Plato, vooral die uit de Timaeus, hun invloed hebben doen 
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gelden. Maar het is ook duidelijk, dat men niet bij die woorden 
is blijven staan of deze slechts gerepeteerd heeft. Men is er bovenuit 
gegaan. Van de mythische context in de Phaedrus heeft men geen 
gebruik gemaakt; alleen de zinsnede over de ql)6voç, die "buiten 
het goddelijk koor" staat, is vastgehouden en heeft de scheiding 
voorgoed vastgelegd. Bij het woord uit de Timaeus viel alle licht 
op de goedheid van de Schepper, bij wie daarom geen ql)6voç 
opkomt. Dit verband met de schepping houdt men in later tijden 
vast, maar de àql)ovla van God ziet men niet alleen daar, doch ook 
verder stralen. 

Voor Philo en de christelijke schrijvers openbaart dit kenmerk 
van Gods handelen zich in de gaven die Hij schenkt in het leven, 
met name in de toegang tot de ware levenswijsheid. Zonder iets 
achter te houden heeft God Zich, zo zien de Christenen het, gegeven 
in de incarnatie en opent de weg tot uiteindelijk herstel. Gods 
àql)ovla geeft de prediking van het Evangelie en daarmee de volle 
gemeenschap tussen God en mens, die reeds hier in dit leven ervaren 
wordt. Zo is daarmee voor de Christen zijn ganse nieuwe existentie 
verbonden en is daarin uitgedrukt, dat de gelovige daarin niets 
ontbeert. 

Het is opvallend, dat, voorzover uit het beschikbare materiaal 
opgemaakt kan worden, dit motief niet in een paraenetisch verband 
functioneert. Men zou zich kunnen indenken, dat erop gewezen 
zou zijn, dat, waar God áql)ovoç was, de mens dat ook moest wezen. 
Misschien is hierop wel gewezen; maar uit de teksten blijkt dit niet. 
In een samenhang, die men als "navolging Gods" zou kunnen 
karakteriseren, komt deze àql)ovla slechts een paar maal voor. 
En daarbij ligt dan nog meer het accent op het doorgeven van de 
heilsleer, die aan anderen gegeven moet worden, zoals men hem 
zelf van de àrp()ovla van de Heer ontvangen heeft. Daarbij voelt de 
onderzoeker de vraag bij zich opkomen, of hier ook niet een ander 
proces in tegengestelde richting heeft plaats gevonden: degene die 
de ware heilsleer wil brengen, moet dit àrp()6vwç doen; dus zal dit 
zeker bij de oorsprong van die heilsleer (God of Jezus Christus) 
het geval zijn. 

Op dit moment is het, dunkt me, gewenst om even stil te staan 
bij de vraag, uit welke tijd het ons ter beschikking staande materiaal 
afkomstig is. Hierboven (blz. 13, 47) werd reeds opgemerkt, dat voor 
de Christenen in het Oude en Nieuwe Testament geen aanknopings
punt te vinden was. In de geschriften, die meestal gebundeld worden 
onder de namen: "de Apostolische Vaders" en "de Apologeten", 
treft men het thema ook niet aan. Met alle voorbehoud, dat bij een 
"argumentum e silentio" gemaakt moet worden, mag dit stilzwijgen 
toch wel gesignaleerd worden. Zo men in de tijd, zeg tot het midden 
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van · de 2e eeuw, al op dit aspect van de relatie tussen God en mens 
gelet heeft, dan was het toch niet zo'n "living issue", dat hij zijn 
weerslag in geschrifte vond. Maar dit laatste is wel het geval bij 
die auteurs, wier uitspraken wij in het hiervoor gegeven overzicht 
behandeld hebben. Van hen is Irenaeus, omstreeks 180 bisschop 
van Lyon, duidelijk te dateren, maar de Oden van Salomo en de 
gnostische teksten laten zich moeilijk chronologisch vastleggen. 
Doch is het te gewaagd om aan te nemen, dat ze op zijn vroegst in het 
midden van de 2e eeuw ontstaan zijn 166? Ik dacht van niet. Men 
kan m.i . dan gevoegelijk aannemen, dat het materiaal uit de 
2e helft van de 2e en uit de 3e eeuw afkomstig is. We zullen daar 
later nog op terugkomen. Nu nemen wij eerst de vraag op naar 
de achtergrond van dit motief: waartegen wordt hier gereageerd? 

