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In de titel van deze voordracht worden de naam van de Joodse 
geschiedschrijver Flavius Josephus en die van de auteur van het 
laatste Bijbelboek broederlijk naast elkaar gezet. Dat wekt wellicht 
enige verwondering, want kan men, zo mag gevraagd worden, in 
alle wetenschappelijke eer en deugd hen zo paren ~ Deze tijdgenoten 
waren immers in veel opzichten antipoden en men kan zich, die 
twee personen voorstellend, denken, dat een eventuele ontmoeting 
zich niet beperkt zou hebben tot de sensatie van het "bien étonnés 
de se trouver ensemble", maar wel geëindigd zou zijn op een 
banvloek over en weer. 

In levensgang en levensdoel gingen J osephus en Johannes 
volstrekt in tegenovergestelde richting. De eerste speelde een 
tijdlang een rol in de Joodse opstand tegen Rome; maar zag het 
hopeloze van die oorlog in en werd hoveling bij de Flavische 
keizers; de ander bleef de gekruisigde "koning der Joden" Jezus 
volgen en schreef in ballingschap op het kale Patmos tegen "de 
hoer op de zeven heuvelen" een boek, dat Haraid Fuchs terecht 
rangschikte onder de documenten, die getuigenis gaven van de 
"geistige Widerstand gegen Rom" 1. Josephus was naar het verleden 
gericht en beschreef uitvoerig de ondergang van Jeruzalem in 70 
en de geschiedenis van zijn volk; Johannes schouwde naar de 
toekomst en beschreef "hetgeen weldra geschieden moest" (Openb. 
22 : 6); hij zag het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel, nadat 
de oordelen Gods over de aarde gevaren zijn. Josephus is de 
apologeet van zijn volk in nood, vernederd en gesmaad, en niet 
minder van zichzelf; Johannes is de profeet, die de val aankondigt 
van "de grote stad, die het koningsschap heeft over de koningen 
der aarde"(17: 18) en de triomf van zijn God proclameert: "de Heer, 
onze God, de Almachtige, heeft het koningsschap aanvaard" (19: 6). 
Josephus' omvangrijke werken kwamen terecht in de rustige 
studeerkamers der geleerden, maar Johannes' Apocalypse inspireerde 
en hield de eeuwen door de onrust levend bij allen, die gebukt 
onder het onrecht dezer wereld hunkeren naar het volmaakte 
vrederijk. 

Het zou gemakkelijk zijn om deze tegenstellingen breder uit te 
werken. Maar hoe onmiskenbaar en diepgaand deze contrasten ook 
zijn, we mogen daarbij niet vergeten, dat ze, gelijk gezegd, tijd
genoten waren in het laatste deel van de eerste eeuw n.Chr. en 
dat ze, geografisch gezien, dezelfde wereld kenden. Maar wat vooral 

1 H. Fuchs, Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt2 , 

Berlin 1964. 
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niet over het hoofd gezien mag worden is het feit, dat zij beiden 
verbonden worden door hun trouw aan de God van Abraham, 
Isaak en Jakob. Josephus is, hoe hoog hij mocht stijgen in de 
kezerlijke gunst en hoe sterk hij de kritiek op zijn volk ook beleefde, 
er nooit toe gebracht om zijn trouw aan de belijdenis van het 
"Hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één" (Deut. 6:4) 2, 

op te geven. En evenmin is dit het geval bij de Apocalypticus, 
die zo fel tegen verleiding der afgodenoffers waarschuwt (2: 14, 20). 
Een groot deel van Josephus' reuvre is gewijd aan het bekendmaken 
van de geschiedenis van het Oude Testament en de Openbaring 
van Johannes is verzadigd van de taal van "Mozes en de Profeten" 3. 

Natuurlijk worden met het constateren van deze band de ver
schillen niet verdoezeld, vooral niet waar de belijdenis van deze 
zelfde God in leer en leven bij Josephus en Johannes zo verschillend 
geformuleerd en beleefd wordt. Maar desniettegenstaande bevinden 
J osephus en Johannes zich in de beslissende keuze tussen 
monotheïsme en polytheïsme in de antieke wereld aan dezelfde 
kant van de scheidslijn. 

Nu is het een opvallende overeenstemming tussen deze twee 
auteurs, dat zij beiden van hun God zeggen, dat Hij is "het Begin 
en het Einde", een predikaat, dat onder de vele namen en aan
duidingen van God in het Oude Testament niet te vinden is. Kan 
men nu met Vincent Taylor zeggen, dat het niet meer is dan een 
variant van de term "de Eerste en de Laatste", die er in de 
Apocalypse aan voorafgaat, omdat "the belief that the creation 
and consummation of all things are divine acts is fundamentally 
Biblical" 41 

De juistheid van deze opmerking valt als constatering niet te 
bestrijden, wel als motivering in dit verband. Men kan immers niet 
zonder meer "divine acts" gelijk stellen met "divine essence", 
waarvan het betreffende predikaat spreekt. Tevens rijst de vraag, 
waarom zulk een variant, zo hij dat al is, gebruikt wordt, terwijl 
eveneens voorbijgegaan is aan het feit, dat er deze parallellie met 
Josephus bestaat, die aan Taylor wel bekend is, zij het kennelijk 

2 Het is bekend, dat deze tekst de eerste van drie is, die samen het 
Schema (het eerste woord van Deut. 6 :4 in het Hebreeuws) vormen; dit 
Schema wordt tijdens het Morgen. en Avondgebed, dus tweemaal daags 
gesproken. "Es ist das Grundbekenntnis Israels zu dem einen Gott u. zu 
seinen Geboten" , gelijk P. Billerbeck zegt in zijn uitvoerige uiteenzetting 
over het Schema in H. L. Strack·P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen 
Testament aus Talmud und Midrasch, München 1928, Bd. IV 1, S. 189-207 
(het citaat leest men op S. 189). 

3 Over deze aanduiding van het Oude Testament, die in het Nieuwe 
Testament gebruikelijk is, zie Billerbeck, a.a.a., Bd. I, S. 240. 

4 V. Taylor, The names ot Jesus, London 1953, p. 158 "only a variant". 
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alleen van horen zeggen 5. Bij Josephus kan echter van zulk een 
variatie geen sprake zijn. omdat hij de term "de Eerste en de 
Laatste" niet gebruikt. 

Is nu deze overeenkomst bij Josephus en Johannes toevallig en 
zo niet, welke perspectieven worden hier dan zichtbaar omtrent 
herkomst, bedoeling en aanwending 1 

I 

In de Openbaring van Johannes wordt dit predikaat tweemaal 6 

hoorbaar en wel in het triomfantelijke slotgedeelte, verbonden met 
andere predikaten tot een sonoor-klinkende formule. 

De eerste keer komt het voor in hoofdstuk 21. De ziener heeft 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mogen schouwen en het 
nieuwe Jerusalem, dat uit de hemel neerdaalt. Hij hoort, dat "de 
eerste dingen (=het tegenwoordig wereldbestel) voorbijgegaan 
zijn". Dan spreekt Hij, "Die op de troon gezeten is", dus God 
zelf, deze woorden (21: 6): "Zij zijn geschied. Ik ben de alpha en 
de omega, het begin en het einde" 7, gevolgd door enige beloften. 

In het tweede geval (22: 13) is het niet God, doch Jezus Christus 8, 

die spreekt. Hij kondigt aan, dat Hij weldra het oordeel over de 
daden der mensen gaat vellen en laat daarop de declaratie volgen: 
"Ik ben de alpha en de omega, de eerste en de laatste, het begin 
en het einde"; in aansluiting daarop spreekt Hij een zaligspreking 
en een banvloek uit 9. 

Beide malen is dus sprake niet van een predikaat, dat een mens 
aan zijn god geeft, zoals dikwijls in lofprijzingen tot of uitspraken 
over goden geschiedt, maar van een, waarmee de godheid zichzelf 
openbaart. Deze vorm met het nadrukkelijk vooropgestelde èyw 
(elp,t) is uit de antieke wereld welbekend, ook uit het Nieuwe 

5 Hij verwijst daarnaar, l .c., p. 157 ("familiar to Josephus") in een 
samenvatting van de mening van R. H. Charles (zie beneden, blz. 12) 
zonder echter de tekst van Josephus zelf te citeren, laat staan hem te 
bespreken. 

6 In een aantal handschriften vindt m en dit predikaat ook nog in 
Openb. 1:8 in aansluiting aan de woorden: "Ik ben de Alpha en de Omega", 
zie de aantekening in de uitgave van K. Aland, M. Black, B. M. Metzger, 
A. Wikgren, The Greek New Testament , 1966, p . 837. Maar algemeen wordt 
deze lezing niet in de tekst opgenomen wegens de zwakke steun in de 
overlevering en wegens de duidelijke harmonisatie met Openb. 21 :6. 

7 De Griekse tekst luidt a.h.v.: èyw (elpt) Tel "AÄtpa "ai Tel TD, 7j àeXTJ 
"ai Tel TÉÄOÇ. 

8 De spreker wordt echter niet direct aangewezen, maar uit de context 
wordt afgeleid, dat het J esus Christus is. 

S De Griekse tekst luidt a.h.v.: Èyw Tel "AÄtpa "ai Tel TD, ó :n:eWTOç "ai 
ó laxaToç, 7j àeXTJ "ai Tel TÉÄoç. 
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6 HET GODSPREDIKAAT "HET BEGIN EN HET EINDE" 

Testament, waar hij met name in het Evangelie van Johannes 
dikwijls wordt aangetroffen 10. 

Terecht heeft men er steeds op gewezen, dat ook in het visioen, 
waarmee deze apocalypse begint, dergelijke openbaringsformules 
voorkomen, n.l. 1: 8: "Ik ben de alpha en de omega, zegt de 
Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige" 11 en 
I: 18, waar Christus spreekt: "Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste 
en de laatste en de levende en Ik ben dood geweest en zie, Ik 
ben levend tot in alle eeuwigheden" . 

Een weerklank van I: 18 vindt men in 2: 8, waar echter geen 
sprake van een zelfopenbaring is; deze is echter wel duidelijk 
voorondersteld. Zoals in 2: I de woorden : "Dit zegt Hij, die de 
zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden 
kandelaren wandelt" teruggrijpen op I: 12 en 16, zo herinnert 2: 8 
met de aanhef: "Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest 
is en levend geworden is" duidelijk aan I: 18 12. 

Uit de vergelijking van deze teksten blijkt dus, dat hier niet 
één vaststaande formule gebruikt wordt, maar dat in 21 : 6 en 
22: 13 een combinatie van verschillende, van elkander onafhankelijke 
elementen gegeven wordt. Nu is het algemeen gebruikelijk 13 om 
de drie termen gezamenlijk te behandelen en eenvoudig als varianten 
te beschouwen. Maar toch is er alle aanleiding om ze afzonderlijk 
te bezien, hun herkomst en achtergrond zo mogelijk vast te stellen 
om later de vraag naar hun combinatie te beantwoorden, want 
eerst aan het slot komt, gelijk we zagen, die verbinding voor. 

De geheimzinnige aanduiding met de eerste en de laatste letter van 
het griekse alfabet heeft altijd sterk de aandacht getrokken, zodat 
hij in allerlei lexica een eigen behandeling kreeg 14. Hij is specifiek 

10 E. Schweizer, Ego Eimi, Göttingen 1939; R. Schnackenburg, Das 
Johannesevangelium, Freiburg i. Br. 1971, II. Teil, S. 59-70 Exkurs 8 
Herkunft und Sinn der Formel Ayro el/u. 

11 Vgl. ook Openb. 4: 8 "velOç ó Oeoç ó :rcavro"eáTwe, Ó 1}v "al ó àw "al 
ó AeXóf.teJIoç. 11: 17 "vete ó Oeoç ó :rcavro"eáTwe, ó wv "al ó 7)v. 16:5 ó wv "al ó;)v. 

12 De tekst van 1: 18 luidt a.h.v. Ayro elf.tt ó :rceWTOç "al ó laxaToç en die 
van 2: 8 Tá& Äéyet ó :rceWTOç "al ó laxaToç, lJç iytveTO ve"eoç "al lCT}aeJI. 

13 Zie bijv. G. Kittel , A D, in : G. Kittel, TheologiBches Wärterbuch zum 
Neuen Testament, Stuttgart 1933, Bd. I, S. 1-3; E. Lohmeyer, A. und 0., 
in: Th. Klauser, Reallexikon für Antike und ChriBtentum, Stuttgart 1950, 
Bd. I, Sp. 1-4; E. Lohse, A. und 0 ., in: K. Galling, Die Religion in Ge8chichte 
und Gegenwart,3 Tübingen 1957, Bd. I, Sp. 1. 

14 Naast de artikelen in de vorige aantekening genoemd ziet men nog 
o.a. L. St. Alban Wens, Alpha and Omega, in: J. Hastings, Dictionary of 
the Ap08tolic Church, Edinburgh 1915, vol. I, p. 50-51; P. S. Minear, 
Alpha and Omega, in: The Interpreter'8 Dictionary of the Bible, New York· 
Nashville 1962, vol. I, p. 88-89; M. Rissi, A. und 0., in: B . Reicke·L. Rost, 
BibliBch.HiBtoriBche8 Handwörterbuch, Göttingen 1962, Bd. I, Sp. 1; 
A. van den Born, Alfa en Omega, in: A . van den Born, Bi}bel8 Woordenboek,3 
Roermond 1966-1969, Kol. 42-43; en verdere literatuur, die men in deze 
artikelen genoemd vindt. 
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voor de Apocalypse, voorzover tot heden toe bekend, en moet 
verklaard worden uit de getallen-mystiek 15. Voor de verbinding 
"de eerste en de laatste" wijst men steeds naar enkele teksten 
in het Oude Testament 16; de overeenstemming tussen de Apoc. 
en de Septuaginta is wel niet woordelijk, maar hij is toch wel zo 
groot, dat men ontlening kan aannemen, hetzij dat Johannes een 
andere Griekse vertaling gebruikte, hetzij dat hij, zoals meestal 
wordt aangenomen, zelf uit het Hebreeuws vertaalde 17. 

Maar wat is de herkomst en achtergrond van het Gods predikaat 
"het begin en het einde" 1 We merkten reeds op, dat hiervoor 
in het Oude Testament geen parallel te vinden is (zie boven). 
Maar ook in de Apocriefen en Pseudepigrafen zocht men tevergeefs, 
terwijl ook de bibliotheek van Qumran tot dusver geen licht op 
deze zaak geworpen heeft 18 . Waar deze bronnen ons in de steek 
laten, bieden andere, zoals blijken zal, wel hulp. 

Uit de titel van deze voordracht blijkt reeds, dat men toch niet 
ver uit de buurt van het Nieuwe Testament hetzelfde Gods
predikaat ontmoet en wel bij Flavius Josephus. Dit is reeds lang 
bekend, want J. J. Wettstein vestigde daarop ruim twee eeuwen 
geleden de aandacht 19 en sindsdien komt, àls men enige aan
dacht aan dit predikaat besteedt 20, deze parallellie naar voren 21. 

In de eerste plaats moet genoemd worden Josephus, Antiquitates 
Judaicae VIII 280, dus - merkwaardig genoeg - ergens midden 
in dat grote geschiedverhaal. In de passage, waarin die parallel 
te vinden is, beschrijft Josephus hoe de koning van Juda Abia, 
wanneer Jerobeam, de koning van het noordelijk rijk Israël, een inval 
in J uda doet, een toespraak tot het volk en zijn tegenstander houdt 
(VIII 277-281). Deze rede is een weergave, door Josephus naar 

15 Vgl. daarvoor G. Kittel, a.a.O., S. 2-3. 
16 N.l. Jesaja 41:4, 43:10, 44:6, 48:12. 
17 Achtereenvolgens de teksten in aant. 16 genoemd nagaande vindt 

men de volgende uitdrukkingen: a) ÈydJ l:Ieoç :n:eWTOç "al elç Tà è:n:eex6!,eva 
èyw el!" b) è!,:n:eoIJ8b p.ov otl" èybeTO á,uoç 8eoç "al p.eT' è!,è otl" [IJTa, 
c) Èyw l:Ieoç :n:eWTOç "al èydJ !,eTà Taih"a d) èyw el!" :n:eWTOç "al Èyw el!" elç 
TOV alwva. 

18 Blijkens H. Braun, Qumran und das Nette Testament, Tübingen 1966, 
Bd. II, S. 392, Stellenregister, zijn de ons interesserende teksten in dit zeer 
gedetailleerde overzicht niet behandeld. 

19 J. J. Wettstein, Novum Testamentum Graecum, Amsterdam 1752, 
tom. II, p. 841. - Of deze verwijzing reeds voor Wettstein in commentaren 
gegeven wordt, heb ik niet nagegaan. 

20 Het moet gezegd worden, dat veel commentaren dit niet doen! 
21 Zo o.a. bij H. B. Swete, The Apocalypse ot St. John, London 1906, 

p. 276; R. H. Charles, The Revelation ot St. John, Edinburgh 1920, vol. II, 
p. 220-221; E. Lohmeyer, Die OOenbarung des Johannes,2 Tübingen 1953, 
S. 168; G. Kittel, a.a.O., S. 1 en G. Delling, àex7j, in: Kittel, Theol. Wörterbuch, 
Bd. I, S. 478 en TÉI.OÇ, in: Kittel, Theol. Wörterbuch, Bd. VIII, S. 51. 
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eigen trant gevormd, van 2 Kronieken 13: 4-12 22• Hij raadt 23 

zijn tegenstanders om van gedachten te veranderen en in te zien, 
waar de kracht ligt, die hen tot zulk een hoogte van welvaart 
gevoerd heeft 24, n.l. rechtvaardigheid en vroomheid tegenover God. 
Daarmee alleen kan men overwinnen en niet door het grote aantal 25. 

En daarop steunt Abia en zijn volk, "die van den beginne de 
wetten gehouden en de eigen God vereerd hebben, hem die niet 
handen uit vergankelijke materie gemaakt hebben, noch de opzet 
van een verdorven koning tot bedrog van de grote hoop vervaardigd 
heeft" - dat slaat op de invoering van de afgodendienst der 
gouden vaarzen, die Jerobeam weer ingevoerd heeft (§ 279) 26 -

maar die zijn eigen werk is en begin en einde van alle dingen" 
(8ç lleyov èa-rlv a{rrov xal àex~ xal dÄoç nov ánávu.ov) 27. 

22 Het is bij Josephus een gebruikelijke methode om in die boeken van 
zijn Antiquitates, die parallel lopen met het Bijbelverhaal, in de boeken 
der Koningen bijzonderheden, die in Kronieken vermeld worden, maar niet 
in Koningen staan, te vervlechten en naar zijn stijl vervormd weer te geven. 

23 In § 281 gebruikt Josephus hier avp,flovÄww, een in dit verband 
karakteristiek woord voor het houden van een politieke redevoering om 
een volksvergadering tot een bepaalde keuze te brengen, zie mijn: Studies 
over de zogenaamde eerste brief van Olemens, 1 het litteraire genre, in: Mede
delingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. 
Letterkunde, N.R. 33,4, Amsterdam 1970, blz. 33-38. 

24 Merkwaardig is het om op te merken, hoe Josephus de slotoproep 
in 2 Kron. 13: 12: "Israelieten, strijd toch niet tegen de Heer, de God uwer 
vaderen, want gij zult niet voorspoedig zijn", van zijn negatieve vorm ontdoet 
en positief maakt: TO :n:eoayayov vp,äç é:n:l ToaoVrov p,lyEfJoç w~atp,ovlaç yvwelaat 
(§ 281). Die macht, die hen hiertoe gebracht- heeft, is de ware dienst van 
Israël's God t.o. de afgoderij van Jerobeam. De hier uitgesproken gedachte, 
dat de juiste godsverering tot geluk voor de staat leidt, kan in het kader 
van deze verhandeling niet nader onderzocht worden. Ik wijs er hier slechts 
op, dat ook bij Dionysius Hal., Antiq. Rom. II de uitvoerige beschrijving 
van de Romeinse religie en staatsinstellingen door deze gedachte gedragen 
wordt, zie bijv. Ant. Rom. II 18 en 24,1 de woorden 'Pwp,aiol &eqnJÄa~av 
ev~atp,ovofJaav "lV :n:6ÄLV é:n:l :n:oUàç yeveáç. 

25 V gl. voor die gedachte Psalm 33: 16. 
26 Zie in O.T. 1 Kon. 15:30 "wegens de zonden die Jerobeam had 

bedreven, en die hij Israël had doen bedrijven" ; 2 Kon. 10: 31 de Koning J ehu 
"week niet af van de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël 
had doen bedrijven", en evenzo op andere plaatsen. 

27 N.B. hier de toevoeging TWV á:n:ávrwv, die in de Openbaring van 
Johannes niet voorkomt, maar wel ondersteld is, zie het voorafgaande 
:n:ávra en ylyovav (21 :5-6). - Voor de afsluiting van de rede met dit Gods
predikaat zie ook beneden, blz. 52 v.; Josephus sluit hier duidelijk aan bij 
een bestaande gewoonte, maar het effect is niettemin treffend. De andere 
plaatsen, waar J osephus de verbinding gebruikt, werpen geen licht op deze 
tekst, behalve dan de hierna (blz. 11 v.) te noemen formule in c. Apionem II 
190. In Ant. Jud. XV 205 is het zuiver chronologisch: "aTà p,tv Tàç àexàç 
maroç l}v ... TÉÄOÇ é~eï:n:ev á:n:áaaç Tàç èVToÄàç ToV flaatUwç; in Ant. Jud. XX 18 
over een kind in de moederschoot werd voorspeld, dat het door Gods goede 
zorg "al àexiJç TVXOV "al TÉÄOVÇ WTVXOfJç Tev~6p,evov - daar is dus sprake van 
het begin en einde van het leven t.o. van elkaar; in Bell. Jud. VI 403: 
het einde van de oorlog is gemakkelijker dan het begin. Daarnaast zij 
vermeld, dat in Bell. Jud. lil 440, VI 9, VI 73, VII 157 (in deze laatste 
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De aangehaalde woorden zijn een parafrase van de tekst in 
2 Kron. 13: 11: "wij nemen waar, wat ons door de Heer onze God 
is opgedragen, maar gij hebt Hem verlaten". Men ziet duidelijk, 
hoe Josephus hier in eigen formulering Israëls' afgoderij beschrijft: 
de invoering van de beeldendienst in flagrante strijd met het gebod 
van Exod. 20: 4 28. 

Daartegenover staat dan de ware Godsverering, waarin het 
Joodse volk zijn echt geluk en welvaart kan vinden. Ook hier 
komt voor de lezer van Josephus, die de "boodschap" van de 
historicus wil verstaan, direct zijn engagement naar voren 29: het 
Joodse volk, Josephus' volk leeft immers in de vernedering van 
de catastrofe in 70 in een wereld van tempels met godenbeelden 
onder de aanklacht van atheïsme 30 en met de verleiding om af 
te vallen van de God der vaderen en mee te gaan met de over
machtige en succesrijke "heidenen". In die situatie vertelt Josephus 
in zijn woorden die "Bijbelse geschiedenis" met de beslissende 
keuze tussen de dienst van afgoden of die van Israël's God. 

De geciteerde slotzin, waarin Josephus zijn Godsgeloof uitspreekt, 
staat op een markante plaats in die rede van Abia, n.l. als afsluiting 
en hoogtepunt van zijn overwegingen, die dan leiden tot de raad
geving (symboulia) voor het heden, het "Gebot der Stunde" in 
§ 281. Hier wordt het volk opgeroepen om te kiezen tussen de 
beeldendienst en de dienst van de ware, de "eigen" God. Wie die 
God is, wordt uitgezegd in negatieve en positieve formulering. 
Daarbij verrassen die woorden: "Die is ... het begin en einde aller 
dingen"; zij schijnen wat uit de hele gedachtengang te vallen. 
Maar anderzijds staan ze juist zo effectvol aan het slot, als hoogte
punt. Deze waarneming maakt het zeer waarschijnlijk, dat deze 
verbinding niet "ad hoc" geformuleerd, doch overgenomen is als 
een religieuze term, die zo zwaar geladen was, dat hij als hoogtepunt 
in het betoog kon functioneren. Dat deze term een diepe zin 
moet hebben en niet als een verschoten stoplap is overgenomen, 
blijkt niet alleen uit de plaatsing aan het slot, maar ook uit het 
feit, dat hij volgt, volgen kàn na het oxymoron, dat God "zijn 
eigen werk" is ! 
twee plaatsen ~tlieaç, niet TiÄoç) het einde van iets, het begin van iets anders 
is (speelt daar het beeld van de cirkel mee, zie beneden, blz. 45, nt. 1321). 

28 Zie in § 280 de ware verering van Israëls God, OV oV xeieeç lnolrJUav 
l~ {lÄ1'Jç rp(JaeTijç, vgl. daarbij E . Lohse, xeteOnOl1'JTOç, in: Kittel-Friedrich, 
Theol. Wörterbuch , Bd. IX, S. 425-426, en Hand. 7 :41. 

29 Zie hierbij mijn bijdrage: JosephWJ' account of the story of lsraëls sin 
with alien women in the country of Midian (Num. 25:1 ff.), in: Travels in 
the world of the aId Testament, studies presented to Prof. M. A. Beek on 
the occasion of his 65th birthday, Assen 1974, p. 240-261, waar ik dit;motief 
aanwees in .Josephus' behandeling van genoemde passage. 

30 Over die aanklacht E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi, 4 Leipzig 1909, Bd. 111, S. 548-549. 
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10 HET GODSPREDIKAAT "HET BEGIN EN HET EINDE" 

De laatstgenoemde paradox is zeer wel begrijpelijk, hoe vreemd 
hij ook klinken mag, in dit verband. Hij is immers de positieve 
uitspraak, die in een contrast-parallellie staat met de voorafgaande 
negatieve woorden: {Jeàv . .. 8v ov xeieeç Èno{rwav È~ iJÀ'YJç fP{Jaer:ijç . 
Dan ligt het voor de hand om ook voor het zinsdeel: àex~ uai 
dÀoç uvv ánávr:wv, naar de tegenstelling te zoeken. Die vindt men 
dus in de woorden: ov(j'Èmvo{a nov'YJeov f3amÀéwç Èni r:fi r:wv 0XÀwv 
ànár:n uauauevaaev. En dat klopt bij de volgende overweging. Wat 
is de archè, het uitgangspunt van die afgoderij geweest? Het plan, 
de opzet van de verdorven Jerobeam! Wat was het telo8, het doel, 
het resultaat van die afgoderij 1 Het feit, dat de "schare" 31 verleid 
en bedrogen werd en uiteindelijk zijn ongeluk tegemoet ging, want 
de Heilige Schrift leert duidelijk, dat de val van Israël's Koninkrijk 
in 722 v.Chr. en 586 v.Chr. zijn oorzaak vond in de afgodendienst 
van het volk. Tegenover deze archè kai telo8 van een bepaald stuk 
historische ontwikkeling staat Israël's God, die de archè kai telo8 
van alle dingen, het heelal en zijn ganse geschiedenis is 32. De 
woorden spreken ook duidelijk naast eeyov avr:ov met de tegen
stelling: van Zichzelf-van alle dingen. Deze laatste laat Hij beginnen 
en voert Hij tot hun einde (misschien speelt hier ook de gedachte 
mee, dat Hij heerschappij er over heeft, zie beneden, blz. 57). 
Nu blijkt eerst recht, hoe effectrijk Josephus die wel overgenomen 
formulering aanwendt. Het contrast tussen de ware God, wiens 
wezen zo uitgesproken kan worden, èn de afgoden in beelden vereerd, 
is bijzonder sprekend en veelzeggend. Zo blijkt de verbinding 
"archè kai telo8 pantoon" een duidelijke zin te hebben, een confessie 
van die God, die Israël als "zijn eigene" beleed. Het is veel meer 
dan een formulering van de "eeuwigheid Gods" 33, maar kritisch 
als elke confessie belijdt hij God als oorsprong, doel en zin van 
het bestaan. 

31 15xÀoç is hier natuurlijk in verachtelijke zin gebruikt, gelijk zo 
menigmaal in het Grieks, zie R. Mayer, 15XÀoç, in: Kittel-Friedrich, Theol. 
Wörterbuch, Bd. V, S. 582-583. 

32 Dit is veel algemener dan de passage in de afscheidsrede van Mozes, 
Antiq. Jud. IV 317, waarheen A. Schlatter, Wie sprach Josephus von Gott?, 
Gütersloh 1910, S. 44 ook verwees. Maar als contrast is dat woord, dat 
Josephus Mozes in de mond legt, niet onaardig: avnJç (sc. God) !]v ó "al 
Tr,v àqnjYT}IJIV aVTwv 6tóovç "al Tà TiÀT} Xae/~ópevoÇ, VnOlJTeaT~YCP xewpevoç Épol 
"al vnT}etrn WV TVV TJptrf.eOV Àaàv tVf.eYf.TÛV f}(JiÀT}IJev. Ook al zouden deze 
beide teksten variaties op hetzelfde thema zijn, dan is de plur. TiÀT} hier 
opvallend evenals de toepassing op Israël's geschiedenis in Mozes' leven, 
wat een beperking van TWV ánáVTWV inhoudt. Dit is m.i. een bewijs te meer, 
dat Josephus in Ant. Jud. VIII 280 van een bestaande formule gebruik 
maakte, zoals ook uit het vervolg blijken zal. 

33 Zo G. Kittel, a.a.O., S. 1: "Anschauung der als Anfang und Ende 
ewig seienden Gottheit", evenals Delling, a.a.O., VIII, S. 51 : "Ewigkeits
aussage" . 

10 



HET GODSPREDIKAAT "HET BEGIN EN HET EINDE" 11 

Naast deze tekst uit de "Antiquitates" wordt steeds een tweede 
vermeld, die in Josephus' apologie van het Joodse volk te lezen 
staat, n.l. Contra Apionem II 190. Sprekend over de verheven 
Joodse opvatting van God zegt hij dan: "Begin en midden en einde 
is deze van alle dingen". Hier vindt men dus het predikaat met 
nog een lid, n.l. "het midden", uitgebreid. Of was het een andere 
formule 1 Hebben we met varianten te doen 1 

De bespreking van deze belijdenis in zijn context zij voorlopig 
nog uitgesteld en komt later (zie blz. 28 v.v.) aan de orde. Nu zij 
slechts opgemerkt, dat A. Schlatter in zijn boek "Wie sprach 
Josephus von Gott" deze tekst samen met die uit de "Antiquitates" 
wel registreert, maar niet onderzoekt 34. Kittel schreef naar aan
leiding van deze beide Josephus-teksten de tamelijk enigmatische 
woorden: "Palästinische, aber offenkundig nicht bodenständige, 
sondem übernommene Form" 35, zulks in verband met een later 
(zie blz. 13 v. v.) te noemen citaat van Plato. Waarom dit "palästinisch" 
is, wordt niet duidelijk. Kan hij dit zeggen, omdat de formule 
bij Josephus, die inderdaad uit Palestina afkomstig was, voorkomt 1 
Maar de historicus schreef in het Grieks voor Grieken en Romeinen. 
Hier liggen in de terminologie een aantal godsdiensthistorische en 
methodische vragen, die in dit cryptogram te "vlot" behandeld 
zijn en die alleen door een nauwkeurige lezing van de desbetreffende 
teksten dichter bij een oplossing gebracht kunnen worden. 

In de toelichtingen bij het boek "contra Apionem" ontvangt men 
ook weinig licht 36. Reinach vestigde in 1902 de aandacht op een 
uitspraak in Talmud Jeruschalmi, Sanhedrin fol. 18a: "God is 
waarheid", want dat Hebreeuwse woord ('èmèt) is samengesteld 
uit de eerste, middelste en laatste letter van het alfabet. Hij 
merkte op, dat er in die verklaring een moeilijkheid schuilt, omdat 
de mem niet de middelste letter van het Hebreeuwse alfabet is; 
daarom vermoedde hij, dat er een vertaling uit het Grieks achter 
ligt, n.l. van àex~, p,érJa, 't"ÉÀ.oç, al draaide hij daarbij zelf een 
schroefje los met de opmerking, dat bij transcripties de Griekse l' 

maar zeer zelden door de Hebreeuwse tav wordt weergegeven. 
Thackeray refereerde deze verklaring van Reinach en voegde nog 
een verwijzing naar Apoc. 1: 8 en 21: 6 toe. Veel verder helpt 
dit ons niet. 

34 In zijn boek Die Theologie des Judentuma nach dem Bericht des Joaephua, 
Gütersloh 1932, brengt Schlatter deze teksten helemaal niet ter sprake. 

35 G. Kittel, a.a.O., S. 1, Ak. 4. 
36 J. G. Müller, Des Flaviua Joaephua Schrift gegen den Apion, Basel1877, 

S. 312 (alleen verwijzing naar Ps. 110:1, de teksten uit Jesaja - zie boven, 
blz. 7, nt. 17 - en de Openbaring); H. St. J. Thackeray, Joaephua, 
Cambridge (Mass.) - London 1926, vol. I The Life - Againat Apion, p. 369, 
nt. 1; Th. Reinach, Flaviua Joaèphe Oontre Apion, Pa.ria 1930, p. 117-118. 
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12 HET GODSPREDIKAAT "HET BEGIN EN HET EINDE" 

Toch was het, toen die uitgaven van Thackeray en Reinach 
verschenen, wel mogelijk geweest om meer over deze formule te 
zeggen, want in 1920 had de befaamde Engelse onderzoeker der 
Joodse Pseudepigrafen R. H . Charles in zijn monumentale commen
taar op de Openbaring van Johannes het nodige materiaal aan
gedragen 37. Volgens hem heeft men in Openb. 22: 13 "an abbreviated 
form of an ancient Orphic saying" voor zich, zoals dit overgeleverd 
is bij Plato (zie ben., blz. 14). Deze Orphische spreuk was in de 
antieke wereld zeer bekend. 

"In the first century A.D. it was familiar to the Palestinian Jews, 
as we know from J osephus ... In later times it was adopted by 
the Talmudists and given a Jewish turn in the third century A.D . 
by Simon ben Lakish" (± 250) . Na een aantal plaatsen uit de 
rabbijnse literatuur ten bewijze te hebben aangegeven, verwijst 
hij nog naar een achttal teksten van kerkvaders. Bij Lohmeyer 38 

keert praktisch hetzelfde rijtje uit de Patres terug 39 (n.b. met 
eenzelfde onjuiste aanduiding 40) onder het motto: "Es hat in der 
frühchristlichen Literatur eine wandelreiçhe Geschichte". Lohmeyer 
betoogde, dat aan de formule van Alpha en Omega "hier durch 
eine alte geheiligte Formel eine Deutung gegeben" is. Ook hij 
voert Plato, Josephus en Talmud en bovendien nog Egypte ten 
tonele 41. Volgens de Duitse commentator is "der Sinn dieser 
Formel . . . der gleiche wie die der anderen" n.l. "die is en die 
was en die komt", "der der zeitlosen göttlichen Wirklichkeit und 
Totalität" 42. 

Met deze weergave van de opvattingen van Charles en Lohmeyer 
zijn we weer bij de Openbaring van Johannes teruggekeerd. Na 

37 R. H. Charles, Revelation, p . 220-221. 
38 E. Lohmeyer, OOenbarung, S. 168. 
89 Hij noemt Praed. Petri; Ignatius, Ad Eph. 14: 1; Justinus, Ooh. ad 

Gent. 25; Irenaeus, A.H. III 25,2; Hippolytus, Ref. I 19; Clemens Alex., 
Protr. VI 69, met de toevoeging "u.ö.", die altijd wat kryptisch werkt . 
In verband met de bespreking, die later in deze verhandeling, blz. 15-22 
gegeven wordt, leek het mij van belang dit lijstje hier te reproduceren. 

40 Hij schrijft n.l. evenals Charles: "Just. Coh ad Gent", zonder op te 
geven, dat dit moet zijn "Pseudo-Justinus"; zie beneden blz. 19, nt. 61. 

41 Voor de verwijzing naar Egypte, zie de Toverpapyrus, die beneden, 
blz. 57 v. v. ter sprake zal komen. - Ten aanzien van het materiaal in de Talmud 
merkt hij op: "wo es sich, freilich in spätern Zeugenissen, mit Buchstaben
symbolik verquickt hat". - Op S. 179 bij Openb. 22:13 noemt Lohmeyer 
nog uit de Mandaese Liturgie een tekst op Manda -d-Häia; zie E. S. Drower, 
The Oanonical Prayerbook of the Mandaeans, Leiden 1959, p. 76: ("Thou 
art the First. Thou art the Last") en uit de Bhagavadgita, 10e gezang, 
strofe 21 (in de vertaling van L. von Schroeder, 1920, S. 48 : "Ich bin der 
Anfang, Mitte ich und Ende auch der Wesen all"). 

42 Lohmeyer, OOenbarung S. 168. - Voor het rabbijnse materiaal zie 
G. Kittel, a.a.O., S. 2-3; hij m erkt op, dat die speculatie over 'èmèt "erst 
vom 3 Jhdt. n. Ch an nachweisbar (ist), was jedoch nichts gegen die 
Möglichkeit höheren Alters beweist". 
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hen is er geen grote godsdiensthistorische commentaar op het 
laatste Bijbelboek verschenen 43 . Maar de situatie ten opzichte van 
het Godspredikaat "het Begin en het Einde" is niet gewijzigd. 
De door hen aangewezen samenhangen en de daarop gebaseerde 
interpretatie leeft tot op de huidige dag voort, daar ze in gezag
hebbende werken als Kittels "Wörterbuch zum Neuen Testament" 
en het lexicon "Religion in Geschichte und Gegenwart" 44 samen
gevat zijn en verbreid worden. 

Toch zagen we bij de interpretatie van Josephus, Ant. Jud. 
VIII 280 reeds (zie boven, blz. 11), dat er wel enige twijfel aan 
de juistheid van de door Charles, Lohmeyer e.a. gegeven verklaring 
mogelijk is. Een kritisch onderzoek van de lijst van patristische 
teksten, die getuigenis van die, overigens niet nader omschreven 
"wandelreiche Geschichte" op christelijk erf moeten afleggen, brengt 
aan het licht, dat er nogal wat ongelijksoortig materiaal op één 
hoop geveegd is. Bovendien is het gewenst om allerlei teksten, 
die nog niet in het onderzoek betrokken zijn en toch relevant geacht 
moeten worden, nader te bezien en om godsdiensthistorisch niet 
alles op één vlak van "überkommenes Gut" te brengen, zoals dit 
bijv. door Lohmeyer (zie blz. 6, nt. 13) zo gemakkelijk gedaan wordt. 

Om al deze redenen scheen het mij wel gewenst om een hernieuwd 
onderzoek naar herkomst, zin en betekenis van dit Godspredikaat 
bij Flavius Josephus en de Apocalypse in te stellen. 

II 

Om niet het onderzoek met ballast, die voor de geschiedenis 
van het predikaat niet van grote betekenis geacht moet worden, 
te bezwaren, zal het goed zijn om een aantal teksten, die bij Charles 
en Lohmeyer wel genoemd worden, maar niet op hun relevantie 
bekeken zijn, te elimineren. Ik heb daarbij het oog op die ver
wijzingen naar Christelijke en niet-Christelijke auteurs, die niet 
meer zijn dan citaten met een zekere toepassing van een tekst 
bij Plato, Leges IV 71 5E-716C, al zal het wel gewenst zijn om 
deze aanhalingen in hun verband te bezien, want wellicht komt 
dan naar voren, hoe deze auteurs het predikaat hebben verstaan. 
Reeds Hugo Grotius heeft in zijn "Annotationes" op Apoc. 1 : 8 45 

naar deze passage bij Plato verwezen; en sindsdien behoort hij 
tot de "stock-in-trade" van de discussie. Daarom is het gewenst 
hem hier in zijn samenhang af te drukken. 

43 Over de nieuwste commentaar op de Openbaring van Johannes, die 
echter geen aandacht aan deze problematiek wijdt, zie beneden, blz. 73. 

44 Zie hiervoor, blz. 6, nt. 13. 
45 Grotius las met de in zijn dagen gangbare teksten dit Godspredikaat 

ook op deze plaats; zie hiervoor, blz. 5, nt. 6. 
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14 HET GODSPREDIKAAT "HET BEGIN EN HET EINDE" 

In het voorafgaande gedeelte heeft Plato uiteengezet, dat in de 
stad, waar de Wet krachteloos is, het bederf voor de deur staat, 
maar dat daar waar de Wet heerst en de bestuurders slaven van 
de Wet zijn, grote welvaart zich realiseert. Nu rijst de vraag naar 
de positie van de vreemdelingen, die in de stad verblijven: hoe 
is hun positie, omdat zij toch niet - zo is de vooronderstelde 
gedachte - aan de wetten onderworpen zijn, die alleen naar Grieks 
recht voor de burgers gelden? Daarop wordt het volgend antwoord 
gegeven: a'JI~eSç, 7:ot'JIV'JI epwfls'JI neoç aV7:ovç, Ó flè'JI ~ij OÉoç, wcmse 
"at Ó naÀ.atoç À.6yoç, àe X~'JI r:e "a t r:e À.sv 7: ij 'JI "a i fl É Ija 7: W 'JI 0'117: OJ'JI 
áná'JI7:OJ'JI SXOJ'JI, svOetq. nseat'JISt "a7:à q;Vljt'JI nsemoesv6flS'JIOÇ. up ~È 
àû Ijv'JIÉnsr:at M,,'fJ 7:W'JI ànoÀ.smoflÉ'JIOJ'JI 7:0Vestov 'JI6flOV 7:tflOJ(!6ç . .ryç Ó 

flÈ'JI sv~atflO~ljst'JI fléÀ.À.OJ'JI èX6flS'JIOÇ Ijv'JIÉnsr:at 7:a:nSt'JIOç "at "S"Q/jfl'fJflÉ'JIoÇ, 
Ó ~É 7:tç è~aeOûç vno flsyaÀ.avxtaç ij Xe~flaljt'JI ènate6flS'JIOç ij 7:tflaiÇ, 
ij "ai Ijwfla7:0ç sVfloeeptq. afla 'JIs67:'fJ7:t "ai à'JIotq. epÀ.éys7:at 7:ij'JI vmxij'JI 
flS7:'iJPesOJç, wç ovr:e äexo'JI7:oç ovr:e 7:t'JIOç IjYSfl6'J1oç &6.us'JIoÇ" hierop 
volgt een beschrijving van de godverlatenheid, die na korte tijd 
er op uitloopt, dat zo iemand een geduchte straf ondergaat van 
de Dikè, en zichzelf, huis en stad tot een complete ruïne maakt. 
De vraag is dan: wat, als het nu zo geordend is, een mens, die 
bij zijn verstand is, moet doen en laten? Het antwoord is duidelijk: 
ieder mens moet het besluit nemen om zich aan te sluiten bij hen, 
die God volgen. Daarop volgt de vraag: 7:tç 015'J1 ~ij nea~tç ep{À.'fJ 
"ai à,,6À.ovOoç Os0; met als antwoord: flta, "ai Ë'JIa À.6yo'JI ëxovlja 
àexaio'JI, 07:t 7:0 flÈ'JI óflolrp 7:0 oflow'JI 0'JI7:t flS7:etcp eptÀ.O'JI d'JI eï'fJ, 7:à 
~'äflS7:ea ovr:e àÀ.À.~À.otç ovr:e 7:oiç èflflér:eotç. Ó ~ Osoç Ijfli'JI ná'JI7:OJ'JI 
Xe'fJflá7:OJ'JI flér:eo'JI d'JI eï'fJ fláÀ.tlj7:a. 

Men ziet dus, dat dit woord over God, "die begin en einde en 
midden van alle dingen heeft" - we zullen dit later apart 
bespreken 46 - niet in een theologische samenhang staat, maar 
in een uiteenzetting over de ethiek. Uitgaande van deze opvatting 
over God wordt gezegd, dat Hij naar zijn wezen overal rondreist 
en alles rechttoe-rechtaan doordringt en dat Hij vergezeld is van 
de straffende gerechtigheid, die de verzakers van de goddelijke 
wet tuchtigt. Dit is de basis voor wat men met een latere term 
de "Twee-wegen-Ieer" zou kunnen noemen, de keus tussen de weg 
van het goede, die tot het heil, en van het kwade, die ten verderve 
leidt. De verstandige weet dan natuurlijk wel wat hij zal kiezen, 
n.l. de navolging Gods. Het betoog gaat dan verder door te over
wegen, hoe die navolging bereikt wordt. 

Plato brengt dit "oude woord" dus ter sprake en gaat daarvan 
als van een fundamentele waarheid uit om de grondslag voor een 

46 Men merke op, dat hier sprake is van "God, die heeft", niet van 
"is"; zie beneden, blz. 37 v.v. 
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algemeen-geldige ethiek te leggen, die ook de mensen voor wie de 
wetten van de polis niet toepasselijk zijn. een richtsnoer kan en 
moet zijn. Algemeen wordt aangenomen, zoals we hierna, blz. 37, 
zullen bespreken, dat Plato een Orphisch gedicht aangehaald heeft. 