Bij de geringe aandacht die aan ons thema gewijd is, valt het te 
begrijpen, dat geen breed spectrum van antwoorden te verwachten 
valt. De mening van G. Diettrich, die het gebruik in de Oden van 
Salomo als een reactie tegen het particularisme van de Farizeeërs 
zag, hebben we reeds besproken en als onwaarschijnlijk afgewezen 
(zie boven, blz. 11 v.) Zijh opvatting geeft ook geen verklaring voor 
de aanwending bij anderen als Irenaeus. In een aantekening op de 
Acta Johannis (zie boven, blz. 13 v.) gaf Hennecke de opvatting 
ten beste, dat dit üql)ovoç een afwijzing van de klassiek Griekse 
voorstelling omtrent de nijd der goden betekende 167. Nikolau 
wijdde ter inleiding van zijn bespreking van de "Neidlosigkeit 
Gottes" bij Johannes Chrysostomus ook enige aandacht aan die 
nijd der goden om daar de opmerking aan te verbinden, dat deze 
sinds Plato geen rol meer speelde 168. Maar het materiaal, dat wij 
in deze mededeling besproken hebben, liet hij terzijde en hoe de 
ontwikkeling in de vele eeuwen tussen Plato en Chrysostomus 
geweest is, blijft bij hem in het duister. Andere auteurs, zoals 
Festugière en Puech-QuispeI 169, verwijzen eenvoudig naar de 

188 Over de datering van de "Oden van Salomo" is bij de huidige stand 
van zaken moeilijk zekerheid te krijgen; ze kunnen "at any time" in de 
2e eeuw ontstaan zijn. En de gnostische teksten bieden ook weinig chrono
logisch houvast, al acht ik een datering tussen 140 en 170 het meest waar
schijnlijk. Maar dat is niet meer dan een gissing. 

187 E. Hennecke, Johannesakten, in : E. Hennecke, Handbuch zu den 
neute8tamentlichen Apokryphen, Tübingen 1904, S. 509: " Gegensatz ist die 
klassische Vorstellung vom Neide der Götter". 

188 T. Nikolau, Der Neid bei Johannes ChrysostomU8, S: 44 f.: "Während 
diese Vorstellung in der Zeit Platons eine allgemeine Überzeugung war, 
verliert sie bald an Boden .. . Was Platon mit Recht als erster innerhalb 
der uns erhaltenen Literatur bemerkte : cp(Jóvo, rcIe l~w Oetov xo(!oii iOTaTat 
wird in der christlichen Religion zur Voraussetzung, die keiner Diskussion 
bedarf". 

189 A. J. Festugière, CorpU8 Hermeticum I, p. 53, nt. 8; H. C. Puech
G. Quispel, in hun uitgave van De Resurrectione (Epistula ad Rheginum), 
Zürich-Stuttgart 1963, p. 46. 
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bekende teksten uit Plato, maar op deze wijze blijft onverklaard, 
hoe dit motief, zoals we hiervoor (blz. 46) opmerkten, later een 
actieradius gekregen heeft, die veel verder reikt dan bij Plato. 

Een enkel woord zij nog gewijd aan de mogelijke relatie van ons 
thema met dat van de rp(Jóvoç der goden, zoals dat vooral uit ver
halen bij Herodotus aan velen bekend is. Dit laatste aspect van 
de rp(Jóvoç is in de loop der jaren in verschillende studies behan
deld 170. Daarbij mag in deze mededeling als curiosum niet onver
meld blijven, dat bijna 90 jaar geleden bij deze Akademie haar lid 
de Amsterdamse theoloog S. Hoekstra Bzn. een uitvoerige ver
handeling publiceerde over "De 'wangunst der Goden op het 
geluk, ook der rechtvaardigen' naar het Grieksche volksgeloof 
tot op het midden van de vijfde eeuw" 171. Om zo dadelijk te 
noemen redenen wil ik thans niet diep op deze voorstelling ingaan. 
Alleen is het wellicht niet overbodig om de conclusie van de zeer 
gedegen behandeling van het thema door Steinlein over te nemen. 
Deze onderzoeker wees er, m.i. terecht, op, dat de "seelische 
Haltung", waaruit de goddelijke rp(Jóvoç voortkomt wezenlijk anders 
is dan die bij de menselijke, en hij voegde daar aan toe, dat de 
rp()óvoç (Jewv niet in slechte zin moet opgevat worden, "als das der 
Gottheit auf Grund der Weltordnung zustehende Recht, dem 
Menschen, der auch ohne persönliche vfJ(!tç die sterbliche Glück
seligkeit, Grösse und Macht gezogenen Grenzen übersteigt, Halt 
zu gebieten" 172. 

Hetzij men nu deze interpretatie van Steinlein volgt, hetzij 
men, zoals dikwijls gedaan is, denkt aan afgunst van de goden 
op het bijzondere geluk van mensen, in elk geval is het duidelijk, 
dat hier een andere opvatting van de rp(Jóvoç gevonden wordt dan 
die welke in ons onderzoek in het spel is, waarbij de godheid bewust 
iets aan de niet-bezittende mens onthoudt. Wanneer dus hier van 
de àrp(Jov{a van God sprake is, wordt tegen iets anders gereageerd 
dan tegen de bovenstaande oud-griekse opvatting. Met deze laatste 
heeft Plato, voor zover valt na te gaan, als eerste duidelijk ge
broken 173 en nadien speelt hij in de griekse "theologie" geen rol 

170 Opgave van literatuur bij Th. Nikolaou, a.a.a., S. 44, Ak. 6-8. 45. 
171 S. Hoekstra Bzn., De "wangunst der Goden op het geluk, ook der 

rechtvaardigen" naar het Grieksche volksgeloof tot op het midden van de vijfde 
eeuw, in: Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, afd. Letterkunde, 3e Reeks, deel I (1883), blz. 17-105. 

172 W. Steinlein, C[>Oóvoc; und verwandte BegriOe in der älteren griechischen 
Literatur, Dissertation, Erlangen 1941 (maschinenschriftlich), S. 80 (Dr. G. May 
te München was zo vriendelijk om mij een fotocopie van deze dissertatie 
te bezorgen, waarvoor ik hem ook op deze plaats gaarne dank zeg). 

173 W. eh. Greene, Moira, Fate, Good and Evilin Greek thought, NewYork 
1963, p. 294: "Plato is indeed the fust Greek to deny explicitly the vindic
tiveness or jealousy of the gods". 
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meer 174. Dat hij dus plotseling afgewezen zou zijn in de 2e helft 
van de 2e eeuw n. Chr. is volslagen ondenkbaar. Het negatieve feit, 
dat we nergens in de teksten een reactie tegen de griekse mythologie 
tegen komen 175, is dan ook begrijpelijk: hier reageert men niet 
tegen die oude voorstelling. Tenslotte zou het bij de veronder
stelling, dat men aan een afwijzing van deze tpBóvoç Bewv moet 
denken, onbegrijpelijk zijn, waarom bijv. Irenaeus met zoveel 
nadruk dat "sine invidia" moet onderstrepen. De conclusie is dus 
duidelijk: al moge dan een verklaring als door Hennecke gegeven 
op het eerste gezicht voor de hand liggen, bij nader inzien - en 
wanneer men niet, zoals hij deed, van een enkele tekst uitgaat -
is hij volstrekt ondeugdelijk. 