Op welke wijze wordt nu deze passage bij latere auteurs 47 

gebruikt en hoe interpreteren ze in dat verband het Godspredikaat 1 
De eerste kerkvader, die hem citeert, is lrenaeus, Adv. Haereses 
III 25,5. Tegen de Gnostici, die de goede God lasteren en Zijn 
weldaden met een wellustig leven beantwoorden 48, wordt Plato 
in het veld gevoerd : "Quibus religiosior Plato ostenditur, qui 
eundem Deum et iustum et bonum confessus est, habentem 
potestatem omnium, ipsum facientem iudicium, sic dicens" : en dan 
volgt een letterlijk citaat beginnend met de woorden Ó /-liv tJ~ (Je6ç 
tot 7:l/-lwe6ç. Daarop sluit aan ten bewijze, dat de Schepper goed 
is, een eveneens bekend citaat uit de Timaeus 29E 49. Deze combinatie 

47 Terecht schreef E. des P1aces in zijn uitgave: Platon, tom. XI 2 
Les Lois, Paris 1956, p. 65, nt. 2 : "Peu de passages ont eu pareille fortune 
dans la tradition indirecte". Hij neemt daar een lijst op van de teksten, 
waar dit woord van Plato aangehaald wordt na deze eerst, doch niet zo 
volledig, te hebben verzameld in zijn bijdrage: La tradition indirecte des 
Lois de Platon (livres I-VI), in: Mélanges J. Saunier, Lyon 1944, p. 34-35. 
Maar hij geeft geen bespreking van het gebruik, dat latere auteurs van deze 
tekst maken. Zeer in het kort wijst daar wel op J. Daniélou, Message 
évangélique et culture helléniBtique au Ile et IIle siècles, Tournai 1961, 
p. 108-109. In aansluiting bij C. Andresen, Logos und Nomos, die Polemik 
des Kelsos wider des Christentum, Berlin 1955, S. 300-302, onderscheidt hij 
twee lijnen: "L'une l'interprète en un sens plus cosmologique. ElIe est 
d'origine stoïcienne. Mais elle avait été reprise par les moyens-platoniciens. 
L'autre est plus éthique ... Les chrétiens utiliseront les deux traditions". 
Andresen merkt daaromtrent op (S. 301, Ak. 27): "Die Christen übernehmen 
die Wanderstelle - urn sie ihren Zwecken dienlich zu machen" . - Daar het 
ons doel in deze verhandeling is om de opvatting van het Godspredikaat 
te leren kennen en niet zozeer om de traditie-kanalen, waarlangs dit citaat 
bij de Christenen gekomen is, vast te stellen, leek het mij aangewezen om 
de teksten opnieuw in hun verband te behandelen. Omdat Charles en 
Lohmeyer (zie boven, blz. 22, nt. 39) uitsluitend de Christelijke teksten 
noemen, worden deze het eerst behandeld. 

48 Van deze tekst is alleen de Latijnse vertaling bewaard gebleven. Over 
de door hem bestreden Gnostici zegt Irenaeus: "non similiter secundum 
dignationem munerationis eius conversati sunt, sed in deliciis et luxuriis 
versati sunt adversus benevolentiam eius, adhuc et blasphementes eum 
qui tanta beneficia in eos fecerit." Aan deze redenering ligt de in de antieke 
ethiek algemeen aanvaarde regel ten grondslag, dat iemand, die "wel doet" 
rekenen mag op dank in woord en daad; zie over dit "Gegenseitigkeits
prinzip" H. Bolkestein, Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen 
Altertum, Utrecht 1939, S. 156-170,317-318, en mijn artikel: Die Motivierung 
der Feindesliebe in Lukas VI 32-35, in: Novum Testamentum VIII (1966), 
S. 284-300. Tekenend in de bovenaangehaalde passage van Irenaeus is de 
uitdrukking "secundum dignationem"=~a.'àe{av. 

49 Zie daarover mijn mededeling: De àrp(Jov{a van God in de oudchristelijke 
literatuur, in: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R. XXXVI 2, Amsterdam 1973, 
blz. 23, 46. 
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vindt men ook zo bij Atticus (zie ben., blz. 25); over een ander 
gebruik van de combinatie "begin, midden en einde" bij Irenaeus, 
zie blz. 46 v. 

Tegenover de zich Christelijk noemende Gnostici is de heiden 
Plato dus superieur, omdat hij zijn geloof in een God, die recht
vaardig en goed is, uitspreekt. De tekst uit de Leges getuigt van 
God, die rechtvaardig is, d.w.z. oordeelt over de daden der mensen, 
hetgeen in dit verband wil zeggen, dat de Gnostici voor hun 
schandelijk leven boeten zullen. 

Uit Irenaeus' inleiding blijkt, dat hij de woorden: aex~'V -re "al 
'feAev'f~'V "al f-léaa 'fW'V O'V'fW'V á.ná'V'fw'V lJxw'V interpreteert als "de 
macht hebbende over alles" (habentem potestatem omnium). Maar 
hij gaat hier niet nader op in, legt geen verband met de teksten 
uit de ook hem bekende Apocalypse, hoewel men dit misschien 
juist in verband met de gnostische Aeonenleer en opvatting van 
de "onbekende God" verwachten zou, zo niet hier dan elders. Maar 
dit is de enige plaats, waar Irenaeus naar deze tekst van Plato 
verwijst. 

Bij Clemens Alexandrinus komen vier teksten voor be
schouwing in aanmerking: 

a. Protrepticus VI 69,4. Daar is gevraagd, wie de Koning aller 
dingen is, over wie Plato zo raadselachtig spreekt (Epist. II 312 E) 
en geantwoord: "God de maat der waarheid van al wat is". Zoals 
dan met de maat de meetbare dingen gemeten worden, zo ook 
wordt door het kennen van Gód de waarheid gemeten en omvat. 
Ten bewijze hiervan wordt Mozes, Deut. 25: 13-15 over de goede 
weegschaal en maat geciteerd 50. "De enige rechtvaardige maat, 
de werkelijk enige God, steeds volstrekt op dezelfde wijze gelijk 51, 

meet en weegt alles". Dan volgt in § 4 letterlijk citaat uit de 
"Wetten": Ó f-lè'V (j~ Oeóç - l'tf-lWeÓç zonder dat dit ingeleid wordt 
met vermelding van Plato's naam. Maar daarop volgt terstond 
in 70,1: nóOe'V, dJ ID.á'fw'V, aA'YjOeta'V al'Vtn'{/.; nóOe'V ij 'fw'V Aóyw'V aq;Oo'Voç 
xoe'Yjyta 'f~'V 080aépela'V f-la'V-revé'fal; het antwoord laat Clemens Plato 
geven : "de geslachten der barbaren zijn wijzer dan deze" 52 en 

50 C. Mondésert, Clement d'Alexandrie, le Protreptique,2 Paria 1949, p. 134, 
nt. 4 verwijst voor de allegorische exegese naar Philo, De Somniis II 193 v. 

51 Montdésert, l.c., p. 134, nt. 5 verwijst hiervoor naar Plato, Phaedo 78 D: 
waav-rwç ... "aTà Tav.à [XEIV. 

52 Montdésert, l.c., p. 135, nt. 2 verwijst hiervoor naar Plato, Phaedo 78A: 
no.V.à lJè "al TWV paePdewv YévrJ, oiJç ndVTaç Xe.fJ &Eewváa()al C1]TOÜVTaç TOlOiiTov 
èm.plJ6v, een tekst die Clemens letterlijk citeert in Stromateis I 15,66,3; maar 
Plato zegt daar, dat er ook in Griekenland overal goede mannen zijn en 
gebruikt niet de comparativus. - Zie over dat onderwerp J. H. Waszink, 
Some observations on the appreciation of 'The philosophy of the Barbarians' 
in early Ohristian literature, in: Mélanges oOerts à Mademoiselle Ohristine 
Mohrmann. Utrecht - Anvers 1963, p. 40-56, vooral p. 53 ff. 
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hij vervolgt: "Ik ken uw leermeesters, ook al wilt ge die verbergen". 
Hier dient het citaat dus als bewijs van Gods rechtvaardigheid. 

Plato spreekt in raadselachtige bewoordingen uit, wat de "heilige" 
Mozes duidelijk gezegd heeft. Over het Godspredikaat zegt deze 
tekst niets. Uit het feit, dat dit citaat eerst zonder aanhalings
aanduiding ofnaamsvermelding gegeven wordt, terwijl onmiddellijk 
daarop de naam van Plato, die zelfs aangesproken wordt, valt, 
mag men wel afleiden, dat de herkomst aan Clemens' lezers 
bekend was. 

b. Paedag. III 3,22,1: in verband met overspeligen wordt 
gezegd: éne7:at t5è a1rrolç nvv 7:0ÀflTJflá7:WV 7:tflW(!àç 'Ij M~TJ' De woorden 
zijn in het verband van Clemens' betoog ingevlochten zonder dat 
aan Plato herinnerd wordt; maar ze zijn duidelijk een reminiscentie 
van de tekst van Leges IV. 

c. Strom. Il 22, 132,1. In dit hoofdstuk betoogt Clemens, dat 
Plato van oordeel is, dat het hoogste goed bestaat in gelijk worden 
met God en dat dit met de H. Schrift overeenstemt. Plato zegt, 
dat deze homoiosis met nederigheid gepaard moet gaan en verklaart 
zo het evangeliewoord: "Ieder die zichzelf vernedert, zal verhoogd 
worden" (Luc. 14: 11; 18: 14), want dit blijkt uit wat Plato "in 
de Wetten zegt" en dan volgt het citaat : eerst van Ó flèv t5~ (Jeóç 
tot 7:tflW(!ÓÇ. Dit laatste woord inspireert Clemens tot de inter
pretatie: "Ziet gij, hoe hij ook eerbiedige vrees (eulabeia) verbindt 
met de goddelijke Wet 1", om dan voort te gaan met de volgende 
zin van Plato: fjç - 7:anewàç ~ai ~e~oaflTJflévoç", waarbij het hem 
dus aankomt op dat woord 7:anewóç. Vervolgens geeft Clemens 
nog een lang citaat uit het vervolg 716CD. 53 om die hele passage 
te besluiten met de woorden: 7:0V7:0 àexalov elVat rp~(faç 7:à t5óYfla 

" -, ", ~ ~.~ l' , '1= 7:TJV e~ 7:0V VOflOV etç aV7:OV '/~ov(fav uwa(f~all.tav nVtça7:o. 
De uitvoerigheid van deze aanhaling bewijst wel, dat hij grote 

betekenis voor Clemens had en dat hij wellicht de volle tekst van 
Plato voor zich had, niet alleen de auteur kent, maar ook het 
werk, waaruit geciteerd wordt; dat hij dus niet een enkel los 
zinnetje uit een "bloemlezing" plukte, al is het ook in dergelijke 
florilegia geen onbekend verschijnsel om de bron met naam en 
werk te vermelden. Volgens Clemens heeft Plato naar eigen 
bekentenis hier "de oude leer" 54 weergegeven en dat is voor de 
Alexandrijnse Christenleraar een raadselachtige, alleen voor inge-

53 Clemens citeert Plato, Leg. IV 716C ook in Strom. V 14, 95,4 in een 
groep van Plato·citaten; hier ingeleid met de woorden: "de Atheense 
vreemdeling spreekt evenzo". De nadruk ligt daar op de "maat", zie boven. 

54 Clemens spreekt dus van dexaïov • . • TO lJó'Y/.la, wijzend op het dubbel 
gebruik bij Plato in 715E en 716C. 
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wijden verstaanbare aanduiding (fr"t~aTo), dat Plato zijn opvattingen 
aan Mozes' Wet ontleende, een voorbeeld dus van de "diefstal 
der Grieken" 55. Het is opvallend, dat Clemens alle nadruk legt 
op de betekenis van deze Plato-tekst voor de "nederigheid"; daarbij 
zal men wel moeten bedenken, dat -ranuvóç in het gangbare Grieks, 
dat niet door het Bijbelse spraakgebruik beïnvloed is, een ongunstige 
betekenis van "kruiperig, laaghartig" heeft 56, maar dat is hier 
niet het geval en daarom was Plato zo'n belangrijke bondgenoot. 
De nadruk ligt op het element van eerbiedige vrees, die deze tekst 
inspireert. Maar men ziet, dat er niet de minste aandacht aan de 
uitspraak over God met zijn driedelige formule besteed wordt. 

d. Strom. VII 16,100,3: zoals een soldaat in de oorlog de hem 
door de veldheer aangewezen slagorde niet mag verlaten, zo moet 
ook de orde, die de Logos, welke wij als bestuurder van kennis 
en leven ontvangen hebben, gegeven heeft, niet verlaten worden. 
De grote hoop 57 heeft zelfs dat niet onderzocht, of er iemand is 
die gevolgd moet worden, wie dat is en hoe. oloç yàe ó ÀÓyoç, TOtÓa& 
Xat ó ploç elvat -rep maTip neoa~xu wç ,,8nea()at" bvvua()at "Tip ()eip", 
è~ àexijç Tà náv-ra "ev()ûav neeatvovu". 

Het is uit de bewoordingen duidelijk, dat hier een reminiscentie 
aan Leg. IV 716 A gevonden wordt, maar de naam van Plato 
wordt niet genoemd. Het blijkt uit de tekst van Clemens niet 
eens, dàt hier met ontleende woorden gewerkt wordt, want de 
aanhalingstekens zijn natuurlijk door de moderne uitgever, i.C. 
O. Stählin, aangebracht. Clemens laat de woorden van Plato als 
vanzelf in zijn eigen zinnen invloeien, zoals menig predikant Bijbelse 
wendingen in zijn preek kan gebruiken zonder altijd te signaleren, 
dat hij de H. Schrift citeert, want zijn Bijbelvaste toehoorders 
herkennen ze wel. Deze vergelijking schijnt hier wel op te gaan; 
dan mag men hier een duidelijke aanwijzing in vinden, hoe bekend 
dit Plato-citaat was. Hoe dit ook zij, de nadruk ligt voor Clemens 
op het "volgen van God" 58. Op de drievoudige formule heeft 
Clemens niet speciaal de nadruk gelegd; hij heeft hem kort om
schreven met de simpele woorden: "è~ àexijç Tà návTa doorgaande", 
waarbij hij duidelijk aan "het al" een locale betekenis geeft. 

55 Clemens handelt daarover uitvoerig in Strom. 1. Zie ook beneden, 
blz. 20. 

56 Zie daarover Kwa Joe Liang, Het begrip deemoed in I Olemens, 
Utrecht, 1951, blz. 90-104, die terecht op het uitzonderlijke van deze tekst 
bij Plato wijst (blz. 90) en duidelijk het verschil van het griekse, het joodse 
en christelijke spraakgebruik in het licht stelt. 

57 Grieks: ol nOÄ.Àol, met de bekende verachtelijke bijklank. 
58 Men merke op, dat het in de tekst van Plato tJiXT} is, die volgt. Zie 

daarbij W. Völker, Der wahre Gnostiker nach Olemens Alexandrinus, Berlin 
1952, S. 579-597 over de "navolging van God of Christus" bij Clemens. 

18 



HET GODSPREDIKAAT "HET BEGIN EN HET EINDE" 19 

Overzien we deze plaatsen, waar Clemens het Plato-citaat uit 
Leges IV 715E-716 te pas brengt, dan blijkt dus, dat dit hem 
welbekend was en grote betekenis voor hem had, maar over het 
Godspredikaat wordt niet gespeculeerd. Het wordt nergens met 
de teksten uit de Apocalypse in verbinding gebracht, terwijl 
anderzijds waar hij deze laatste noemt (zie ben., blz. 79 v.v.) geen 
verband met dit woord van Plato gelegd wordt. Het is ook zeer 
opvallend, dat Clemens "het oude woord" , waar Plato van spreekt, 
als verwijzing naar Mozes' Wet interpreteert en het niet, zoals 
tegenwoordig gebruikelijk is, als "Orphisch" bestempelt, hoewel 
Orphica hem goed bekend waren 59. Daarbij zij aangetekend, dat 
Orpheus voor Clemens enerzijds een vuile verleider tot afgoderij 
is, maar anderzijds een getuige van de ene, ware God, waaruit 
Clemens concludeert, dat de Thracische zanger zich bekeerd heeft 60 . 

Als conclusie mogen we stellen, dat deze teksten direct geen 
betekenis voor ons onderzoek hebben. 

Vervolgens zij Ps. Justinus, Cohortatio ad Graeco8 25 genoemd. 
Merkwaardig genoeg laten zowel Charles als Lohmeyer de aan
duiding "Pseudo" weg, hoewel de onechtheid van dit geschrift 
reeds lang vaststaat en dit geschrift ten onrechte aan J ustinus Martyr 
toegeschreven werd 61. Algemeen wordt dit werk in de 3e eeuw 
gedateerd, al valt een nadere precisering van tijd en plaats van 
ontstaan moeilijk te geven. 

In het betreffende hoofdstuk spreekt de auteur over de beroemde 
Godsopenbaring van Exodus 3 : 6 : 'Eyw elf-t' Ó WV (aldus de 
Septuaginta) 62 . Hij betoogt, dat "de Zijnde" niet één tijd aanduidt, 
maar alle drie, n.l. verleden, heden en toekomst. Dat leert ook 
Plato in de Timaeu8 27E-28A (vgl. daarvoor de uiteenzetting in 
c. 20) . Dan gaat de tekst aldus verder: &à iOViO iO{VVV, wanBe 
éef-t'fJvBvaa, ioiç àyvoovGt iO f-tva'"(txwç nBei iijÇ àï&Ói'fJiOÇ iOV (}BOV 
!5,à iijÇ f-tBiOXijÇ ele'fJf-tévov f30VMf-tBVOÇ "schreef Plato letterlijk aldus", 
n.l. het citaat uit Leg. IV 715E: Ó f-tÈv Mj (}BÓÇ - [xwv. "Hier noemt 
Plato openlijk en duidelijk ,het oude woord', de Wet van Mozes ; 

59 Zie de lijst der oitaten in : O. Stählin, Clemens AlexandrinU8, Register, 
Leipzig 1934, Bd. IV 1, S. 157-158, en O. Kern, Orphicorum Fragmenta,2 
Berlin 1963, p. 364. 

60 Clemens noemt Orpheus in ProtrepticU8 I 3,1, onder de geestelijke 
bedriegers en in II 21,2 "de mystagoog als getuige der onbesohaamdheid", 
maar in VII 74, 3-6 oiteert hij hem met instemming als iemand, die later 
begreep, dat hij gedwaald had. - Andere getuigenissen over Orpheus' 
bekering bij ohristelijke auteurs vindt men bij O. Kern, Orphicorum 
Fragmenta, p. 255-256. 

61 Vgl. over deze "Cohortatio" O. Bardenhewer, Geschichte der alt
kirchlichen Literatur,2 Freiburg Br. 1913, Bd. I, S. 232-236; B. Altaner
A. Stuiber, Patrologie,? Freiburg i. Br. 1966, S. 68. 

62 Zie voor dit "Ik ben", hiervoor blz. 6, nt. 10. 
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weliswaar deinsde hij uit angst voor de gifbeker er voor terug om 
de naam van Mozes te vermelden - want hij wist, dat de leer 
van die man bij de Grieken gehaat was -, maar toch duidt hij 
door de ouderdom van het woord te noemen Mozes duidelijk aan" . 

Hier vindt men dus hetzelfde motief als bij Clemens (zie blz. 16 v.), 
dat Plato eigenlijk de leer van Mozes aanhangt, maar uit angst 
dit niet durft uitspreken, doch slechts aanduidt 63. Dit motief is 
een vast thema van dit geschrift 64, waarbij vermeld mag worden, 
dat dezelfde reden voor die "verwijzing" ook bij Clemens te vinden 
is 65. Maar hier valt, anders dan bij Clemens, de nadruk wèl op 
de definitie van God, wat in het kader van de opzet van de 
onbekende auteur begrijpelijk is, omdat hij juist bewijzen voor 
het monotheïsme wil leveren. En daar kwam dit woord van Plato 
hem uitstekend van pas. Zoals nog blijken zal (zie ben., blz. 25 v.) 
konden Christenen hier aansluiten bij een bepaalde school onder 
de Platonici. Daarbij is het dan wel curieus, dat hij precies als 
Clemens "het oude woord" als Mozaïsch interpreteert, maar geen 
verband met een Orphisch gedicht legt (zie ben., blz . 37 v.v.). Dit is 
te merkwaardiger, omdat hij dit gedicht wel citeert in c. 15, maar 
dan zonder die verzen, die Plato voor de geest zouden gestaan 
hebben en die hem toch, zo zij hem bekend waren geweest, zulk 
een prachtig "testimonium" hadden kunnen bieden. 

In een totaal andere samenhang wordt het citaat uit Plato te 
pas gebracht bij Methodius, "a great reader of Plato" 66, in 
De Resurrectione II 10,5. Hij betoogt in dat hoofdstuk, dat de 
mens een microkosmos is en samengesteld is uit de vier elementen: 

63 De tekst luidt aldus: ' EvravBa ó ]D.áTWV aarpwç "al rpaveewç TOV na),atOv 
),óyov MwvaÉwç Ovof.láCet VÓf.101l, TOV f.l& OVÓf.laTOç MwvaÉwç rpóf1cp TOV "wvelov 
f.lef.lvijaBat t5e&cóç. i]n{aTaTO Yele r-Y/v TOV dv6eoç &6aa"a),{av ixBedv 'E),),7JvWV 
ovaav. &à 6i TijÇ TOV ),óyov naÄatÓTTJToÇ r-Y/v MwvaÉa aTJf.lalvet aarpwç. - Bij dit 
woord aTJf.la{vet komt onwillekeurig het bekende woord van Heraclitus, fr. 92 
over het Delphisch orakel in herinnering, waarvan de God oiITe Uyet oiITe 
"eVnTet dMà aTJf.lalvet. 

64 Vgl. Cohort. 20: Plato heeft tijdens zijn verblijf in Egypte het 
monotheïsme van Mozes leren kennen, maar vreesde, dat hij zich dezelfde 
aanklagers en beschuldigingen als Socrates op de hals zou halen - rpóf1cp 
TOV "wvelov no",{Äov Ttvà "al iaXTJf.laTtaf.lÉllov TOV neel Bewv YVf.lváCet ),óyov. In 
c. 22 komt dit motief (Egypte - monotheïsme - vrees voor de Areopagus) 
weer ter sprake n.a.v. TimaeU8 27D-28A. - In c. 32 wordt de Meno 99 E 
geciteerd met de inleiding: (Plato) 6e&wç yàe T.ryV TOV Beav oweeàv 1tveVf.la dylO1l 

ovof.láCuv, Zva f.l.ry 6ó~1I Tfi TWV neOrpTJTWV énóf.le1loç &6=a).{~ lxBeoç 'EM7JVWV 
elval . • . o1l f.l.ryv 1tvevf.la dyt01l dM'dea.ryv ovof.láCetv aVro i]~{ov. 

65 Clemens Alexandrinus, Protr. VI 71,3 over Xenophon: 6taee7J6TJ11 áv 
"al aVToç neel TijÇ dÄTJBelaç iyeyeárpel TI f.lU(!TVeWV wç 1:w"eáTTJç, el f.l.ry TO 

1:w"eáTOVç it5e6let rpáef.la,,01I. o1l6& oi ?)TTOV alv{TTaat, waarop geciteerd wordt 
Memorah. Socratis IV 3,13 s. (ook aangehaald in Strom. V 14, 108,5, maar 
zonder die inleiding). 