Nu zou men zich bij die christelijke teksten kunnen afvragen, 
of die nadruk op God's àtpBovla zo gelegd wordt als contrast tegen 
het optreden van de Satan 176. Volgens een bekende en voor de 

174 Met de caprices van Tyche-Fortuna is het natuurlijk een totaal 
ander geval. 

175 Behalve wellicht Tatianus, Oratio ad Graecos 21: 1; hij noemt, voor
zover ik zien kan als enige onder de oud.christelijke auteurs, de jalousie van 
Zeus in een oproep om de griekse mythen niet met de christelijke verhalen te 
veriZelijken. Hij schrijft daar: q;{Jave(]aç ó Zwç )taO' vpäç )tal )t(]vnTe, TOv Ovet{}av 
ToVÇ àvO(]ám:ovç (3ovldpevoç Md).).va(Ja,. - De tekst is niet zeer duidelijk; 
Von Wilamowitz nam aan, dat na )t(]Vmu de woorden Ta niJ(] )tal népnu 
uitgevallen waren. Dan heeft het eerste deel van de zin betrekking op de 
geschiedenis van Prometheus, die daarv66r is verhaald, en betekent q;{JavE(]dç, 
dat Zeus de "weldaad" van het vuur niet aan de mensen gunde; het tweede 
deel van de zin is dan een reminiscentie aan Homerus, Ilias 11 3-6, waar 
Zeus immers de droom zendt en niet verbergt; in dat geval is er geen verband 
met q;{Jave(]dç, maar ligt de nadruk op de wil tot verderven. Dat Tatianus 
hier naar die tekst van Homerus verwijst, wordt algemeen aangenomen, 
maar de opvatting van Von Wilamowitz wordt niet door allen gedeeld, bijv. 
niet door R. C. Kukula, in zijn vertaling in: Frühchristliche Apologeten und 
Märtyrerakten, Kempten-München 1913, Bd. I, S. 228 en P. Ubaldi, Il 
diBcorso ai Greci, Torino 1921, p. 50. De eerste vertaalt: "schickt dunkele 
Trö.ume", en meent, dat )t(]vnTe, corrupt is; de laatste geeft de woorden weer 
met "cela il senso del sogno". Het lijkt me niet juist om de zinssnede 
q;{Jave(]dç )eT). met het voorafgaande te verbinden, want dan zou men de 
toevoeging van rele verwacht hebben. Tatianus geeft in deze passage los 
naast elkaar uit de mythologie een aantal voorbeelden van het belachelijk 
optreden van de goden; één daarvan is dit over Zeus, die een valse droom 
zendt uit wraak. Men kan dan q;{JavE(]dç opvatten in de zin, zoals we die 
i.v.m. openbaringen hebben leren kennen en zoals hij in Tatianus' da.gen zeer 
gangbaar was; het was immers kenmerkend om iemand die de waarheid 
wist, maar haar niet om een of andere reden bekend wilde maken (hier: 
"omdat hij de mensen wilde verderven"), als q;{Jave(]dç of q;{JavÓJ1! aan te duiden. 
Maar dit oordeel betekent tevens een veroordeling. M.i. kan men dus de 
tekstoverlevering van deze plaats bij Tatianus handhaven en hem vertalen, 
zoals Ubaldi deed. 

176 Zo G. Ficker in: E. Hennecke, Handbuch z.d. neutest. Apokryphen, 
S. 454 in zijn aantekening op Acta Petri 23 (vgl. Aphthonoos, blz. 9 v.): 
"Neid ist eine Eigenschaft des Teufels; aus Neid hat der Teufel die Eva. 
verführt", nadat hij verwezen heeft naar Acta JohanniB 55 en Pseudo.Melito, 
Apol. 10 (zie hiervoor, blz. 13 v., 33). Ook A. F. J. Klijn, The Acts of 
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latere christelijke theologie zeer invloedrijke tekst Sapientia 
Salomonis 2: 24 was door de qlJóvoç van de Duivel de dood in de 
wereld gekomen en de ellende voor de mens begonnen. De duivel 
benijdde de mens wegens allerlei gaven, waarmee God de mens 
onderscheiden had 177. Wordt nu van Gods arp()ov{a gesproken, 
omdat Hij juist het tegendeel doet ~ Ook hier moet het antwoord 
luiden, dat uit de teksten nergens zulk een relatie blijkt en dat de 
voorstellingen verbonden met Gods "Neidlosigkeit" totaal anders 
zijn dan die welke samenhangen met de jaloezie van de Satan. 
Uit Irenaeus, A.H. V 24, 4 (zie hiervoor, blz. 26) moet men eerder 
het tegendeel opmaken: de duivel is juist afvallig, omdat bij God 
geen rp()óvoç is. Bovendien zou langs deze weg het voorkomen van 
de gedachte der àrp()ov{a Gods bij "heidense" auteurs practisch 
onverklaarbaar zijn. 