66 Vgl. over hem: J. Quasten, Patrology, Utrecht-Anvers 1953, vol. Il, 
p. 129-137; Altaner-Stuiber, a.a.O., S. 215-216. 

20 



HET GODSPREDIKAAT "HET BEGIN EN HET EINDE" 21 

lucht, aarde, water en vuur, die sinds Empedocles (5e eeuw v.Chr.) 
als de delen, waaruit de kosmos opgebouwd was, beschouwd werden. 
Dan wijst hij op het visioen uit Ezechiel 1 van de troonwagen 
gedragen door vier dieren; die vier dieren stellen volgens hem ook 
die vier elementen voor met de verrassende wending: Ó Tolvvv Osóç, 
i()(JnSe Ó naÄatóç cprJatv ÄÓyoç, àex~v xal TêÄSVT~V xal /-téaa nvv ÖVTWV 
á.náVTwv exwv, àéea xal yijv, {5èJcoe Tê ai) xal nve, Tà f-léytaTa Ci[>a 
Tfj {3ovÄfj avvéXwv Tfj éavTov xal èJtaxeaTwv, xaOánse öX'YJf-la Theweov, 
neàç èJtaf-l0~V svOvvwv àee~TWç ~VtOXêÎ Tà navo 

De combinatie van de Plato-tekst met die van Ezechiel stelt 
hem dus in staat om aan te tonen, hoe God de vier elementen, 
waaruit de kosmos is samengesteld door Zijn eigen wil samenhoudt 
en beheerst als de wagenmenner zijn vierspan; zo richt hij het Al 
naar een voortbestaan. 

Methodius noemt dus Plato niet, maar laat diens woorden tot 
onderdeel van eigen betoog worden. Dit is weer een teken, hoe 
bekend dit citaat was, want natuurlijk wist Methodius wel wie 
dat gezegd had. Het is interessant, dat deze passage, die Charles 
en Lohmeyer niet noemen, door de samenhang wel een interpretatie 
geeft, n.l. een duidelijk kosmologische: "begin, einde en midden" 
zijn gelijk aan de vier elementen. 

Tenslotte moge ter sprake komen, hoe Eusebius in zijn 
Praeparatio Evangelica de tekst van Plato aanhaalt. Dit is driemaal 
het geval, maar in P . E . XV 5,2 geeft hij niet zijn eigen opvatting, 
doch citeert hij een ander, n .l. de filosoof Atticus. Daarom laten 
we die tekst op het ogenblik, waar we het gebruik bij Christelijke 
auteurs nagaan, nog onbesproken om er later op terug te komen 
(zie ben., blz. 25) 67. 

a) P. E. XI 13; daar bespreekt de bisschop van Caesarea het 
monotheïsme. Hij gaat uit van Mozes' woord in Deut. 6: 4 (zie 
boven, blz. 4, nt. 2). Daarmee stemt Plato blijkens zijn woorden in de 
Timaeu8 31A overeen. Hij kende ook één God, al sloot hij zich 
wel bij het Griekse polytheïstische spraakgebruik aan, wat hij 
verdedigde in zijn 13e Brief. En met zoveel woorden bekent Plato 
volgens onze auteur "dat hij uit oude (boeken) het dogma over 
God geleerd heeft". Voor deze stelling wordt het bewijs geleverd 
door Leges IV 715E-716B, dat letterlijk geciteerd wordt: Ó f-lèv èJ~ 

Osóç - àváa-caTov ènol'YJas (§ 5). 
Nu wordt in de volgende paragrafen 6-8 de lezer uitgenodigd 

om naast de verschillende onderdelen van deze uitspraak woorden 

67 Eusebius geeft in Praep. Ev. XIII 13,16-17 een citaat uit Clemens 
Alexandr., Strom. V 14,95,4 (zie boven, blz . 17, nt. 53); aangezien Eusebius 
hier dus niet zelfstandig citeert, heeft het geen zin om deze tekst apart 
te bespreken. 
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"uit de Hebreeuwse profetie" te plaatsen en wel achtereenvolgens 
Jes. 41:4; Ps. 11:7; Deut. 32:35 (Rom. 12:19); 1 Thess. 4:6+ 
Ps. 31:24; Deut. 13:5; Spr. 3:34 (Jac. 4:6,1 Petr. 5:6); Job 20:5. 
Het is interessant om te zien, dat Eusebius dus als parallel bij 
het drievoudig Godspredikaat de tekst uit Jes. 41 :4 (natuurlijk 
volgens de Septuaginta) geeft: 'Eyw Oeàç neWTOç ~ai èyw fleTà mvm. 
Hier is dus een "chronologische" interpretatie gegeven. Op de 
vraag, waarom Eusebius juist deze en niet meer teksten, bijv. 
Openb. 21: 6 noemde, geeft hij zelf aan het eind van dit hoofdstuk 
het antwoord: "dit zijn nu weinige (teksten) uit tienduizenden 
over de boven alles verheven God" (§ 8). 

b) Theophania II 44 68: "Er aber (Platon) setzte wie durch 
göttliche Offenbarung fest, was, das immer Seiende, aber niemals 
Werdende, und was, das durch Wissen mit der Vernunft Wahr
genommene und immer sioh selbst Gleiche, sei (aanhalingen uit 
Timaeus 27D), und sagte, wie weit es reiche, und redete offenkundig 
sohön und weise eine wahrhaftige göttliche Geschichte der N atur 
gemäss folgendermassen" : dan komt het citaat uit Leg. IV 7l5E-
7l6A van Ó fliv tJij Oe6ç - TtflWe6ç. 

Maar deze wijsgeer, zo klaagt Eusebius, is niet op die hoogte 
gebleven, doch uit vrees voor de dood 69 tot afgodendienst gekomen. 
Hier dient het citaat van Plato dus weer als getuigenis, dat in 
het "heidendom" de ware Godsopvatting bekend was, maar niet 
voluit beleden werd. Met de inleidende woorden "wie weit es reiche" 
geeft Eusebius kennelijk een ruimtelijke interpretatie van het 
Godspredikaat en richt hij de aandacht op het feit, dat Gods 
gerechtigheid de handelingen der mensen naspeurt. 

Naast deze teksten, die ons een indruk geven, hoe bekend deze 
tekst uit de Leges bij de vroeg-christelijke auteurs was, mogen 
ook nog enkele gelijktijdige "heidense" schrijvers genoemd worden, 
die dit citaat vermelden, zonder dat daarbij naar volledigheid 
gestreefd is. 

Met deze woorden van "de edele Plato" besluit de onbekende 
auteur van ps. Aristoteles, De Mundo 7 als een apotheose zijn 
geschrift. De datering van dit werk loopt zeer uiteen; volgens 
sommigen is het ontstaan in de tijd van Augustus, anderen noemen 
daarvoor het midden van de 2e eeuw, terwijl ook allerlei data 
tussen die twee uitersten genoemd zijn 70. Maar hoe dit ook zij, 

68 Geciteerd naar H . Gressmann, Eusebius Theophanie, die griechischen 
Buchstücke und Obersetzung der syrischen Oberlieferung, Leipzig 1904, S. 98*. 

69 Zie boven, blz. 20, nt. 63-65. 
70 Een beknopt, maar helder overzicht der dateringen gaf D. J. Furley, 

Aristotle, On the Oosmos, London-Cambridge (Maas.) 1965, p. 339-341, 
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aan de hoge waardering, die deze tekst genoot, doet dit verschil 
van mening niet af. De schrijver zegt, dat God één is, maar vele 
namen draagt ontleend aan alle wederwaardigheden, die Hij 
inaugureert. Van die namen geeft hij dan een lange opsomming, 
uitlopend op de woorden: "om het alles samen te vatten, de God 
van hemel en van aarde, die de naam geeft aan alles wat door 
de natuur of het lot geschiedt, aangezien Hij van alles de oorzaak is". 
Met instemming wordt dan een aantal verzen aan de Orphische 
geschriften ontleend (Kern, Orphicorum Fragmenta, fr . 21a) aan
gehaald. In een brede beschouwing komt dan het bekende probleem 
van de verhouding van God tot Anangkè (de dwingende macht 
van het Lot) ter sprake 71; hij lost dit op door beide gelijk te 
stellen, waarbij het verschillende namen voor het Noodlot behandelt. 
Dit alles loopt uit in de verklaring, die het hele tractaat besluit 
en bekroont: "Al deze dingen zijn niet anders dan God, zoals ook 
de edele Plato zegt" met aanhaling van Leges IV 7l5E-716A npw{!óç, 
aangevuld met een zinnetje uit 730C, "waarmee (n.l. Dikè) hij die 
op het punt staat zalig en gelukkig te worden terstond gemeenschap 
heeft" . 

Van dit tractaat bezorgde Apuleius, De Mundo een latijnse 
vertaling (wrschl. midden 2e eeuw) . Hij volgt het oorspronkelijk 
vrij nauwkeurig. In c. 38 luidt de zin, die het citaat inleidt, aldus: 
"deum verum ire per omnes non frustra arbitrabitur, qui audiet 
Platonis haec verba". Het eerste deel van die zin is een aanhaling 
van Vergilius, Georgica IV 221 v.: "deum namque ire per omnesf 
terrasque tractusque maris caelumque profundum" . De Latijnse 
vertaling van het citaat uit de Leges gaat tot "vindex futura" 
( = npw{!óç) en wordt besloten met de woorden: "quam faciet ille 
mitificam, qui statim a tenero et ipsis incunabulis intellexit, 
extimuit eique se totum dedit atque permisit". 

De betekenis van het Godspredikaat is hier dus, dat God alles 
doordringt; dat ook de lotswisselingen niet buiten Hem omgaan 
en dat het mensenleven niet aan zijn oordeel ontsnapt. Het Gods
predikaat is hier duidelijk in ruimtelijke zin genomen en is een 
omschrijving van de totaliteit Gods. 

Door Plutarchus is verschillende malen van de Plato-tekst 
gebruik gemaakt. In zijn Adv. Goloten 30,4 ligt alle nadruk op 
Gods gerechtigheid, die de boosheid der mensen straft. Colotes 
heeft aan het eind van zijn boek gezegd, dat de wetten dienen 
om rust en orde in het leven te handhaven en dat als iemand die 
zou opheffen de mensen een leven als beesten zouden leiden. Deze 

71 A. J. Festugière, La Révélation d'Hermès Trismégiste , vol. II Le Dieu 
cosmique,2 Paris 1949, p. 510. 
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opvatting bestrijdt Plutarchus fel: laat men de wetten opheffen 
en de leerstellingen der filosofen verzaken, dan zullen we toch 
schandelijke zaken vrezen en de gerechtigheid eren, de goden als 
goede heersers beschouwen. Al belacht men die dingen, Ëanv bt"'fJç 
oq;()aÄ/wç, öç 'Z'à náv()' óefl. en néÄaç yàe éauhç ó ()eàç lyyv()ev fJUnet; 
waarop het citaat uit Plato tot nftwe6ç volgt. Alle accent ligt dus 
hier op het einde van het citaat. In samenhang met de andere 
teksten wijst hij de mens op het feit, dat hij aan Gods oordeel 
niet ontsnappen kan. 

In De Exilio 5 komt de tekst in een eigenaardig verband en 
met enkele kleine varianten aan de orde. Plutarchus wuift de 
misère van de ballingschap weg met de bekende gedachte, dat 
de echte wijze een wereldburger is en dus nooit vreemdeling of balling 
kan zijn. Overal treft men dezelfde natuur, dezelfde jaargetijden 
enz. aan en vooral één koning en heerser, n.l. God àeX1]v u "ai 
ftéaa "ai uÄev'Z'~v Ëxwv 'Z'ov náv'Z'oç, ev()elq. neea{vet "a'Z'à q;Vatv 
neetnoeev6ftevoç. up bi Ëne'Z'at LJt,,'fJ uvv MoÄetnoftévwv 'Z'ov ()elov v6ftoV 
nftweàç, fJ XeWfte()a návuç l1.v()ewnot q;Vaet neàç náv'Z'aç àv()ewnovç 
wanee noÄl'r:aç. 

Het meest opvallend voor ons onderwerp is het feit, dat Plutarchus 
hier de logische volgorde van de drie elementen van de spreuk 
in acht neemt en niet letterlijk de tekst van Plato in deze volgt. 
Bovendien heeft hij de verwijzing naar "het oude woord" laten 
vervallen. Ook hier constateert men, evenals we ook in een ander 
geval konden opmerken (zie boven, blz. 18), dat het citaat niet 
als zodanig wordt geïntroduceerd en dat iedere verwijzing naar 
Plato afwezig is. De woorden zijn op natuurlijke wijze in het eigen 
betoog opgenomen. Is dit een aanwijzing, dat ze zo algemeen bekend 
waren, dat iedere lezer vanzelf wel wist, waar de schrijver ze aan 
ontleend had 1 Volgens Babut wilde Plutarchus na vermelding van 
die aan de Stoïcijnen zo dierbare gedachte van het wereld
burgerschap met dit citaat onderstrepen, dat hij slechts zeer 
gedeeltelijk met de positie van de Stoa overeenkomt 72. Ware deze 
opvatting juist, dan had men m.i. een uitdrukkelijk beroep op 
Plato mogen verwachten; daarom acht ik deze interpretatie wat 
te subtiel. 

Voor ons thema is de aanvaarding van dit citaat door Plutarchus 
van belang. Voor hem wordt daarin op een wijze, die kennelijk 
niet te verbeteren viel, het wezen van de éne Koning van het 
heelal omschreven. De nadruk valt op de heerschappij van God 
over de stad-staat, die de kosmos is en waarin Hij zijn recht oefent, 
dat allen in praktijk moeten brengen. Het is duidelijk, dat in de 

72 D. Babut, Plul,arque et Ze Stoïcisme, Paris 1969, p. 106. 
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trits archè, mesa, teleutè niet een volgorde in de tijd, maar een 
gelijktijdig bestaande totaliteit is uitgedrukt: God omspant het 
heelal. 

In zijn Ad principem ineruditum 5 maakt Plutarchus ook onder 
uitdrukkelijk noemen van Plato gebruik van deze tekst, met 
weglating echter van de zinsnede, die ons hier interesseert. Het 
is, zo zet hij uiteen, niet gepast, dat God gemengd zou zijn in de 
aardse stof met al zijn onderworpenheid aan dwang, lotswisselingen 
en veranderingen; àÀÀ' iJfûv avw nov neet -r:~v aet "a-r:à -r:av-r:à ov-r:w 
qn'JeJW BxoveJav MevftÉvor; èv f3á()eotr; áylotr;, fJ, qnJeJt IIÀá-r:wv, ev()Éa 
neeatvet "a-r:à qn'J(Jtv neemoeev6ftevor;. 

Bij de Platonist Atticus 73 komt deze tekst van Plato ter 
sprake binnen het kader van een discussie over de tegenstellingen 
tussen Plato en Aristoteles; hij dient als een bewijs voor de Pronoia 
van God in de wereld. Hij zegt dan (fr. 3 apo Eusebius, 
Praep. Ev. XV 5,2): "Plato legt een verbinding van alle dingen 
met God, zodat ze op Hem gericht zijn en van Hem uitgaan 
(elr; ()eàv "at è" ()eov náv-r:a àván-ret. !P'YJeJt yàe av-r:àv àex~v -re "ai ftÉeJa 
"ai -reÀev-r:~v nvv (Jv-r:wv ánáv-r:wv BXOV-r:a ev()etq. neeatvew neemoeev6ftevov. 

Aan deze tekst verbindt hij die uit de Timaeus 29E. Atticus 
citeert de tekst dus in de indirecte rede, waarbij het opvalt, dat 
hij in onderscheid met de tekst bij Plato zelf en bij anderen, die 
hem citeren, de "logische" volgorde neerschrijft : begin, midden, 
einde, terwijl elders de beide laatste elementen dikwijls omgewisseld 
zijn. Bovendien laat hij onvermeld, dat Plato zelf zich op "het 
oude woord" beroept. Er zij ook op gewezen, dat deze beide aan
halingen uit Plato dezelfde zijn als die bij Irenaeus (zie boven, 
blz. 15 v.). 74 

Hier is dus duidelijk een lokale interpretatie aan de woorden 
van Plato gegeven, want de hele discussie draait om de kwestie, 
dat Aristoteles de goddelijke werkingssfeer volgens Atticus alleen 
maar tot de maan liet komen, terwijl de rest van het heelal buiten 
het goddelijk bestuur viel. Nee, zegt Atticus, volgens Plato heeft 
God alles in handen en doorschrijdt Hij het; dus valt niets buiten 
Zijn zorg. 

Dat deze tekst in de leerdiscussies van de Platonici een rol 
speelde, blijkt ook uit de Doxographie, die Hippolytus als eerste 

73 Vgl. over Atticus: P . Merlan, in: A. H. Armstrong, The Cambridge 
History of later Greek and early medieval Philosophy,2 Cambridge 1970, 
p. 73-78. 

74 Deze merkwaardige overeenstemming heb ik behandeld in mijn 
artikel: Two notes on Irenaeus, a) Irenaeus and Atticus Platonicus, dat 
verschijnen zal in: Vigiliae Ohristianae XXX (1976). 
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boek van zijn Refutatio § 19 heeft opgenomen 75. Daar wordt een 
overzicht van Plato's leer gegeven en opgemerkt, dat er onder 
de Platonici verschil van mening is over de vraag, of de Meester 
monotheïst dan wel polytheïst was 76 : .ov éJi Oeov oi ,-tiv [va cpaalv 
av.ov elnûv àyiv'f].ov xal acpOae.ov, "zoals hij (sc. Plato) zegt in 
"de Wetten" en dan volgt de tekst van ó /.dv éJ~ tot ánávl'COV ëxwv, 
waarop als conclusie volgt: o{hwç [va av.ov .ov éJtà náv't"wv 
xeXWe'f]Xó.a Mocpa{veml . 

De nadruk valt dus in dit verband op de singularis, die Plato 
gebruikt, zie in de conclusie [va av.óv. De interpretatie maakt een 
lokale, niet temporale indruk (xeXwe'f]xóm=is verspreid). De 
eeuwigheid Gods is in het voorafgaande "ongeworden en onver
derfelijk" reeds uitgesproken en die eigenschap van God (goden) 
was onder de Platonici geen punt van verschil. 

Tenslotte zij nog gewezen op het gebruik, dat Cel sus in zijn 
polemiek tegen het Christelijk geloof van deze tekst maakt (ap. 
Origenes, contra Oelsum VI 15) . De Griekse gentleman heeft zich 
geërgerd aan de praktijk der boetedoening die onder de Christenen 
gangbaar was; hij vond, dat men zich op een onwelvoegelijke wijze 
vernederde door zich in zak en as ter aarde te werpen. Hij was 
van oordeel, dat de Christenen het woord van Plato (mneLVoç xal 
xexoafl'f]flivoç) misverstaan hebben. Origenes wijst er op, dat de 
wortel van de Christelijke nederigheid niet bij Plato ligt, maar 
in de Schrift (Ps. 131: I, 2; I Petrus 5: 6) en bij de leer van Christus 
(Phil. 2 : 6-8; Matth. 11: 29). Celsus geeft het citaat van ó fliv éJ~ -
xexoafl'f]flivoç, maar alle nadruk ligt op de laatste woorden. Het 
onderscheid tussen hem en de Christenen ligt zeer karakteristiek 
in de verschillende opvatting van .aneLVóç (zie boven, blz. 18). 

Deze controverse is in zoverre interessant als er uit blijkt, 
hoe bekend deze Plato-tekst was en hoe deze voor Celsus het enige 
aanknopingspunt kon zijn om die eigenaardige praktijk der 
Christenen te verklaren, waarbij het dus aannam, dat deze door 
Plato geïnspireerd waren. Het is mogelijk, dat de Christenen ter 
verdediging van hun opvatting der tapeinophrosunè (nederigheid) 
zich inderdaad op Plato beroepen hebben, omdat daar immers ook 
de band met de "navolging Gods" gelegd is. Maar dit moeten we 
dan uit deze tekst afleiden, want een andere tekst om dit te bewijzen 
is me niet bekend. 

75 Deze is ook opgenomen door H. Diels, Doxographi Graeci, Berlin 1879; 
omdat hier een controverse onder de Platonici weergegeven is, maar niet 
een eigen opvatting van Hippolytus, behoort deze tekst niet, zoals dit 
bij Charles en Lohmeyer (zie boven, blz. 12, nt. 39) geschiedt, onder de 
christelijke testimonia te worden opgenomen. 

76 Bij deze groep van Platonici, die een monotheïstische interpretatie 
aanhingen, sloten de Christenen dus aan, zie boven, blz. 20. 
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Hoe dit ook zij, over het Godspredikaat zegt deze tekst niets 
van betekenis, want de Plato-tekst komt slechts zijdelings, als een 
mogelijkheid van verklaring voor het eigenaardig gedrag der 
Christenen ter sprake. 

Uit het hier geboden overzicht 77 blijkt, dat die passage uit 
Plato, Leg. IV 715E-716 zich in een grote belangstelling van 
Christelijke en niet-Christelijke auteurs in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling verheugen mocht. Daarbij werd het woord van 
de stichter der Akademie voor verschillende doeleinden bruikbaar 
gemaakt. 

Het speelde een rol in de discussies onder Platonisten over de 
vraag, of de meester één God of meer Goden geleerd had en kwam 
dus als vanzelf in de aandacht te staan. Het was een "locus probans" 
voor een monotheïstische opvatting. Uit de merkwaardige overeen
stemming tussen Atticusen Irenaeus (zie boven, blz. 15 v., 25) mag men 
wel afleiden, dat deze tekst in een doxographie was opgenomen 78. 

Daarop zou ook kunnen wijzen, dat men vrijwel steeds met de 
woorden : ó 'Û'JI ()~ Oeóç begint zonder op de wijdere samenhang 
van de context bij Plato te letten. Kennelijk was deze passage 
zo bekend - mag men zeggen : "spreekwoordelijk geworden"? -
dat verschillende auteurs er woorden aan ontlenen konden zonder 
hun bron te vermelden. 

Het overzicht brengt ook aan het licht, dat de verschillende 
auteurs, die de revue passeerden, niet een uniform gebruik van 
dit citaat uit Plato's reuvre gemaakt hebben. Het is niet zo, dat 
bij allen de prediking van God de volle nadruk krijgt. In veel 
gevallen ligt juist de klemtoon op de waarschuwing tegen overtreders 
van Gods geboden, die in deze tekst vervat is; daarbij dient de 
uitspraak over God om kracht aan de waarschuwing bij te zetten, 
zoals ook in later eeuwen Christelijke boetepredikers met het 
dreigement van hellestraffen hun hoorders door angst in het rechte 
spoor zochten te houden. 

Wanneer wij dan op het Godspredikaat onze aandacht richten, 
zien wij, dat deze steeds zo geformuleerd is: àex~'JI Te uat Te).WT~'JI 
uat f-téaa nv'JI O'JITW'JI áná'JITW'JI [XW'JI waarbij in enkele gevallen de 
meer logische volgorde van "begin, midden en einde" geboden 
wordt. Maar ook bij die omzetting zijn toch de woorden: TeÄevT~ 
en f-téaa gehandhaafd. Ter zake van de constructie [XW'JI + accusativi 
objecti bestaan geen afwijkingen. Het is voor het vervolg van ons 

77 Dit overzicht is niet volledig; Proclus bijv. is niet opgenomen. Voor 
ons doel leek het me niet noodzakelijk om verder dan de tijd van Eusebius 
te gaan. 