Zo blijft dus de vraag voor ons liggen: hoe is het te verklaren, 
dat in de loop van de 2e eeuw na Christus bij bepaalde auteurs 
zo de nadruk op deze àrp()ov{a van God komt te liggen ~ Het antwoord 
moet naar mijn mening gezocht worden door te letten op het 
religieuze klimaat in de 2e eeuwen op bepaalde gegevens, die bij 
de bestudering van de uitdrukking àrp()óvwç fle:raM13wflt 178 voor 
de dag kwamen. 

Het is een bekend feit, dat in de 2e eeuw met name onder de 
regering van Antoninus Pius en Marcus Aurelius een sterke reli
gieuze opleving heeft plaats gevonden, een beweging, die zich in de 
3e eeuw voortzette. Of dit nu een "failure of nerve" betekende, 
zoals Gilbert Murray indertijd over de ontwikkeling in de periode 
van Hellenisme en Romeinse Keizertijd oordeelde 179, dan wel een 
oprechte worsteling met de laatste levensvragen, moge hier on
besproken blijven. In elk geval is het zeker, dat dit revival niet 
een herstel van de oud-Griekse mythologie betekende, maar een 
diepgaande belangstelling voor oosterse religies, voor geheime 
openbaringen in geschriften en orakels. Zij, die over het bezit van 
de kennis om door te dringen in de grote en kleine levensraadsels, 
tot de "onbekende God" heten te beschikken, vonden een gretig 
gehoor, dat in die kennis begeerde ingewijd te worden. De wegen 
daartoe waren veel in getal en rijkgeschakeerd 180. 

ThomaB, Leiden 1962, p. 238 schijnt in die richting te denken: nadat hij 
gesproken heeft over de opvatting, dat de duivel jaloers is, zegt hij: .. This 
is again contrary to God", waarvoor hij naast Act. Joh. 55 citeert Ode van 
Sal. 3: 6 (hiervoor, blz. 7). 

177 Vgl. mijn artikel: Der Neid in der Paradiesgeschichte, in de Festschrift 
für A. BÖhlig. 

178 Zie Aphthonoos passim, vooral blz. 63 v. 
179 G. Murray, Five Stages of Greek Religion2 , Oxford 1935, ch. IV met 

deze titiel. 
180 In dit verband wil ik ook nog eens met nadruk erop wijzen, dat 
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Ook in deze betekende "kennis macht"; zij die op de een of 
andere manier in het bezit van deze mysterieuze kennis preten
deerden te zijn, waren meestal niet bereid om deze zonder meer 
aan een ieder mee te delen. De terughoudendheid, waarmee de 
geheimen gehoed werden, was in de ogen van hen, die er naar 
haakten, cp06voç, en wie ze werkelijk aan anderen ten goede deed 
komen, was äcpOovoç. Daarbij moet dan wel dit woord "werkelijk" 
onderstreept worden, want het was juist de vraag, of men bij die 
mededeling wel "the truth, the whole truth, nothing but the truth" 
kreeg. Werd er niet iets achtergehouden, dat eventueel nog tot 
onaangename verrassingen zou kunnen leiden? Wie àcp06vwç mee
deelt, geeft de garantie, dat de volle waarheid geschonken wordt, 
die het heil brengt. 