78 Zie mijn artikel, genoemd op blz. 25, nt. 74. 
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onderzoek wel van belang om deze constante formulering van deze 
aanhaling uit Plato goed vast te houden. 

Vraagt men naar de betekenis, die deze gebruikers van dit citaat 
aan het Godspredikaat gehecht hebben, dan blijkt, dat de woorden 
van de formule in een kosmologische zin zijn opgevat: deze God 
heeft de heerschappij over het heelal; niets ontgaat Hem, omdat 
Hij naar Zijn wezen alles doortrekt. Voor de duidelijkheid moge 
de betekenis ook negatief omschreven worden: hier is op een 
enkele uitzondering na (zie blz. 22) geen sprake van een definitie 
van de eeuwigheid Gods. 

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat we hier te maken hebben met 
de uitleg en toepassing van een aanhaling uit Plato. Wel hebben 
Clemens Alexandrinus en Ps. Justinus zich afgevraagd, wat de 
betekenis van die aanduiding : "het oude woord", bij Plato kon 
zijn en daaraan een zin gegeven, die in hun apologetische kraam paste, 
n.l. een verborgen verwijzing naar de Mozaïsche wet. Maar tot 
dit doorvragen gaf de tekst van Plato zelf aanleiding. Hoe dit 
ook zij, naar de gezaghebbende wijsgeer van de Akademie luistert 
men met eerbied; zijn woord wordt aanvaard en gebruikt. Wij 
moeten dit in verband met ons onderwerp met alle duidelijkheid 
stellen, omdat men uit de geciteerde opmerkingen van Charles en 
Lohmeyer de indruk zou kunnen krijgen, dat men in deze teksten 
zelfstandige getuigen van het gebruik van het Godspredikaat aan 
het woord hoort. Dit is niet het geval, want men verneemt de 
echo van Plato's zware stem. 

III 

Had bij de hierboven geboden opgave van Plato-citaten ook 
het woord van Josephus, c. Apionem II 190, dat reeds op blz. 11 
genoemd werd, opgenomen moeten worden? Met het stellen van 
deze vraag keren wij terug tot ons eigenlijke thema. Bijna 
anderhalve eeuw geleden heeft Lobeck in zijn vermaarde boek 
"Aglaophamus" 79 deze vraag reeds bevestigend beantwoord, want 
na de tekst van Leg. IV 715E en een scholiast op die plaats 
geciteerd te hebben, vervolgt hij: "Sententiam illam sequi non 
dedignatus est Josephus" met verwijzing naar deze plaats 80. Of 
Lobeck voorgangers in deze opvatting gehad heeft, heb ik niet 

79 Over de schrijver van dat beroemde boek C. A. Lobeck (1781-1860) zie 
L. Zscharnack, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart,2 Tübingen 
1929, Bd. lIl, Sp. 1702. 

80 C. A. Lobeck, Aglaophamus, drei Bücher über die Grundlagen der 
Mysterienreligion der Griechen mit einer Sammlung der Fragmente der 
orphischen Dichter, Königsberg 1829 (Nachdruck: Darmstadt 1961), tom. I, 
p. 530. 
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nagespeurd; navolging heeft hij in elk geval wel gevonden. Men 
kan zonder bezwaar zeggen, dat overal waar de thematiek van 
"God: begin en einde", ter sprake komt, zijn opvatting hoorbaar 
wordt. Ik noem slechts de uitspraak van Otto Weinrich: "Auf 
den Gott der Juden wendet Josephus die Formel an" 81 en de 
verwijzing van Gerhard Delling 82, die deze plaatsen van Plato en 
Josephus in één adem noemt. 

Toch rijzen hier terstond enkele vragen. Heeft Josephus hier 
wel Plato gebruikt, waar niets op ontlening of citaat wijst (zie de 
volledige tekst hierna, blz. 32). Uit het eerder gegeven overzicht 
is reeds gebleken, dat ook bij andere auteurs bronvermelding 
achterwege blijft, ofschoon de gebruikte terminologie er geen twijfel 
over laat bestaan, waar de bron te vinden is. Op zichzelf schuilt 
hier dus geen moeilijkheid; het woord van Plato kan reeds toen 
zo bekend geweest zijn, dat Josephus, gesteld al, dat hij direct 
uit Plato putte, die ontlening niet expliciet behoefde te signaleren. 

Men kan ook aannemen dat de spreuk, die Plato als "het oude 
woord" introduceert, zelfstandig in omloop was. Hij zou dan om 
redenen, die later aan de orde komen, uit de koker der Orphici 
stammen. Heeft J osephus hem ook als zodanig gekend 1 De 
mogelijkheid daarvan kan niet a priori uitgesloten worden. Waarom 
zou hij niet als zijn volksgenoot Aristobulus (zie ben. 41 v.) en latere 
Christelijke apologeten "Orpheus" hebben kunnen gebruiken als 
getuige voor het monotheïsme 1 Als men zelfs gemeend heeft sporen 
van Orphische invloed aan te kunnen wijzen in een zo gesloten 
gemeenschap als die van Qumran 83, dan is het zeker denkbaar, 
dat iemand als Josephus met zijn bereisdheid in de wereld daarvan 
weet gehad heeft. 

Maar welke mogelijkheden er ook zijn, vast staat, dat J osephus 
in zijn geschriften nergens van Orpheus gewag maakt, ook niet 

81 o. Weinreich in zijn zeer belangrijke opstel, Aion in Eleusis, in: 
Archiv für Religionswissenschaft XIX (1916-1919), S. 180 (herdrukt in: 
O. Weinreich, Ausgewählte Schriften, Amsterdam 1969, Bd. I, S. 442-461; 
hier worden de bladzijden van de oorspronkelijke uitgave ook genoemd). 
In deze mededeling houd ik mij aan de indeling van de eerste publikatie. 

82 Vgl. G. Delling, àex?j, in: Kittel, Theol. Wärterbuch, Bd. I, S. 478, 
Ak. 6; zo ook Charles en Lohmeyer (boven, blz. 7, nt. 21), maar niet bij Kern, 
Orph. Fragm. 

83 Dit is wel eens gedacht naar aanleiding van de beschrijving van 
David in Psalm 151, waarvan de Hebreeuwse tekst in Qumran is terug. 
gevonden; zie J. P. M. van der Ploeg, in zijn bespreking in: Bibliotheca 
Orientalis XXIII (1966), p. 134-135, die van "une influence indirecte" 
spreekt. De eerste uitgever van die Psalmenrol J. A. Sanders schreef in 
een latere publikatie : The Dood Soo Psalms Scroll, Ithaca·New York 1967, 
p. 98 echter uitdrukkelijk: "In any event, please note that no suggestion 
has been made from any quarter that Orphic thinking in any way affected 
the essential theology of the Essenes at Qumran". 
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op plaatsen in zijn Apologie tegen Apion, waar hij dit zeer wel 
had kunnen doen. In elk geval moet men zeggen, dat, zo dit woord 
al uit Orphische kring afkomstig is, Josephus dit niet als zodanig 
gesignaleerd heeft. 

De belangrijkste vraag ligt echter in de formulering, want deze 
wijkt bij Josephus op drie punten van die in Plato af: a) Plato 
heeft TeAeVT~V, Josephus dAOÇ; b) Plato biedt de volgorde "begin, 
einde, midden", terwijl Josephus de meer "logische" sequentie 
geeft; c) bij Plato "heelt God begin etc. en midden van alle dingen", 
bij Josephus "is God begin etc." Gruppe en ZeIler 84 hebben er 
lang geleden reeds op gewezen, dat die formuleringen niet identiek 
zijn, maar, voorzover mij bekend, heeft het attenderen op deze 
moeilijkheid niet geleid tot nader onderzoek van de daarmee gegeven 
vragen. We kunnen echter niet om deze discrepantie heen, omdat, 
als men, gelijk geschiedt, een directe lijn trekt van het citaat bij 
Plato naar de Apocalyps van Johannes dezelfde kwestie naar voren 
springt. Kan men het onder c) genoemde verschilpunt zo eenvoudig 
wegwerken, als de voortreffelijke kenner van de Orphiek Guthrie 
doet door simpelweg te schrijven : "Zeus is or holds the beginning, 
the middle and the end of all" 85, afgezien nog van de vraag, of 
deze wending grammaticaal correct is? 

Het is merkwaardig, dat men bij de bespreking van ons onderwerp 
altijd eenvoudigweg constateert, dat Josephus van God zegt, dat 
Hij begin, midden en einde is en dan verband met de befaamde 
tekst van Plato legt, maar dat men nimmer stilgestaan heeft bij 
het verband, waarin Josephus dit Godspredikaat gebruikt, de reden 
waarom dit geschiedt en de historische omgeving, waarin hij schreef. 

Op dit pas lijkt het me gewenst even een "Zwischenbemerkung" 
van methodologische aard te maken. Ik wees hiervoor (blz. 11) 
reeds op de kryptische manier, waarop G. Kittel deze formule 
behandelde. Hoe kan hij zonder meer zeggen, dat het bij Josephus 
een palestijnse, "aber offenkundig nicht bodenständige, sondern 
übernommene Form" 86 is? Kan men alles wat Josephus schrijft, 
zoals hij het schrijft, eenvoudigweg tot iets van Palestina verklaren 
en zelfs als dat kan, wat betekent dit dan? We merkten reeds op, 

84 o. Gruppe, Die rhap80dische Theogonie und ihre Bedeutung innerhalb 
der orphischen Literatur, besonderer Abdruck aus dem siebzehnten Supplement. 
bande der Jahrbücher für classische Philologie, Leipzig 1890, S. 704-705; 
E. ZeIler, Die Philo8ophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwickelung,6 
Leipzig 1919, 1. Teil, 1. Abteilung, 1. Hälfte, S. 68, Ak. 3: "Doch darf 
man nicht übersehen, daas Platons Zitat nicht genau passt", nadat hij 
eerst genoemd heeft, wat er voor zou pleiten. 

85 W. K. C. Guthrie, Orpheus and Greek Religion,2 London 1952, 
p. 24, nt. 5. 

86 Kittel, a.a.O., Bd. I, S. 1, Ak. 4. 
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hoe Charles en Lohmeyer allerlei teksten op een rijtje zetten zonder 
dat duidelijk wordt, dat hetzelfde Plato-citaat in het spel is en 
wat deze teksten tot opheldering van het probleem van Apoc. 21: 6 
bijdragen. Zo is het ook in het artikel van Otto Weinreich, tot 
heden de uitvoerigste verhandeling aan de formule gewijd 87. Hij 
bracht een groot aantal plaatsen, waar àexij - -reÀêV7:~/dÀoç samen 
met of zonder p,éaa voorkomen, bijeen en verzekert, dat hij nog 
wel meer achter de hand had 88. Maar hij wierp alles teveel in 
één potje; verschillen in formulering werden te vlot weggeredeneerd; 
getuigenissen afkomstig van zeer verschillende plaatsen en tijden 
worden vrij snel gecombineerd zonder dat deze godsdiensthistoricus 
met zijn veelomvattende en rijke kennis de historische samenhangen 
èn verschillen voldoende tot hun recht laat komen. Ik ben mij 
er volkomen van bewust, dat de bestudering van veel godsdienst
historische vragen in de Oudheid daarom zo moeilijk is, omdat 
de gegevens dikwijls schaars zijn en de berichtgeving fragmentair 
en vaak niet contemporain, doch uit veel later tijd afkomstig is. 
Maar deze moeilijkheden mogen er toch niet toe verleiden om de 
chronologische fixering, voorzover die mogelijk is, te veel uit het 
oog te verliezen en met "up-dating" te werken 89. Bij de volgende 
bespreking willen we de tijdsfactor en de samenhang goed in het 
oog houden en niet met een vage terminologie werken, zoals 
"überkommenes Gut" 90, onder welk hoofd gegevens van zeer ver
schillende herkomst gemakshalve maar samengevat worden. 

Hoe komt nu het Godspredikaat in deze bepaalde passage bij 
Josephus ter sprake? 

Bij zijn demonstratie van de hoge verhevenheid van de Joodse 
staatsinrichting wijst hij er op, dat bij zijn volk de toewijding 

87 Zie blz. 29, nt. 81. 
88 Weinreich, a.a.O., S. 180, Ak. I. 
89 Het pseudepigrafisch karakter van de op naam van Orpheus staande 

geschriften staat vast. Terecht schreef M. P. Nilsson, Geschichte der 
griechischen Religion,2 München 1955, Bd. I, S. 680: "Es bleibt also oft 
zweifelhaft, was orphisch in strengerem Sinn genannt werden solI", en 
verder: "der beste Kenner der orphischen Literatur, KERN, ist jetzt zu 
der Ansicht gekommen, dass die rhapsodische Theogonie nicht lange vor 
der Neuplatonikern, die sie zitieren, verfasst wurde". Deze stand van zaken 
dient men zich steeds voor ogen te houden, vooral omdat natuurlijk van 
een voortreffelijke verzameling als Kern's Fragmenta Orphica een zekere 
suggestie uitgaat. Maar het feit, dat een bepaalde uitspraak daarin staat, 
zegt op zichzelf nog niets over de hoge ouderdom. "Alles deutet darauf, 
dass die orphischen Schriften sich in einem fiiessenden Zustand befanden" 
(Nilsson, a.a.O., Bd. I, S. 680). Men kan zeker niet aannemen, dat iedere 
tekst uit die collectie uit de tijd voor Plato stamt. 

90 Zo bijv. Lohmeyer in zijn artikel in Th. Klauser, Reallexikon, Bd. I, 
Sp. 2, die vlot achter elkander noemt: het Oude Testament, de Orphiek, 
het Jodendom (waarbij hij deze Josephus-tekst noemt) en Mandaeica. 
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aan God als in de mysteriën niet tot enkele dagen beperkt is, 
maar het ganse leven omvat 91 . De eerste van de bijzondere wijdings
spreuken 92 handelt over God en zegt het volgende: eedç ëXel Tà 

(1'IJflnaVm naVTeA~ç "al fla"á(!wç, aVTdç aVTqJ "al nuaw aVTá(!"'Y)ç, 
àex~ "al fléaa "al TéÀOÇ OVTOÇ nvv návTwv, ëeyolç fliv "al 
xáelaw èvá(!y~ç "al návToç OVTLVOÇ epaveedneeoç, floeep~v bi "al fléyeeoç 
fJflLV aepaTOç (§ 190). Men kan noch mag hem afbeelden. Zijn werken 
zijn de natuurverschijnselen, zoals zon en maan, aarde en zee etc., 
die God schiep zonder hulp van anderen 93, maar volgens Zijn 
wil 94. Deze God moet men dienen door de deugd te beoefenen; 
die vorm van dienst is het allerheiligst (§ 191-192). 

Alvorens tot een bespreking van deze aanduiding van het wezen 
Gods over te gaan, is het goed op te merken, dat Josephus reeds 
op een andere plaats hierover gesproken heeft, namelijk in c. Apion. 
II 167. Daar heeft hij betoogd, dat de Joodse staatsinrichting een 
theokratie 95 is: God is de oorsprong (aLTWV) van alle goeds voor 
alle mensen en die God heeft Mozes geopenbaard als Een, 
"al àyév'Y)TOV "al nedç Tdv àtbwv xeóvov àva,UotwToV, náa'Y)ç lbéaç 
eV'Y)Tfjç "áAAel bwepéeovm, "al bvváflel fliv fJflLV yvwelfloV, ónotoç bi 
"aT'ovatav èaûv ayvwaTov. Deze opvatting van God was volgens 
Josephus ook die van vrijwel alle uitmuntende Griekse filosofen, 
bij wie hij met name Pythagoras, Anaxagoras, Plato en de Stoa 
noemt; alleen hebben deze die waarheid niet in het openbaar 
durven uitdragen (§ 166-169) 96 . In het kader van deze studie is 
het niet mogelijk noch noodzakelijk om uitvoerig deze teksten te 

91 Over "Josephus en de mysteriën" hoop ik binnenkort elders een 
artikel te publiceren. 

92 Dit schijnt mij hier de juiste vertaling van neoee~atç; in mijn artikel, 
hiervoor genoemd, kom ik daarop terug. 

93 Wel terecht ziet Th. Reinach, l.c., p. 92, nt. 4 hier polemiek in, al 
betwijfel ik, of deze speciaal op Philo gemikt was. Op grond van de pluralis 
in Gen. 1: 26: "Laat Ons mensen maken" heeft men dikwijls gedacht, dat 
hier van God en medewerkers gesproken werd. 

94 V gl. hierbij Openb. 4: 11: av bmaaç .à návra, "al t5tà .à (}É).TJp.á aov 
1}aav "al i=ia(}rwav. 

95 In tegenstelling tot de staatsvormen bij andere volken als monarchie, 
oligarchie, democratie (c. Apionem II 164-165). Deze aanduiding van de 
Joodse staatsinrichting als een "theokratie" is, naar algemeen bekend is, 
een specialiteit van Josephus, zie beneden, blz. 33, nt. 97. 

96 Hier vindt men dus ook de gedachte, die later bij verschillende 
christelijke auteurs voorkomt (zie boven, blz. 20), al kan men zich afvragen, 
wat de woorden: .rJv à.:t~Oetav .oU t5óyp.a.oç igevey"eiv aU" hó).p.TJaav, precies 
betekenen. Moet men bij deze uitdrukking "niet durven" in gedachte 
aanvullen: "uit angst om ter dood veroordeeld te worden" (zie dat motief 
hiervoor genoemd, blz. 20) of valt de nadruk op dat igevey"eiv in de zin 
van: "aan oningewijden openbaren" (vgl. O. Casel, De philosophorum 
graecorum silentio mystico, Giessen 1919, S. 161 s.v. è"cpÉeetv, verwijzingen 
naar talrijke bewijsplaatsen voor dit spraakgebruik)? Persoonlijk neig ik 
tot deze laatste interpretatie; in mijn op blz. 32, nt. 91 genoemde studie 
zal dit nader geadstrueerd worden. 
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analyseren, hoe aantrekkelijk dit op zichzelf ook zou zijn. Maar 
wel moeten enkele opmerkingen daarover gemaakt worden om het 
gebruik, dat Josephus van het godspredikaat maakt, in het juiste 
perspectief te zien. Het is niet voldoende om eenvoudigweg vast 
te stellen, dàt de Joodse auteur het gebruikt; de vraag is, hoe en 
waarom hij het doet. 

Bij de beoordeling van deze belijdenis van Josephus dient in 
het oog gehouden te worden, dat hij een bepaald doel wil bereiken, 
namelijk de aanvaarding door nadenkende heidenen van de 
eigenaardige Joodse staatsinrichting en levensstijl, die in de antieke 
wereld juist om hun in het oog springende bijzonderheid het 
mikpunt van aanvallen waren. Daarvoor smeedde hij 97 het woord 
"theokratie", omdat God daarbij in het middelpunt staat. Wilde 
hij het respectabel karakter daarvan demonstreren, dan moest hij 
laten zien, wie die God was en waarom Hij zo verheven is. 

Het is opvallend bij de vergelijking van de beide geciteerde 
passages, dat ze een overeenstemming in het slot vertonen. Met 
andere bewoordingen drukken beide de gedachte uit, dat die God 
naar Zijn wezen onkenbaar, maar in Zijn werken wel kenbaar is. 
Deze gedachte is niet specifiek voor J osephus, maar wordt in de 
wereld van zijn dagen herhaaldelijk aangetroffen. Algemeen bekend 
is het woord van Paulus: "Hetgeen van Hem niet gezien kan 
worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de 
schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien" 
(Rom. 1: 20). Juist naar aanleiding van deze laatste, ook uit 
dogmatisch oogpunt zeer belangrijke, tekst is veel materiaal, dat 
de wijde verbreiding van deze gedachte in het godsdienstig leven van 
de hellenistische tijd en gedurende het Romeinse imperium illustreert, 
verzameld 98. Als voorbeeld mogen twee citaten gegeven worden: 
Ps. Xenophon, apo Stobaeus II p. 15 Wachsmuth: wç fli'V fléyaç 
nç xat Ov'Va!'óç, ((!a'Vê(!Óç. ónoioç ói !'~'V flO(!cpfj'V, à((!u'V* - Ps. Aristoteles, 
De M undo 6: naafj ()'II'YJ!'fj cpVaêt Yê'Vóflê'VOÇ à()êW(!"I!'OÇ M' av!'eVv !'eV'V 
l(!yw'V ()êW(!êÏ!'at . Zeer terecht heeft Festugière aangetoond, dat 
Josephus met dit onderscheid te maken tussen de erkenning van 
het bestaan en de onkunde omtrent het wezen of de gestalte Gods in 
een bepaalde filosofische traditie staat en daarbij een opvatting 
huldigt, die niet door alle andere denkers gedeeld werd 99. 

97 Josephus schrijft, C. Apion. II 165: cóç fJ'é1.v Ttç emat ptaaáp,evaç TOv 

),óyov en licht de term toe met de woorden: 8eip n]v àexljv xai TIJ Xl!áTaç àva8elç. 
98 Wettstein, Novum Testamentum, tom. II, p. 22-23; E. Norden, 

Agnostos Theos, Leipzig 1913, S. 24-28; H. Lietzmann, An die Rämer,3 
Tübingen 1928, S. 31-32 bieden een overvloed aan teksten, waarin deze 
gedachte uitgesproken wordt. 

99 A. J. Festugière, La Révélation d'Hermès Trismégiste, tom. IV Le Dieu 
inconnu et la Gnose, Paris 1954, p. 6-17. Hij behandelt wel Josephus, 
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Ook wat betreft de andere uitspraken over God, die Josephus 
hier doet, is het duidelijk, dat hij gebruik maakt van een terminologie, 
die onder zijn niet-Joodse tijdgenoten bekend was. Ik geef hier 
uit vele enkele teksten, die voor zichzelf spreken: 

Albinus, Epitome 10: 3-4 "al f-l~v Ó :rc(!WTOÇ Oeoç àt&6ç èaTLV, 
ae(!'r}TOç, aVTOTeA~Ç, ... àetTeA~ç, TovTÉaTtV àel TÉAewç, :rcaVTeA*, TovTÉaTt 

:rcáVT'r} TÉAewç . .. :rcavToç àyaOov aïTtoç wv . .. ae(!'r}TOç é>'èaTt "al vqJ f-l6vw 
A'r}:rcT6ç, wç e't(!'r}Tat, è:rcel OVTe yévoç èaTlv OVTe elé>oç, OVTe &afPo(!á. 

Apuleius, De Platone et eius dogmate I 5: "Sed haec de Deo 
sentit (Plato), quod sit incorporeus. Is unus, ait, à:rce(!lf-leT(!oç, 
rerumque genitor, rerumque omnium exornator, beatus et 
beatificus, optimus, nihil indigens, ipse conferens cuncta. Quem 
quidem celestem pronuntiat indictum, innominabilem, et, ut ait 
ipse, U(!(!'r}TOV, à"aTWv6f-laaTov . . . " 

Antipater Stoicus, apo Plutarchus, De Stoic. repugn. 38: eeov 
Tolvvv voovf-lev Cqwv f-la"áewv "al UfPOa(!TOV "al ev:rcot'r}Tt"OV àvO(!w:rcwv. 

Plutarchus, De E apud DelpMs 19: Tl oVv OVTWÇ OV èaTt; TO àt&ov 
"al àyéV'r}TOV "al UfP&a(!TOV, cP X(!6voç f-leTa{3oA~v ové>i elç è:rcáyet. 

Plutarchus, De comm. opin. adv. Stoicos 31: Tlç yà(! èaTLV UAAOÇ 
àvO(!w:rcwv r} yéyovev, 8ç ov" UfPOa(!TOV voei "al àt&ov TO Oeiov; 

Athenagoras, Supplicatio 4: 1: TO f-liv yà(! Oeiov àyév'r}TOV elvat "al 
àté>wv, vqJ f-l6vrp "al A6yrp Oew(!ovf-levov... 22: 5: TO é>i Oeiov "al 
àOávaTov "al à"lv'r}Tov "al àvaAAolwTov (de Christelijke apologeet 
formuleert hier algemeen aanvaarde opvattingen, die hem als 
argument kunnen dienen), cf. eerder. 

Aristides, Apol. 4: 1: God öç èaTLV ufPOa(!T6ç Te "al àvaAAolwToç 
"al à6(!aToç. 

Philo, De Virt. 9: laTt yà{! Ó f-liv Oeoç àve:rcu5e*, ové>evoç X(!eioç 
dW, àAA'avToç aVTa(!"éaTaTOç ÉavTqJ. 

De OherUb. 46: God ["avoç yà(! f-l6voç "al aVTa(!"éaTaTOç ÉavTqJ100. 

Festugière heeft indertijd uitvoerig de aangehaalde teksten van 
Albinus en Apuleius met nog een aantal andere van hun tijdgenoten 
behandeld in een hoofdstuk onder de titel: "La doctrine platonicienne 
de la transcendense divine au Ue siècle" 101. Daarbij heeft hij de 

C. Apion II 167 op p. 8-9, maar liet C. Apion II 190 buiten bespreking, 
hoewel deze plaats ook een fraaie parallel biedt. 

100 Ook de andere epitheta kunnen met teksten uit Philo geïllustreerd 
worden, zie daarvoor H. A. Wolfson, Philo,2 Cambridge (Mass.) 1948, vol. I1, 
p. 94-164: The unknowability of God and divine predicatu. 

101 A. J. Festugière, l.c., t. IV, p . 92-140. 
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bovengenoemde plaatsen van Josephus buiten beschouwing gelaten. 
Strikt genomen was dit natuurlijk terecht, omdat Josephus in de 
Ie eeuw leefde, maar zakelijk gezien behoort toch de Joodse 
apologeet in dit gezelschap. De terminologie, die hij gebruikt, is 
duidelijk die van de Platonische, met Stoïsche elementen verbonden, 
religieuse filosofie van de Keizertijd. Daarvan was hij zich ook 
blijkens zijn eigen verklaring in c. Ap. Ir 169 bewust. Dat hij 
daarbij aansluiting zoekt, bewijst eens te meer, hoe verbreid en 
populair deze stroming was; in dit opzicht is dit getuigenis van 
J osephus ook voor de geschiedenis der filosofie aan het eind van 
de Ie eeuw n.Chr. van belang. 

Betekent dit nu ook, dat deze historicus en apologeet van het 
Jodendom deze filosofische Godsconceptie overgenomen heeft 1 Is 
deze in plaats van de "God der Vaderen" gekomen 1 M.i. moet 
men niet te vlug deze conclusie trekken, maar goed het doel, dat 
Josephus voor ogen stond (zie boven, blz. 9), in het oog houden. 
Hij kon alleen op serieuze aandacht voor die Theo-kratie rekenen, 
als zijn lezers die God van Israël "herkenden". Volgens de over
tuiging van Josephus was het mogelijk om dat wat de grootste 
Griekse filosofen over To Theion gezegd hadden ook, ja juist te 
zeggen van de God van Abraham, Izaak en Jacob. Wat Plato c.s. 
enigszins verdoezelend gezegd hebben om de grote massa niet in hun 
waan te schokken, dat heeft immers Mozes vrijuit verkondigd. 

In dit kader van de religieuze filosofie van het Midden-Platonisme 
staat nu het Godspredikaat, dat wij onderzoeken. Daarbij is het 
opmerkelijk, dat voor alle door Josephus gebezigde woorden over 
God in de hiervoor aangehaalde teksten een illustratie te vinden 
is, maar niet voor deze formule van àexi] uat ,liaa uat 't'ÉAOÇ l'WV 

návl'wv. Daarbij frappeert ook het gebruik van het woord OVl'Oç. 
Gegeven dit feit en het vastgestelde kader moet men wel aannemen, 
dat Josephus een bestaande, in de school gangbare formule opneemt 
en zegt: "deze plechtige uitspraak geldt van Israël's God (OVl'Oç !)" 102. 

Waar hij deze precies vond, wordt niet duidelijk, maar het woord 
was kennelijk in omloop, zo bekend, dat het hier voor de uiteen
zetting van de verhevenheid van Israël's God goed van pas kwam. 
Stamde hij uit de "wijdingen" (uAsml) 1 Of moet men hier denken 
aan de in § 169 ook genaamde Pythagoras 103 1 

102 Over dit oVroç zie E. Norden, a.a.a., 8. 176-201, die de daarmee 
ingeleide uitspraken tot de "unhellenische Formeln" rekent (8. 183 ff.). 
Maar het is natuurlijk een grote vraag, of dit onderscheid voor de tijd 
van J osephus relevant is. 

103 Het is wellicht niet ondienstig om hier aan te geven, op welke andere 
plaatsen Josephus melding maakt van Pythagoras. Naast de tekst in 
c. Apion. II 168 vermeldt hij deze geëerde griekse wijsgeer nog driemaal 
in deze a.pologie en eenmaal in de Antiquitates: 
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Die laatste mogelijkheid moet zeker niet terstond afgewezen 
worden, omdat later nog verband van deze formule met de 
Pythagoraeërs aan de orde zal komen (zie beneden, blz. 43 v.v.). 

Hoe dit ook zij, het is in elk geval noodzakelijk om in aansluiting 
op enkele bijzonderheden, waarmee we dit deel van onze bespreking 
aanvingen (zie blz. 30), nog op een opmerkelijk feit te wijzen, 
n.l. dat deze passage over God begint met de verklaring: "God 
heeft alle dingen", terwijl dan later gezegd wordt: "Deze is begin, 
midden en einde van alle dingen" (n.b. ook verschil van Tà (f'lJftnavTa 
en TWV návTwv). In het licht van de vroeger gesignaleerde dis
crepantie met de befaamde passage in Plato is het niet zonder 
betekenis om de vinger bij deze twee naast elkaar staande, naar 
verschillende uitspraken over het "heelal" wijzende uitspraken 
te leggen. 

Hoe Josephus deze gewijde formule opgevat heeft, wordt jammer 
genoeg uit deze passage niet duidelijk. Wel blijkt, dat het in het 
eind van de Ie eeuw een woord van gewicht was. 

IV 

Al kan dan geen directe relatie gelegd worden tussen het gebruik 
bij Josephus' en Plato's woord in Leges IV 715E-716A, zoals dit 
bij de teksten onder 111 behandeld het geval was, toch is het 
noodzakelijk om nog een aantal opmerkingen in aansluiting op 

1) c. Apion. I 14 naast Pherecydes en Thales onder de wijsgeren die 
over hemelse en goddelijke zaken filosofeerden en naar aller oordeel leerlingen 
van de Egyptenaren en Chaldaeen waren; hun geschriften beschouwen de 
Grieken als de oudste, maar zij zijn sceptisch omtrent de echtheid. 

2) c. Apion. I 162.165 Pythagoras, die geacht wordt boven allen in wijsheid 
en vroomheid uit te munten, had niet alleen kennis van de joodse zaken, 
maar bracht die ijverig in praktijk (C'TjÄ.WTijÇ avuöv); van hem is geen geschrift 
bewaard, maar de nauwgezette historicus Herrnippos (3e eeuw v. Chr.) 
schreef naar aanleiding van een bepaalde geschiedenis, die samenhing met 
de dood van een leerling van Pythagoras, dat de wijsgeer dit deed en zeide 
in navolging van de opvattingen der Joden en Thraciërs, die hij op zichzelf 
overbracht. Aan dit citaat voegt Josephus de opmerking toe, dat terecht 
gezegd wordt, dat die man veel van de Joodse gewoonten in zijn filosofie 
heeft opgenomen (zie daarbij de verwijzingen in de aantekening van 
Th. Reinach, l.c., p. 32, nt. 3). 

3) c. Apion II 14 zijn tegenstander Apion kent, al is hij een grammaticus, 
niet eens de geboorteplaats van Homerus en Pythagoras (zie daarbij de 
aantekening van Th. Reinach, l .c. p . lI5), maar die leugenaar beweert 
over de veel oudere Mozes precies geïnformeerd te zijn. 

4) Ant. Jud. XIV 371 over de Essenen, die een levenswijze in praktijk 
brengen, die door Pythagoras bij de Grieken ingevoerd is. 

Uit deze teksten blijkt dus de hoogachting, die Josephus voor Pythagoras 
koesterde en de overeenstemming, die hij tussen de Joodse en Pythagorese 
opvattingen aanwezig achtte, waarbij vanzelfsprekend voor de Joodse 
apologeet Pythagoras de ontvangende partij was. 
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dit woord van de Atheense wijsgeer te maken. Tot nu toe bleef 
immers onbesproken, dat Plato in die tekst niet eenvoudig (sit 
venia verbo !) zijn eigen mening neersohrijft, maar een naAatàç Myoç 
aanhaalt. 

Het antwoord op de vraag, wat met deze aanduiding bedoeld 
is, valt niet moeilijk en is niet controvers, omdat iedereen het er 
over eens is, dat hier een citaat uit een Orphisch geschrift wordt 
geboden. 

Ook in de Phaedo zegt Plato: naAatàç p,èv ovv [au uç A6yoç 
met vermelding van de zielsverhuizing (70 C). Op andere plaatsen 
(Phaedo 67C, 69C) vermeldt hij wat náAat gezegd of aangeduid is 
en heeft daarbij duidelijk het oog op de Orphische mysteriën 104. 

Met zoveel woorden tekende een scholiast op de bovengenoemde 
plaats uit de Leges aan, dat dit een citaat uit een Orphisch werk is, 
beginnend met de woorden: Zevç àeX1}, Zevç p,éaaa, Lltàç {J'Èx náv"ra 
Tlrvx"rat 105 . Daarbij geeft hij dan nog de volgende toelichting, dat 
met "God de schepper (demiurg) bedoeld is en àeX1} als scheppende 
oorzaak (not'Y)uxàv aïuov), UAeVT1} als volrnakend (uAtx6v) opgevat 
moeten worden, terwijl bij p,éaaa te denken is aan "gelijkelijk bij 
alles aanwezig, hoewel alles op verschillende wijze aan hem deel
heeft" (È~ iaov näm naewv, xav náv"ra (Jtacp6ewç aVTov p,eTéxn). 

De tekst van het hier door de scholiast bedoelde gedicht wordt 
voor het eerst in uitgebreider vorm, eveneens met de aanduiding, 
dat het in de Orphica staat, gevonden bij Ps. Aristoteles, De M undo 7 
(de Latijnse vertaling van Apuleius, c. 37 biedt ook de Griekse 
tekst). Daar luidt het begin van een loflied op Zeus, die alles is, aldus: 

etc. 

Zevç neWTOç yéveTo, Zevç va"raToç àeytxéeavvoÇ" 
Zevç xecpaA1} , Zevç p,éaaa· Lltàç (J'Èx náVTa Thvx"rat 

In de versie van De M undo omvat dit gedicht 9 verzen, in de 
weergave van Porphyrius 32 verzen 106. Het is in de latere Oudheid 
zeer bekend geweest en met name de Neo-Platonicus Proclus heeft 
er veel gebruik van gemaakt 107. Daar wij niet de Orphische 
literatuur bestuderen in het kader van deze Mededeling, willen 
we de onderlinge relaties van de verschillende tradities van dit 

104 Over die relatie van Plato tot de Orphiek zie M. J. Lagrange, 
Introduction à l'étude du Nouveau Testament, IV, Les Mystères: l'Orphisme,2 
Paris 1937, p. 165-175. 

105 Bij Kern, Orph. Fragm., p. 91 in aansluiting op de tekst van Plato 
in fr. 21; zie daarbij tevens fr. 21a met iets gewijzigde versies. Voor het 
woord TÉTV"l"at bestaan verschillende varianten, zoals blijkt uit Kern's 
aantekening op p. 92, nt. 6 (zie hierna, blz. 38). 

106 Zie Kern, Orph. Fragm., fr. 21a en 168. 
107 Zie het materiaal bij Kern, Orph. Fragm., p. 203-205. 
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gedicht verder onbesproken laten. Alleen op één punt zij gewezen, 
omdat dit voor ons onderwerp van direct belang is. 

In de hierboven afgedrukte teksten is het laatste woord van de 
voor ons onderzoek interessante regel: diV~Tal. Maar dit woord 
is juist in allerlei versies verschillend overgeleverd, zoals niAoVTal 
(bij Plutarchus, De del. orae. 48; in de Commun. not. 31 biedt 
hij echter diV~Tal), néqro~e (bij Proclus, Theol. Plat. VI 8) etc. 
Kern geeft een overzicht hiervan 108, maar kiest zelf voor een 
conjectuur van DieIs, die hij ook in de tekst van zijn fragment 21a 
(=De Mundo 7) opnam, n.l. uÀûial "e ooniectura, quam com
probavit Schol. Galani cod. Parisini bibl. nat. Suppl. gr. 634 
ed. Helmreich Ansbacher Progr. 1910, 30". De vraag rijst nu 
natuurlijk, of deze conjectuur juist is. Hij is bijzonder aantrekkelijk, 
want dan heeft men inderdaad de trits, die met de Platonische 
parallel loopt, van "begin, midden en einde". En dat er dan nog 
een handschrift van een Scholiast is, die hem bevestigt, is helemaal 
prachtig. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn, dat de geleerde 
scholiast reeds dezelfde moeilijkheid als Diels gevoeld heeft en een 
even slimme oplossing als de grote Berlijner gevonden heeft. In 
elk geval moeten we vaststellen, dat de nogal breedgeschakeerde 
antieke overlevering met allerlei variaties nu net niet deze, eigenlijk 
voor de hand liggende lezing biedt. Rebus sic stantibus lijkt het 
mij vooralsnog niet geraden om de gissing van Diels over te nemen, 
omdat immers de tekstoverlevering, welke antieke traditie men 
ook volgt, een goede zin oplevert. En dan ontbreekt juist de 
parallellie met het woord ieÀBVi'l] (of in andere vormen van de 
trits : dÀoç). 

Nu rijzen hier trouwens nog meer moeilijkheden. In de eerste 
plaats moet de vraag gesteld worden, welke waarde aan het 
getuigenis van de scholiast op Plato toegekend mag en moet worden. 
Merkwaardig genoeg is deze vraag, voorzover mij bekend, eigenlijk 
nimmer gesteld. Men schijnt zo gelukkig te zijn met deze toelichting, 
die zo precies lijkt te passen, dat zijn verklaring zonder meer 
geaccepteerd is. Uit welke tijd stamt eigenlijk dit scholion ? Is het 
werkelijk aannemelijk te maken, dat het uit de tijd voor het ontstaan 
van De M undo afkomstig is? Of zou het niet zo kunnen zijn, dat 
een geleerde Byzantijn, die ook het zo wijdverbreide gedicht 
(zie boven) kende, daaraan gedacht heeft en daarmee het Plato
citaat toegelicht heeft? 

Persoonlijk ben ik vooralsnog geneigd om deze laatste vraag 
bevestigend te beantwoorden. Dit betekent dan, dat men zich moet 
vrijmaken van de suggestie, die van de testimonia- collecties van 

~08 Kern, Orph. Fragm., p. 92, nt. 6. 
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Lobeck en Kern uitgaat en inziet, dat men hier niet noodzakelijk 
een authentiek gegeven, zeg uit Athene van de 5e eeuw vóór 
Christus voor zich heeft, maar een geleerde verklaring uit latere 
(welke~) tijd. Nu moet men daarbij wel onderscheiden tussen 
twee zaken: het is zeer goed mogelijk, dat de scholiast correct 
was in zijn interpretatie van de woorden: naÀaloç Àóyoç bij Plato 109, 

maar dat impliceert nog niet, dat men hem volgen moet in de 
opvatting, dat het vers : Zevç àex~ "d ook de "Vorlage" van Plato 
was. Immers, juist bij dit punt komt een volgende vraag op. 

Kan men zeggen, dat de uitspraak van Plato, dat "God het 
begin, einde en midden van alle dingen heeft" identiek van betekenis 
is met het vers, dat "Zeus het hoofd (var. begin) en midden is, 
dat uit Zeus alles ontstaan is~" Men staat hier voor dezelfde kwestie 
als bij de vergelijking van Plato en Josephus (zie blz. 30). Maar 
men kan het woord "heeft" bij Plato niet interpreteren als "omvat 
inzichzelf" = "is", omdat het duidelijk is, dat het Al, waarvan God 
begin, einde en midden heeft, als een object naast God gedacht 
is, waarvan de begrenzingen en inhoud worden aangegeven, dat 
Hij doorschrijdt. 

Bovendien heeft Lagrange er terecht op gewezen, dat de Dikè in 
De M undo in het geheel niet voorkomt. Heel juist, maar wel voorzich
tig schreef hij : "Ce qui prouve bien que Platon a employé Ie vers très 
liberalement - s'ill'a connu - c'est que Ie Pseudo-Aristotle ne fait 
aucune place à la justice" 110. En op die Dikè, die deze God vergezelt, 
komt het juist bij Plato aan, zoals ook uit de "toepassing", die hij van 
"het oude woord" geeft, blijkt. Dat Dikè voor de Orphici nauw 
met Zeus verbonden was, blijkt ook uit andere getuigenissen lll. 

Om al deze redenen schijnt het mij weinig aannemelijk, dat 
Plato het gedicht, dat in De M undo 7 en elders bewaard is, bij 
het schrijven van Leges IV 715C-716A voor zich heeft gehad. Geheel 
onmogelijk wordt dit, wa.nneer de datering van dit gedicht door 
ZeIler gegeven en door Festugière gevolgd 112, n.l. niet vóór het 
Stoïcisme, correct is. Naar mijn mening zijn hun argumenten 
overtuigend. Maar deze conclusie sluit natuurlijk niet uit, dat Plato 
een Orphische tekst gebruikte, maar daarover weet men dan alleen 
door hem en niet van elders. 

109 Ook in De Murulo 7 en bij een Anonymus in Vit. Arat., geciteerd 
bij Lobeck, AglaophamUB, I p. 531 wordt dit als "Orphisch" bestempeld. 

110 M. J. Lagrange, l.c., p. 175. 
III Zie bij Kern, Orph. Fragm., fr. 23 en 159. 
112 E. ZeIler, Zur Vorgeschichte des Christentums, Essener urul Orphiker, 

in: Kleine Schriften, Berlin 1910, Bd. 11, S. 153: "äusserst unwahrscheinlich, 
daas dieses Werk vor dem Anfang, ja es ist kaum anzunehmen, daas es 
vor der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. verfasst ist", vgI. ook 
S. 158-159 (het opstel is voor het eerst gepubliceerd in 1899); A. J. Festugière, 
Révélation, tom. 11 Le Dieu cosmique, p. 510, nt. 5. 
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Of is er nog een ander Orphisch tractaat, waaraan het ontleend 
kan zijn? Er bestaat een beroemd gedicht, dat in vier versies 
overgeleverd is, n.l. bij Pseudo-Justinus, Clemens Alexandrinus, 
bij Eusebius en in de zgn. Tübinger Theosophie (uit het einde 
van de 5e eeuwn.Chr.) 113. Daarbij is het opvallende en intrigerende, 
dat Eusebius deze tekst niet auctoritate 8ua meedeelt, maar als 
een onderdeel van een excerpt uit een geschrift van een Joodse 
schrijver Aristobulus. In de door (Aristobulus) Eusebius, Praep. Ev. 
XIII 12 geboden tekst leest men vss. 33 v.v. : .. . l!an (jè náv7:'YJf 
aV7:oç inoveávwç ",at int XOOVt náv7:a 7:eÀev7:ij.,fàexiJv aV7:oç l!xwv 
",at fléaa'YJ1I n(jè 7:eÀev7:fJv,fwç ÀÓyoç àexa{wv, wç vÀoye1li}ç 114 

éJtha;ev, f i", OeóOev yVWflTJal Àa{Jwv ",a7:à MnÀa",a Oeaflóv. 
Bij Clemens Alexandrinus, Strom. V 14, 124, 1, die zegt Orpheus' 

woorden zelf aan te halen, luidt de tekst van het betreffende vers 
precies gelijk 115, maar hij laat de twee volgende verzen weg. In 
de Tübinger Theosophie leest men die wel 116, maar is het vers 
- hier nr. 40 - aldus geformuleerd: àexiJv aV7:oç l!xwv, iJ (j' av fléaov 
" (jè 7:eÀev7:fJv. 

Op de hoogst-ingewikkelde relaties tussen deze verschillende 
versies kunnen we in dit verband niet ingaan; daarvoor zij verwezen 
naar de laatste uitvoerige behandeling van deze kwestie door 
Walter 117• Wel zij er met hem op gewezen, dat men in de verzen 
wç Àóyoç àexa{wv ",d een interpolatie aantreft, die duidelijk verwijst 
naar Plato, Leges IV 715E-716A en deze interpreteert als een 
ontlening aan Mozes (zie boven, blz. 19 v.). Het is merkwaardig, dat 
deze in de versie van Clemens ontbreekt, hoewel deze kerkvader 

113 Al de parallele teksten zijn afgedrukt en van toelichtend materiaal 
voorzien door Kern, Orph. Fragm., p. 255-265; de zgn. Tübinger Theosophie 
werd het eerst gepubliceerd door K. Buresch, Klaros, Untersuchungen zum 
Orakelwesen des spätern Altertums, Leipzig 1889 (de voor ons doel belangrijke 
tekst aldaar S. 112-115). 

114 Hier is de tekst van Kern, Orph. Fragm., p. 262 gevolgd, waarbij 
men echter vergelijke de aantekening 34 op S. 263; de laatste uitgave van 
Eusebius' Praeparatio leest echter vooyev~ç, waarbij men zie de aantekening 
van de uitgever K. Mras, Eusebius Werke, VIII. Band Die Praeparatio 
Evangelica, 2. Teil, Berlin 1956, S. 194, Anm. ad lino 5. De laatste lezing 
(=uit het water geboren) is een conjectuur van Scaliger (H. G. Liddell
R_ Scott-H. Stuart Jones, A Greek-English Lexicon,9 Oxford 1940, p. 1844, 
s.v.; daar worden naast deze gissing geen andere teksten, waar het woord 
zou voorkomen, genoemd); VA.oyev~ç=geboren in het bos, zie Liddell-Scott
Jones, l_c., p. 1848, s.v_ 

115 Vg1. O. Stählin-L. Früchtel, Clemens Alexandrinus, Il. Band Stromata 
Buch I-VI,3 Berlin 1960, S. 410, 1. 14, met daarbij de aantekening in het 
kritische apparaat. 