Hierbij is dan van een intermenselijke relatie sprake. Maar 
deze connotaties van äcpOovoç c.a. vormen m.i. ook de achtergrond, 
wanneer in de verhouding tussen God, oorsprong van het menselijk 
heil als kennis en ervaring, en mens gesproken wordt van Gods 
àcpOovla. Zijn openbaring is volstrekt betrouwbaar, want Hij 
onthoudt niets aan de mens, die hem ontvangt. Bij Irenaeus kan 
men speciaal aan zijn strijd met de Gnostici denken, die hem ertoe 
bracht om die àcpOov{a te accentueren. Zij immers plachten sterke 
nadruk op de geheime leer te leggen en zochten op allerlei manieren 
de openbaring van de onbekende God. In hoeverre ook bij de 
"Oden van Salomo" met een dergelijke reactie op gnostieke stro
mingen gerekend moet worden, is niet helemaal duidelijk; uit
gesloten acht ik dit niet 181. Maar de indicia zijn gering in aantal 
en op dit punt alleen is de kwestie niet te beslissen, maar daartoe 
zou de verhouding van de "Oden" tot de "Gnostiek" in zijn geheel 
aan de orde moeten komen. Nu zal men in dit verband wellicht 
opmerken, dat er ook in gnostische teksten van de àcpOov{a Gods 
sprake is (zie hiervoor, blz. 16 vs.); dit is juist, maar daarbij dient 
wel bedacht te worden, dat, zoals uit het eind van de "Brief aan 

men bij de Gnosis of de Gnostiek met een grote variatie moet rekenen. 
Van de behandeling der gnostische richtingen door de ketterbestrijding 
van de kerkvaders en in het historisch onderzoek van de laatste tweehonderd 
jaar gaat menigmaal de suggestie uit, alsof men hier met één, zich telkens 
iets wijzigend verschijnsel te doen heeft. Men moet, zeker in de tegenwoordige 
fase van het onderzoek, uitgaan van de verscheidenheid bij al die groepen 
en scholen, die onder die éne naam gevat worden, en niet zonder de nodige 
voorzorgen de ene met de andere verbinden. 

181 In tegenstelling met de door veel duitse onderzoekers gehuldigde 
opvatting, als zouden deze Oden gnostisch zijn, ben ik van oordeel, dat dit 
niet het geval is en dat, ook waar overeenstemming tussen deze dichter 
en gnostische teksten bestaat (of schijnt te bestaan) in de terminologie, 
de theologie van de Oden niet als een varieteit van de Gnostiek beschouwd 
kan worden, omdat die tenninologie in een ander theologisch geheel func
tioneert. 
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Rheginos" blijkt 182 dit kenmerk van Gods openbaring alleen 
gold voor eigen kring en niet voor allen. 

Verzekerd van de goedheid van God de Schepper, waarvan de 
Heilige Schrift getuigenis gaf, hebben de Christenen, die van de 
àq;Oovta Gods spraken, zich dankbaar op het klare woord van Plato 
ter bevestiging beroepen. In het Hellenistisch Jodendom was, 
zoals blijkt uit Philo, dit een uitdrukking voor de zekerheid, dat 
God in de schepping overvloedig, zonder terughouding zijn gaven 
schenkt, Zijn waarheid openbaart. Bij dat spraakgebruik sloten 
de Christenen zich aan en zagen die verhouding van God tot de 
mensen uitgebreid over Zijn ganse heilshandelen in de verlossing 
door Jezus Christus. Vooral de "Oden van Salomo" zongen daarvan 
op een zeer persoonlijke toon. In deze aan het religieuse spraak
gebruik van hun tijd ontleende uitdrukking hebben die Christenen 
beleden, dat hun God Zijn .heil niet onthoudt aan de mensen, maar 
het in volheid schenkt. Zij gaven daarmee uitdrukking aan de 
zekerheid van hun heil, dat zij ontvingen van Hem, Die is - om 
het met een prachtig woord van de "Confessio Belgica", art. 1 te 
zeggen - "een zeer overvloedige fontein van alle goed". 

182 Zie Aphthono08, blz. 10, 66. 
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