116 Bij Buresch, a.a.O., S. 115, 1. 10: ex lJe60ev yvwp:rfV Te A.afJdw xal 
omA.axa lJeap.6v. 

117 N. Walter, Der Thoraausleger Aristobulos, Untersuchungen zu seinen 
Fragmenten und zu pseudepigraphischen Resten der jüdisch.hellenistischen 
JA,teratur, Berlin 1964. 
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de gedachte zelf kent en benut. Is dit een teken, dat de invoeging 
uit de tijd na Clemens stamt, zoals Walter meent 118? Het heeft 
er alle schijn van. Maar in elk geval stond de regel met het Gods
predikaat in een versie, die zeker in het midden van de 2e eeuw 
in omloop was. 

Walter neemt aan, dat dit vers afkomstig is van een stoïserende 
interpolator, die een oud-orphisoh woord hier invoegde, zoals dit 
ook uit Plato bekend is 119. In welke tijd dit gebeurd is, maakt 
hij niet duidelijk. In elk geval lijkt het mij niet waarschijnlijk, 
dat deze interpolator dan van Plato afhankelijk is, omdat hier 
eveneens de spits van het citaat bij Plato, n.l. de relatie met Dikè 
ontbreekt. Om deze zelfde reden is het - wanneer niet met Walter 
die werkzaamheid van een interpolator ondersteld wordt - niet 
mogelijk om Plato uit dit gedicht te laten ontlenen 120. Bij de 
huidige stand van zaken moet men m.i. concluderen, dat Plato 
en dit Orphische gedicht van dezelfde formule, die in Orphische 
kringen in omloop was, gebruik hebben gemaakt 121. 

De interpretatie, die in dit gedicht aan de formule gegeven werd, 
springt uit de samenhang naar voren. In het voorafgaande is 
beschreven, hoe God, de onzichtbare, zetelt in de hemel en de 
aarde onder zijn voeten ligt, hoe zijn rechterhand op de grenzen 
van de Oceaan rust en de bergen voor Hem sidderen; "Hij is 
volkomen en volbrengt alles op aarde, omdat Hij zelf begin, midden 
en einde bezit". Hier wordt dus God beschreven als de heerser 
over het heelal; Hij troont in de hemel, maar bewerkt alles op 
aarde. Men zou kunnen zeggen: Hij is kosmokrator en pantokrator. 

In deze geest vatte Aristobulus het op, wanneer hij dit Orphisch 
gedicht aanhaalde. Mozes leerde, zo betoogt hij, van de schepping: 
God sprak en het ontstond. De Griekse wijsgeren zijn Mozes 
gevolgd; Orpheus geeft een uiteenzetting neet .oi! (ha"eauia(Jat (Jetq. 
~vváf.tet .à náv7:a "at yewrrà vnáexetv "at int návnov elvat .àv (Jeóv 

118 Walter, a.a.O., S. 230-231, 238. - Vgl. ook de Tübing8e Theo8ophie 10, 
apo Buresch, Klaro8, p. 96, waar gezegd wordt, dat Aristobulos in een brief 
aan Ptolemaeus erkende, dat de Griekse theosofie aan de Hebreeuwse 
ontleend is, want het is zonneklaar, ón "aTrl'eoÀoVOT}GEV Ó [UáTWV Tii "aO'rllJ,áç 
vop.oOeGtq.. 

119 Walter, a.a.O., S. 230-231. 
120 Er is ook wel bijv. door Lobeck, Aglaophamus, I p . 450 en Casel, 

l.c., p. 29 en 36. gewezen op het verband tussen regel 1 : . .. Oveaç ó'Èn{OeGOe 
f3éf3T}Àot/náVTeç óp.ÓJç (voor varianten zie Kern, Orph. Fragm., p. 257 ad 
Vs. 1-2) en Plato, Sympo8ion 218 b (opgenomen door Kern, l.c., als fr. 13: 
oi óe ot,eÉTm, "al ei nç dÀÀoç f3éf3T}À6ç Te "al dyeot"oç, nvÀaç návv p.eyáÄaç 
Toïç WGlv Èn{OeGOe. Ook hier kan Plato zeer wel een onder de Orphici 
gebruikelijke formule aangewend hebben, die ook in het gedicht gebezigd 
is, maar dat zegt nog niet, dat het gedicht reeds vóór Plato's dagen bestond. 

121 Ook Walter, a.a .O. legt verband met fr . 21 en 168; daarvoor zie 
men hierboven, blz. 37. Het artikel van ZeIler schijnt hem niet bekend te zijn. 
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(ap . Eusebius, Praep. Ev. XIII 12,4). Clemens Alexandrinus omlijst 
de citaten uit dit deel van het gedicht met de opmerking, dat 
dit als parafrase klinkt van teksten als Jes. 66: 1, 60: 1-2 en 40: 12: 
"Wie mat de hemel met een span en de hele aarde met zijn holle 
hand"? (Clemens Alex., Stram. V 14, 124, 1-2; hij had ook nog 
andere O.T.-ische teksten kunnen noemen, zoals Ps. 103: 19, 
Jes. 44:24, 55:11). Hier is het Godspredikaat dus duidelijk in 
kosmologische zin opgevat, niet als een "eeuwigheidsformule" , 
maar als een omschrijving van Gods almacht. 

In dit verband is het interessant, dat in de Tübingse Theosophie 
een dubbele verklaring van dit vers gegeven is, die onmiddellijk 
volgt op het citaat van het gedicht. Het heet daar eerst: ön (}eoç 
àex~'V f-lè'V ëXet 't'o'V ovea'Vó'V, f-lüm'V bè 't'~'V yij'V, dÄ.oç bè 't'à {m;ox(}o'V{a. 
De uitleg is hier dus toegepast op het heelal "in drie verdiepingen", 
waarover God heerst: 't'o ëxw'V e'iÄ.'rj7/','t'Ut à'V.t wv ~ea't'w'V ~a;' aexw'V. 
Maar dan wordt ook een andere mogelijkheid geboden: ~ ön 
àex~'V f-lè'V ëXet Uynat wç ye'VealOveyoç 't'W'V <ÏÄ.Ä.w'V, f-léao'V bè wç 't'à 
f-le't'U~v yeyo'Vó't'U b'Y)f-llOveyfjf-la't'a av'Véxw'V, dÄ.oç bè wç f-le't'à 't'i}'V ná'V't'w'V 
naeéÄ.evat'V àïMwç lJtaf-lé'Vw'V 122. Hier is het dus in chronologische 
zin opgevat: God is daar aangeduid als schepper, onderhouder 
en niet voleinder, maar als eeuwige. Hij heerst over de geschiedenis 
en blijft ook als deze ten einde is. 

Merkwaardig in deze toelichtingen is het feit, dat zij niet 
gemaakt zijn op de tekst, die in het Orphische gedicht gelezen 
wordt, maar op een vorm van de formule, zoals we die ook 
bij Josephus aantroffen met 't'éÄ.oç i .p.v. uÄ.ev't'fj'V (zie boven, 
blz. 30). Doch hier is dus - gedeeltelijk expressis verbis - in het 
licht gesteld, dat God over dit alles heerst, Hij schept en blijft 
na afloop der geschiedenis, niet, dat Hij "begin, midden en einde is", 
zoals de tekst bij Josephus luidt. 

Uit welke kringen en tijd deze toelichtingen afkomstig zijn, blijft 
onduidelijk. Het karakter is typisch dat van een grammaticale 
explicatie, zoals men die ook elders in het onderwijs in de antieke 
wereld aantreft en eveneens in allerlei catenen op de H. Schrift 
tegenkomt. Het is wel opvallend, dat juist bij dit vers de behoefte 
aan nadere uitleg kennelijk gevoeld werd. Dit is begrijpelijk, omdat 
men daarmee de misvatting wilde afweren, als zou aan de 
existentie van God een begin en einde worden toegesohreven, 
zoals bepaalde gebeurtenissen een beginpunt en eindpunt "hebben" 
(vgl. beneden, blz. 51,64 v.v.). 

122 Tekst bij K. Buresch, Klaro8, S. 115; of die Theosophia aan de 
Manichaeër Aristocritus toegeschreven kan worden, zoals Kern, Orph. Fragm., 
S. 263 doet, is onzeker, zie W. von Christ-W . Schmid-O. Stählin, Geschichte 
der griechischen Literatur,6 München 1920, II . Teil, 1. Hälfte, S. 612, Ak. 1 
en 2. Hälfte, S. 976. 
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In de Tübingse Theosophie wordt ook later nog eens over diezelfde 
formule gesproken, n.l. in § 64 (ed. K. Buresch, a.a.O., S. 117). 
Het is moeilijk om in dit uittreksel van die Theosophie een bepaald 
principe van ordening te ontdekken. Voorafgaat een passage over 
de Orphische benaming Phanes (§ 61) 123; het orakel, dat Socrates 
de wijste noemde, omdat hij beleed niets te weten (§ 62) en een 
ook elders geciteerde tekst van Plato, Epist. 2 over geheimhouding 
van de mysteriën over God door in raadselen te spreken (§ 63). 
Na de tekst van § 64 volgt dan een uitspraak van de Neo-Platonist 
Porphyrius betreffende de menselijke onkunde van de "eerste 
oorzaak" (§ 65). Men zou dus kunnen denken, dat de verzamelaar 
hier teksten bijeengebracht heeft die betrekking hadden op het 
menselijk onvermogen om God te kennen buiten geheime openbaring 
om. Daartussen in staat dan in § 64 deze verklaring: on IJ -r(?làç 
à(?X?]v "al p,é(Jov "al d-Aoç ëXel "al Mj-AOV on návTa -rà ov-ra &à 
-r(?lát5oç (Jvvé(J-r'YJ"e. t5U) ènl -roV t5vo àedJp,ov ap,q;w p,iv Uyop,ev "al 
àp,q;6ueol" náv-re, t5i ov Uyop,ev, à-A-Aà "a-rà uvv -relWV "ve{wç 
"al -rwv èq;e~fjç è~ av-rwv Tanop,Évwv -r?]V n(?M'YJYO(?{av -rav-r'YJv q;éeop,ev. 

Op het eerste gezicht ziet deze tekst er uit als een zuiver taal
kundige opmerking n.l . als een antwoord op de vraag, bij welk 
aantal men van "alle" gaat spreken. Maar uit de inleidende 
opmerking wordt wel duidelijk dat er meer aan de hand is n.l. 
dat het Al op het getal Drie gebouwd is. Terecht heeft Weinreich 
deze tekst dan ook in verband gebracht met Pythagorese opvattingen 
en daarbij naar de volgende teksten verwezen 124: 

Aristoteles De caelo I p. 268a -rà -re{a návTa "al -ra -relç náv-r'YJ, 
"aOánee yá(? q;a(Jl "al oE IIvOay6eeLOl, -ra näv "al -rà návTa -roiç -r(?l(Jlv 
W(?l(JTal. -reA.êV-r?] yà(? "al p,é(Jov "al àexij -rov à(?lOp,OV [Xet -rov -rov 
náv-roç, -rav-ra t5i -rov -rfjç -r(?lát5oç 125. 

Ocellus, apo Johannes Lydus, De Mens. IJ 8 IJ -r(?{aç new-r'YJ 
(Jvvé(J-r'YJ(Jev àeX?]v, p,e(J6-r'YJTa "al -reA.ev-r~v 126. 

Theon Smyrn., Expos. rer. Plat., ed. Hiller, p. 100 (uit het begin 
van de 2e eeuw 127): -r(?láç, ijnç new-r'YJ àexijv "al p,é(Ja "al Tê-A8V-rijV 
[Xet. &0 "al n(?w-r'YJ UyeTal náv-ra elVal, want bij lagere getallen 
spreekt men van "een" en "beide", ènl t5i -rwv -r(?lWV náv-ra; als 
voorbeelden noemt hij dan, dat men drie plengoffers brengt, om 

123 Bij Kern, Orph. Fragm. opgenomen als fr. 61. 
124 O. Weinreich, Aion in EleU8Ï8, S. 182, Ak. 2. 
125 De tekst is ook opgenomen in H. Diels-W. Kranz, Die Fragmente 

der Vorsokratiker,6 Berlin 1951, Bd. !, S. 455. 
126 Bij Diels-Kranz, a.a.O., !, S. 441. - Deze auteur was een Pythagoraeer 

uit de 2e eeuw voor Christus, vgl. R . Harder, Ocellus Lucanus, Berlin 1926 
en H. Dörrie, Okellos, in: K. Ziegler-W. Sontheimer, Der Kleine Pauly, 
Lexikon der Antike, München 1972, Bd. IV., Sp. 270. 

127 W. D. Ross, Theon (n), in: N. G. L. Hammond-H. H. Soullard, 
The Oxford Classical Dictionary,2 Oxford 1970, p. 1058. 
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duidelijk te maken, ön návia àraM airovp,eOa, en van "driewerf 
rampzalig" of "driewerf gelukkig" spreekt. 

Martianus Capella VII (uit de 5e eeuw)l28: "Trias vero princeps 
imparium numerus perfectusque censendus, nam prior initium 
medium finemque sortitur et centrum medietatis ad initium 
finemque interstitiorum aequaliter componit" . 

Aristoxenos, apo Stobaeus, Ecl. I 6,16 zegt over het oneven getal 
àexijv xal iEÀev.ijv xal p,iaov [Xet, want zij omvatten "aanvang, 
hoogtepunt en vergaan" 129. 

Hier is dus ook duidelijk uitgesproken, dat dit drietal staat voor 
het Al. Maar dit was meer dan een taalkundig getallenspel. In 
de commentaar van Servius op Vergilius, Buc. VIII 75: "Numero 
Deus impare gaudet", is een naamloze glosse opgenomen, die aldus 
luidt 130: "iuxta Pythagoraeos, qui ternarium numerum perfectum 
summo deo adsignant, a quo initium et medium et finis est". 
Daarnaast worden dan nog andere verklaringsmogelijkheden ge
releveerd. Hier opnieuw kan men niet zeggen, waar deze glosse 
vandaan komt. Maar naar zijn inhoud berust hij wel op juiste 
informatie. De Pythagoraeers expliceerden op deze wijze het getal 
"Drie", dat daarom met de Hoogste God verbonden werd. Van 
Hem gaat alles uit. 

Daarop wijst ook het citaat van de Pythagoraeer Ps. Archytas 131 
apo Jamblichus, Protrepticus 4. Hier wordt geleerd, dat die mens 
het allerwijst is, die alle verschijnselen (návia ià rivm) weet te 
analyseren en terug te brengen tot één en hetzelfde beginsel om 
vervolgens tot een synthese te komen. Daarin vindt hij een 
uitkijkpost, vanwaar hij in staat is om God waar te nemen en 
alles wat in Zijn ordening geplaatst is, en om door die intellectuele 
werkzaamheid de rechte weg te gaan iàç àexàç ioïç nieaat 

128 F. J. E . Raby, Martianus Oapella, in: Oxl. Ol. Dict., p. 653. 
129 Over Aristoxenos, 2e helft van de 4e eeuw v. Chr., zie J . F . Mountford, 

Oxl. Ol. Dict., p. lI8-ll9. 
130 G. Thilo-H. Hagen, Servii Grammatici in Vergilii carmina commentarii, 

Hildesheim 1961 (Nachdruck der Ausgabe, 1881-1887), vol. lIl, p. 105 
(door de druk blijkt, dat het een naamloze glosse is, zie daarover vol. I, 
praefatio, p. 111). 

131 Niet opgenomen in Diels-Kranz, Vorsokratiker, die in Bd. I, S. 439 
de verwijzing van Jamblichus vermelden onder de "unechte Schriften". 
W. D. Ross, Archytas, in : Oxl. Ol. Dict., p. 102 zegt: "Frs. ofhis mathematical 
works remain, but the other frs. cited as from him are late fabrications." 
Vgl. over dit probleem W. Burkert, Zur geistesgeschichtlichen Einordnung 
einiger Pseudopythagorica, en H. Thesleff, On the Problem ol the Doric 
Pseudo-Pythagorica, an alternative Theory ol Date and Purpose, in: Entretiens 
sur l'Antiquité classique, tom. XVIII, Pseudepigrapha I, Vandamvres-Genève 
1972, p. 23-102 (avec discussion). - Maar ook al heeft men hier dus met 
een "onecht" citaat te maken, de t ekst getuigt in elk geval van de hoge 
waardering, die Jamblichus er voor koesterde en bewijst tevens, dat de 
opvatting, die voor ons onderwerp van belang is, in een bepaalde tijd vóór 
Jamblichus geaccepteerd werd. 
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aV'Pá'IjJa'Pw 132 "at buy'Pó'Pw Ótón ó 0 e à ç à e X á Te "a t • éÀ 0 ç "a t 
ftéao'P è'P.t nánw'P niJ'P "a.à M"a'P -re "at .à'P oeOà'P AÓyo'P 
neeawoftévw'P. Het is dus zo, dat de menselijke geest naar de mening 
van deze Neopythagoraeër God aanschouwt in dit drietal, dat alles 
in zijn veelheid ordent. In die zin kan gezegd worden, dat God 
"begin, einde en midden van alle dingen" is. Jamblichus heeft 
op die uitspraak een uitvoerige toelichting gegeven. Daarin zet 
hij uiteen, dat, als God leidt tot de volle waarheid, het volle geluk, 
het wezen, de oorzaak en de principia, de mens zich moet beijveren 
om die kennis van Hem te verwerven, waardoor men God zuiver 
zal waarnemen, de brede weg tot Hem vinden en .à dA1J .alç 
àexalç aV'Pá'IjJet. Dat leven en geluk is het allervolmaakst, omdat 
het niet de laatste van de eerste dingen onderscheiden houdt (en 
dus in de verscheidenheid blijft steken), maar elç l'P .à aV'Paftcpó-reea 
.avw aVAAafJoV(Ja àexáç Te "at dAOÇ "at ftéao'P ÓftOV aV'Péxovaa. 
"Van die aard immers is de goddelijke Oorzaak, waaraan zij, die 
gelukkig willen zijn, moeten vasthouden". In de bewoordingen van 
dit gedeelte sluit Jamblichus zich zo nauw mogelijk bij zijn "tekst" 
aan, maar hij expliceert deze door als overgang en verbinding van 
het intellectuele werk van analyse-synthese met de aanschouwing 
Gods het begrip van "het hoogste geluk" in te voeren. Dit is 
ongebroken, omvat het Al, d.w.z. "begin, einde en midden" 132a en 
correspondeert daardoor met de goddelijke Oorzaak. 

Wanneer men "tekst" en "uitleg" met elkaar vergelijkt, valt 
m.i. een zekere verschuiving niet te loochenen. Ps. Archytas immers 
noemt God zelf met dat predikaat, terwijl dit bij Jamblichus aan 
het volmaakte leven en geluk toegeschreven wordt. Bij de Neo
Platonicus zit een zekere distantie tussen God en het Al; het is 
daarom niet bevreemdend, dat hij eerst in aansluiting bij Archytas 
spreekt van "God zuiver waarnemen", maar later in zijn exegese 
van "de goddelijke Oorzaak". 

In dit verband is het wellicht ook goed een tekst van Apuleius, 
De Platone et eius dogmate, II Philosophia moralis, te noemen, 
omdat deze schrijver tot het Middel-Platonisme behoort en nog 
duidelijk de afstand tussen God en dat "wat begin, midden en 
einde heeft" doet zien. Hij schrijft daar in een betoog, dat de 

132 Vgl. hierbij Alcmaeon, fr . 2, apo (Aristoteles), Probl. 17,3, 916 a, in: 
Diels·Kranz, a.a.O., Bd. I, S. 215: TOVÇ àv(}ew:TwVç cprJalv 'A. &à TOVrO àn:óÀÎ.va(}at, 
Ö1:I oU OVvavTat .rJv àeX1]v Tep TÉJ.et n:eoaátpat. Cf. Heraclitus, fr. 103, in: Diels
Kranz, a.a.O., Bd. I, S. 174 : ~vvov yàe àeX1] "al n:Éeaç Èn:l "v"J.ov n:eetrpEeelaç. 
Maar hier bij ps. Archytas is sprake van de gang van de monas naar de 
veelheid en weer terug. 

132& Vgl. ook de (neo)platonische traditie bij Jamblichus, Theol. Arithm., 
p. 3 de Falco, over de Monas: à!?X~V TE "al p.Éaov"al TÉJ.OÇ àVEtJ.T)rpv'ia niiv öJ.wv •.•. 
"a{}á:rtee "al p.ovàç àex~ TE "al p.Éaov "al TÉJ.OÇ n:oaov TE "al n:T)J.{"ov "al n:eoal:n 
n:áaT)ç n:OtÓTT)TOÇ, daarom gelijkt hij op God. 
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wijze in navolging Gods niet alleen in gedachte, maar ook in zijn 
handelen het goede moet doen, het volgende: "Quippe quum 
summus Deorum cuncta haec non solum cogitationum ratione 
consideret, sed prima, media et ultima133 obeat, compertaque intima, 
providae ordinationis universitate et constantia regat" . Hier dient 
de formule dus duidelijk als aanduiding van het Al, dat tegenover 
de Hoogste God staat en dat Hij met Zijn voorzienigheid bestuurt. 

Bij de jongere tijdgenoot van Apuleius, de kerkvader Irenaeus, 
vindt men een duidelijk voorbeeld van het feit, dat in die tijd 
de combinatie "begin, midden en einde" ook buiten de directe 
verbinding met God voorkomt, als totaliteit van de wereld en de 
geschiedenis. Dit, bijna zegt men: profane gebruik, bij Irenaeus 
is opvallend, omdat hij, gelijk we zagen (boven, blz. 15 v.), bekend 
is met het woord van Plato, dat hij even later citeert, maar in 
geen enkele bijzonderheid blijken laat, dat dit meespeelt (wel kon 
opgemerkt worden, dat hij de "logische volgorde" aanhoudt en 
niet die van het citaat) 134. 

De tekst staat in Adv. Haereses 11124,1, waar Irenaeus tegenover 
de opvattingen van de heretici nog eens duidelijk stelt : "praedi
cationem vero ecclesiae undique et constantem et aequaliter 
perseverantem, et testimonium habentem a prophetis et ab apostolis 
et ab omnibus discipulis, quemadmodum ostendimus, per initia 
et medietates et finem et per universam Dei dispositionem et eam 
quae est in fide nostra .. . " Harvey ontbindt de uitdrukking in de 
factoren en betrekt deze achtereenvolgens op "the Prophets, 
Aposties and Church Catholic" , maar eerder had Grabe, bij wie 
Stieren zich aansloot, aldus uitgelegd: initia = schepping; medietates 
= tijd van de profeten; finem = tijd van Christus en de apostelen 135 . 

133 Zie ook C. A. Lobeck, Aglaophamus, tom. I, p. 531: "saepius proverbii 
instar vulgo celebrati", waarbij hij o.a. als voorbeelden noemt: Dionysius 
Hal. , De compos. verb. 18, p. 122: dil! Èrrn :n;eWTOç Te "al p.éaoç "al TeÄevTaioç .. . 
• HYTJalaç - Lucianus, Rhet. praec. 15: é7jToeá ae v:n;èe ToVÇ :n;á1lTaç dnorpal!w, 
oloç av.6ç elp.t, àl!ap.qJtÄ.oowç Tà :n;eWTa "al p.éaa "al TeÄevTaia TWl! Ä.éyetv 
èmxeteOVVTWl! [XWl!. - Ook noemt Lobeck nog "Hippocrates adulterinus De 
dec. Hab. IV 354 D : aih:TJ YtIe àex1} èv laTemfj "al p.éaa "al TéÄ.oç . Zie ook 
Dissoi Logoi 6, 13, in: Diels-Kranz, a.a.O., Bd. 11, S. 414 oVrw Ä.éÀExTal P.Ot ó 
Ä.6yoç, "al [XEtç àex1}l! "al TéÄ.oç "al p.éa01l, dus=de totaliteit. 

134 W. W. Harvey, Sancti Irenaei - libros quinque adver8U8 Haereses, 
Cambridge 1857, vol. 11, p . 131, nt. 3, en F. Sagnard, Irénée de Lyon, 
Oontre les Hérésius . .. livre 111, Paris 1952, p. 399 verwijzen wel naar de 
latere tekst, Adv. Haer. 111 25,5 met het citaat. - Er zij overigens nog 
opgemerkt, dat de teksten niet gelijk zijn: a) 24.1 initia et medietates et 
finem; b) 25,5 initium et finem et meditationes. Maar bij de aard van de 
latijnse vertaling mag men aan dit verschil misschien niet te veel waarde 
toekennen. 

135 W. W. Harvey, l.c . , 11, p. 131; A. Stieren, Sancti Irenaei ... contra 
omnes haereses libri quinque, Leipzig 1853, tomus I, p. 552, nt. 5, waar 
hij ook J . E . Grabe met instemming aanhaalt (letterlijk geeft hij Grabe's 
woorden in tom. 11, p. 925) . 
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Deze laatste verklaring is m.i. verkieslijker, omdat bij Irenaeus 
"het einde der tijden" de tijd sinds Christus' verschijning omvat 136. 

Maar wellicht is het nog beter in het licht van andere teksten, 
zoals de bovenstaande van Apuleius, om de woordverbinding niet 
in tijdperken op te lossen, maar om hem als eenheid, uitdrukking 
van de totaliteit te lezen. 

Duidelijk in temporele zin is de formule gebruikt in Adv. Haereses 
V 30,1, waar Irenaeus spreekt over het getal van de Antichrist 666, 
waarbij telkens dus het getal 6 voorkomt bij de honderdtallen, 
tientallen en eenheden. Daaraan knoopt hij dan de opmerking vast: 
"numerus enim qui dicitur sex similiter custoditus recapitulationem 
ostendit universe apostasiae eius quae initio et quae in mediis 
temporibus et quae in fine erit". Hier heeft de formule dus betrekking 
op de wereldgeschiedenis in zijn totaliteit èn in zijn onderscheiden 
fasen. De toevoeging "temporibus" was daarbij kennelijk nodig 
om deze chronologische zin duidelijk tot uitdrukking te brengen. 

Wanneer wij nu een voorlopige conclusie uit het in dit gedeelte 
onderzochte materiaal trekken, stellen wij vast, dat er wel een 
Orphische formule geweest moet zijn, waarin werd uitgesproken, 
dat God "het begin, einde en midden van alle dingen in handen 
heeft"; dat deze formule in de Pythagorese getallenleer verbonden 
werd met het volmaakte getal "drie" en dat daarmee een om
schrijving van het Al werd gegeven. Deze formule had via 
Pythagorese en Platonische kringen een zekere verbreidheid 
gekregen. Het is daarentegen opvallend, dat men hem in de ons 
ter beschikking staande gegevens van de Stoa niet aantreft. 

Van alle teksten, die we hebben kunnen verzamelen komt de 
vorm, waarin de formule bij Ps. Archytas voorkomt, het meest 
overeen met die van Josephus, c. Ap. II 190, omdat in beide 
gevallen sprake is van God is" en niet van "God heeft" . 

Er is alleen een verschil in de volgorde van de beide laatste 
elementen; daarbij is de vorm bij Ps. Archytas meer in overeen
stemming met die bij Plato, terwijl die bij Josephus meer "logisch" 
is. Daaruit mag men m.i . wel opmaken, dat de formule als geboden 
door Ps. Archytas een tussenstadium laat zien. Deze opvatting 
sluit goed aan bij de thans heersende mening over de nog altijd 
duistere ontstaansgeschiedenis van de Pseudo-Pythagorese ge
schriften 137. In elk geval bevestigt zijn tekst ons eerder uitgesproken 

136 Zie mijn artikel: Der Ausdruck "in den letzten Zeiten" bei Irenaeus, 
in: Neotestamentica et Patristica, eine Freundesgabe Herrn Professor Dr. 
Oscar Oullmann zu seinem 60. Geburtstag überreicht, Leiden 1962, S. 293-304. 

137 Zie daarover de studies van Burkert en Thesloff, genoemd op 
blz. 44, nt. 131. 
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vermoeden (zie blz. 35 v.), dat Josephus op die befaamde plaats een 
in bepaalde filosofische kringen en wel bij de Neo-Pythagoraeërs 138 

gangbare aanduiding voor God opneemt en zegt: "Die God van 
wie dat gezegd wordt, is de onze", n.l. de "Oorzaak van al wat 
het Heelal omvat". 

Nog één tekst moet in verband besproken worden, n.l. de 
bekende Aioon-inscriptie van Eleusis, waaraan Weinreich zijn reeds 
enkele malen geciteerde, belangrijke studie wijdde. Dit opschrift, 
gepubliceerd door G. Dittenberger, Selectae Inscriptiones Graecae, 
nr. 1125 is een wijgeschenk voor Aioon om daardoor aan Rome 
en de Eleusinische mysteriën een blijvend bestaan te verzekeren. 
Hij stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de tijd van Augustus 139. 

De zin, waarop het hier aankomt, luidt als het volgt: Alwv ó aV1'oç 
èv 1'oïç aV1'oïç àei qmau (jstaL pivwv x6af-Loç t'e elç xaià ià aV1'á, ónoïoç 
lait xai 1]'11 xai lal'at, àexijv f-Lêa6ul1'a ïÉÄoç ovx lxwv, f-Lêl'afJOÄijÇ 
àf-Lüoxoç, (jstaç qmaêwç èeyá1''T/ç alwvtov návia. 

Met verwijzing naar Weinreichs opstel kunnen we hier de 
gedetailleerde interpretatie van deze inscriptie achterwege laten. 
Alleen één punt mag in onze studie, die mede van een tekst uit 
de Apocalypse van Johannes uitging, wel even opgemerkt worden, 
n.l. dat naast het Godspredikaat - hier in negatieve formulering -
ook de verbinding "is en was en zijn zal" aangetroffen wordt. 
Reeds eerder heb ik deze formule in een ander verband behandeld 
en erop gewezen, dat hij ook in enigszins gewijzigde vorm in het 
laatste Bijbelboek voorkomt 140. Dit is een te merkwaardige 
coïncidentie om onopgemerkt te blijven. (Zie ook beneden, blz. 75, 
met aant. 204). 

Terecht schreef Weinreich "Die Prädikation. .. ist rein philo
sophischer Art" 141. Niets wijst daarbij naar mysteriegoden. Cumont 
meende in de formule van àex~v xt'Ä invloed van de Perzische 
Zervan-theologie te zien, al gaf hij toe, dat een verklaring uit de 

138 Vgl. de opmerkingen van E. ZeIler, Philosophie der Griechen, 3. Teil, 
2. Abteilung, 2. Hälfte, S. 113: "jene Verbindung platonischer und 
pythagoreischer Philosopheme, in welcher der Neupythagoreismus besteht"; 
en S. 125-126 : "Ihrer ganzen Denkweise nach sind allerdings auch die 
Platoniker der römischen Kaizerzeit dem Neupythagoreern fast durchaus 
verwandt" . 

139 O. Weinreich, Aion in Eleusis, S. 174-175; maar een kenner als 
A. D . Nock, A Vision ol Mandulis Aion, in: Essays on Religion and the 
ancient world, ed. Z. Stewart Oxford 1972, vol. I, p. 382, dateert deze 
inscriptie "Probably of 74-3 B.C.", zonder opgaaf van redenen. 

140 W . C. van Unnik, A lormula describing prophecy in: New Testament 
Studies IX (1962-1963), p. 86-94. 

141 O. Weinreich, Aion, S. 175. 
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Griekse filosofie ook mogelijk is 142; maar Nock hield het op het 
laatste en bestreed het eerste 143. Ja, waarom zou men veraf zoeken, 
wat dichtbij te vinden is 1 Het materiaal, dat Weinreich bijeen
bracht, is m.i. voldoende. Alleen heeft deze geleerde m.i. twee 
bijzonderheden niet scherp genoeg in het licht gesteld, waardoor 
deze inscriptie zich onderscheidt van de voorstellingen, die in andere 
teksten met deze formule verbonden worden. In de eerste plaats 
staat het predikaat hier duidelijk in een chronologisch verband 
en kan niet eenvoudig in de omschrijving "het Al" worden samen
gevat. Aioon "die geen begin, midden en einde heeft", is daarom 
"niet onderhevig aan verandering". Het predikaat kwalificeert ook 
nader de voorafgaande eeuwigheidsformule, want die kon des
gewenst nog als sprekend over een eindige tijd, al omvatte hij 
dan "verleden, heden en toekomst", gelezen worden. Maar door 
die toevoeging is dit buitengesloten. In de tweede plaats moet hier 
de negatieve formulering opvallen . Deze zijn we in de teksten, 
die we tot dusver bespraken, niet tegengekomen. 

In de Tübingse Theosophie (zie boven, blz. 42) wordt de formule 
ook wel chronologisch opgevat, maar daar ontbreekt nu net het 
negatieve aspect. Daarom moet "het einde" daar geïnterpreteerd 
worden met "blijvend na het voorbijgaan aller dingen". Het is 
duidelijk, dat tussen deze beide teksten geen directe relatie bestaat 
(cf. ook verschil tussen dAOÇ en uAevnJ). Nu is de formule in deze 
Aioon- inscriptie ook in die zin anders gebruikt, dat hij hier niet 
met de toevoeging "van alle dingen" gebezigd wordt. Het woordje 
"heeft" bezit niet de kracht van "macht hebben over", maar van 
"hebben in zichzelf" . De opsteller van deze inscriptie wees dus af, 
dat deze god eens zou zijn begonnen, terwijl hij er voordien niet 
was en eens zou ophouden, zodat hij er dan niet meer zijn zal. 
Dat is natuurlijk een totaal andere interpretatie dan elders aan
getroffen wordt. 

Men mag, dunkt mij, uit deze insoriptie wel afleiden, dat de 
formule "begin, midden en einde" als een vaste verbinding in 
omloop was en begrenzing van tijd en ruimte aangaf. Xenophanes 
gaf volgens Theophrastus, Physic. opiniones fr. 5 (ap. DieIs, 
Doxographi Graeci, p. 480) deze omschrijving van á.net(!ov: ovu 
à.(!x~V sxov OVU pérJov ovu dAOÇ en paste dit op het "niet-zijnde" 
toe; daarbij verwees DieIs, l.c. in een aantekening naar (Aristoteles), 
p. 977b : á.net(!OV TO p~ OV elvat. TOVTO yà(! oi5Te pérJov OVT' à.(!x~V )eaL 
dAOÇ oVT'áAJ.o pé(!oç ovbèv sXetv (vgl. ben., blz. 64). 

142 F. Cumont, Die orientali8chen Religionen im römi8chen Heidentum,3 
Leipzig-Berlin 1931, S. 285. 

143 A. D. Nock, l.c., p. 382. 
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Maar door met de gangbare formule de ontkenning te verbinden, 
zet de auteur van deze tekst zich af tegen andere opvattingen. 
Is Aioon daarmee alleen onderscheiden van het vergankelijke en 
geschapene ~ Of wordt hierdoor gereageerd tegen een (afgewezen) 
theologie die leerde, dat God wel "begin, midden en einde" heeft, 
m.a.w. was dit woord gemunt tegen allerlei voorstellingen van de 
Griekse mythologie ~ 

Stond die auteur reeds een beeld van Aioon voor ogen, dat later 
wel bekend geworden is, n.l. de eeuwigheid voorgesteld als een 
slang, die in zijn eigen staart bijt, zodat inderdaad hier niet van 
een begin, een midden, een einde gesproken kon worden ~ 

Bij de huidige stand van onze kennis is een antwoord op deze 
vragen niet wel mogelijk. Maar zoveel is wel zeker, dat de tekst 
van Plato de schrijver niet beïnvloed heeft en dat, als hem een 
uitspraak, dat God "begin, midden en einde heeft", voor ogen stond, 
hij deze niet juist heeft geïnterpreteerd. Eerst door de toevoeging 
van de negatie heeft hjj aan deze formule de betekenis van een 
omschrijving voor "eeuwigheid" gegeven. 

v 
Naast de formule, die drie termen "begin, midden en einde" 

bevat, treft men ook een met twee elementen aan, die welbeschouwd 
het uitgangspunt van ons onderzoek vormt. Omdat men dikwijls 
de ene met de andere vermengt en omdat, zoals we zagen, de 
tekst van Plato in Leges IV 715C-716A met veel wat "d'rum und 
d'ran" is bij velen zo'n belangrijke rol speelt, hebben we eerst 
die drievoudige uitspraak met allerlei vertakkingen bekeken. Het 
is nu echter zaak tot ons uitgangspunt terug te keren. 

Daarbij zal het goed zijn om enige ordening in het materiaal 
te scheppen door een onderscheid te maken tussen drie verschillende 
soorten van uitspraken, n.l. die waarin gezegd wordt : a) dat de 
godheid begin en einde heeft; b) dat de godheid begin en einde is; 
c) dat de godheid geen begin en einde heeft. 
a. God heeft het begin en einde. 

Skythinos (tijdgenoot van Plato) 144 apo Plutarchus, De Pyth. 
Orae. 17 (in: Dieis, Vorsokratiker I, p. 189) zegt, sprekend over 
de lier n'JI áe,u6CSTUt. .. 'An6A.A.w'JI :ruÎau'JI, àe X~'JI xui T O.oçf aVA,A,afJd)')l
Plutarchus citeert dit vers in verband met een wijgeschenk te 
Delphi, bestaande uit een gouden pen om het instrument te 
bespelen; daarom heet het verder: [Xet bi A.u,uneà'JI nA,ijXTeO'JI ijUov 
!páoç. Apollo bespeelt dus de lier met alle snaren en deze staat 

144 W. D. Ross, Scythinus, in: Oxf. Claas. Dict., p. 968. 
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als symbool voor de wereld, die de Zonnegod in zijn geheel 
bestraalt. "Begin en einde" is dus de wereld in zijn geheel. 

In een Hymne op Tyche wordt gezegd: náVTWV yàe àexàv "al 
réA.Oç aywv BXëtÇ 145. De godin van het Lot wordt hier dus geprezen, 
omdat haar bestuur over het geheel der geschiedenis gaat. 

In het Kerugma Petri, een Christelijk geschrift uit het begin 
van de 2e eeuw, heet het: ytvwa"sTë ovv, ön slç Os6ç èaTtv, oç 
àex~v návrwv ènoirJ(1sv "al réA.OVç è~ovaiav BXWV; daarop volgt 
een opsomming van Godspredikaten, zoals men in allerlei Christelijke 
geschriften uit de 2e eeuw aantreft op een wijze, die doet denken 
aan opsommingen bij filosofen van het Middel-Platonisme 146. Deze 
tekst is een oproep tot de heidenen om die éne God te erkennen, 
die Joden en Christenen aanbidden. Door de wijze, waarop hier 
"begin en einde" nader bepaald worden, is het duidelijk, dat hier 
sprake is van God als Schepper, die zich niet van deze wereld 
teruggetrokken heeft, maar ook de macht om het einde daarvan 
bezit. God is dus de Heer over de wereldgeschiedenis. De door 
Hem geschapen wereld verloopt niet in het niets,de chaos of 
vernietiging, maar wordt door Hem naar een einde, dat Hij stelt, 
geleid ; Hij heeft daar de macht over, het is dus geen automatisch 
proces, omdat wat een begin heeft, ook een einde moet hebben 
(zie ben., blz. 64 v.v .). Hier treft men dus de termen aan in een 
historisch-chronologisch verband in overeenstemming met de 
Joodse en Christelijke eschatologische voorstellingen. Het is op
merkelijk, dat de formulering niet eenvoudig luidt: "Hij heeft 
begin en einde", maar met variërende omschrijvingen gegeven is. 
Dit is kennelijk gedaan ter verduidelijking; men mag waarschijnlijk 
wel zeggen : om misverstand af te snijden (zie blz. 49 en 66). 
Maar dan betekent dit, dat ten tijde van de opstelling van dit 
Kerugma Petri de formule nog gangbaar was bij de Godspredikaten, 
terwijl dit later niet meer het geval is. Clemens Alexandrinus, die 
dit citaat bewaard heeft, geeft er in het vervolg van zijn uiteen
zettingen (Strom. VI 7, 58, 1) een christelijke verklaring van, omdat 
hij de woorden "die het begin van alles gemaakt heeft" als een 
aanduiding van "de eerstgeboren Zoon" opvat, een uitleg, die hij 
met een aantal bijbelteksten zoekt te staven. Maar daarbij is het 

145 Door O. Weinreich, Aion, S. 182, geciteerd uit: Berliner Klassiker 
Texte V 2, S. 143. 

146 Kerugma Petri, fr . 2, bij E . Klostermann, Apocrypha, I Reste des 
Petrusevangeliums, der Petrusapokalypse und des Kerygma Petri,2 BerIin 
1933, S. 13 (bewaard bij Clemens Alexandrinus, Strom. VI 5,39, 2-3). Vgl. 
Altaner·Stuiber, Patrologie,7 S. 133-134. - Zie daarbij mijn artikel : Die 
Gotteslehre bei Aristides und in gnostischen Schriften, in: Theologische Zeitschrift 
XVII (1961), S. 166-175, benevens het materiaal, dat hiervoor, blz. 34, 
behandeld is. 
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opvallend, dat hij zich tot deze woorden beperkt en met geen woord 
rept over het tweede deel van de uitspraak. Interessant voor ons 
onderwerp is wel de manier, waarop Clemens dit citaat inleidt: 
"Dat de voortreffelijkste Grieken God niet nauwkeurig, maar slechts 
aanduidenderwijs kennen, zegt Petrus in het Kerugma". Later 
zegt hij daarvan (39,5), dat Petrus de wijze van Godsverering 
veranderen wilde, maar niet een andere God verkondigde. Daarmee 
wordt door Clemens wel duidelijk gemaakt, in welke sfeer deze 
terminologie thuishoort. 

Enkele belangrijke gegevens worden in de zgn. Orphische Hymnen 
gevonden. Deze zijn waarschijnlijk in de 2e eeuw n.Chr. in 
Klein Azië vervaardigd; ondanks de suggestie van de naam hebben 
ze niets met de Orphiek te maken 147. Deze datering en plaatsing 
zijn natuurlijk vastgesteld op grond van deze verzameling zelf, 
maar het is wel een curieuze coïncidentie, dat ze wat plaats betreft 
zo in de buurt van de Openbaring van Johannes blijken thuis te 
horen. Naast twee andere citaten, die later (blz. 55 v.) ter sprake 
zullen komen, zij hier gewezen op een uitspraak in Hymne 34, 14-15, 
waar van Apollo gezegd wordt: lxuç éJé Te ne{eaT:a ,,6ap,ov / ná1lT:oç' 
aot éJ'àex~ T:e T:eÄ.evT:~ T:'Èaû p,éÎt.ovaa. Uit het hele verband, waarin 
deze regels voorkomen, blijkt, dat Apollo hier aangeroepen wordt, 
als degene, die het gans Heelal overziet en bestuurt. De beide 
verzen vormen een parallellisme en "begin en einde" zijn hier een 
uitwerking van de voorafgaande uitdrukking "grenzen van de 
kosmos". 

Bij Aelius Aristides (midden 2e eeuw) komt men tweemaal de 
uitdrukking met een zekere variatie tegen. In zijn "Rede op Zeus" 
§ 30 (ed. Dindorf, vol. I, p. ll) wordt na een beschrijving van 
het karakter van Zeus aan de hand van een aantal epitheta gezegd: 
OVT:Oç áná'JIT:w1I àexàç "at néeaT:a "at p,ér:ea "at ".Ä.~eovç, ;,aO'Jl 
na1lT:axov ná1lT:w1I "eaT:W1I. Dan gaat de spreker verder met te zeggen, 
dat Zeus alleen passend over zichzelf kan spreken en daarom moet 
men àno T:OVT:OV á.exea()al en T:eAeVT:W1I elç T:OVT:01l, en roept men Zeus 
aan als leidsman en helper, wanee el"oç T:01l áná1lT:w1I "eaT:oiJ'Jl'ra 
àeX1JyéT:1J1I "al r:éÄelO'Jl p,61101l o1lm T:W1I ná1lT:w1I (§ 31) 148. Hier is dus 
duidelijk de almacht van Zeus uitgedrukt. Hij doet de dingen 
ontstaan en brengt ze tot voltooiing. 

Terecht merkte Amann in zijn commentaar op: "Die Gepflogen
heit, ein Werk mit einer Anrufung und einem Lobpreis der Gottheit, 

147 Voor deze chronologische en lokale plaatsing zie K. Ziegier, OrphiBche 
Dichtung, in: K. Ziegler-W. Sontheimer, Der Kleine Pauly, Bd. IV, Sp. 357. 

148 J. Amann, Die ZeU8rede des Ailios Aristeides, Stuttgart 1931, S. 44 
vertaalt : "der selbst allein alles aufs beste vollendet", en de verklaring 
op S. 109 over Zeus als TÉÀe'OÇ. 
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vor allem des Zeus, zu beginnen und zu enden, ist uralt" 149. Maar 
hier valt op de rhetorisch-knappe wijze, waarop Aristides, aan
knopend bij dit predikaat van de Albeheerser, zijn rede besluit en 
bekroont; in deze rede ter ere van Zeus is Hij inderdaad het einde. 
Het is duidelijk, dat de redenaar op een bekende uitdrukking 
variatie geeft en "begin en einde" in het meervoud noemt, omdat 
hij de grote verscheidenheid van gebeurtenissen, waarmee Zeus 
bemoeienis heeft in het oog vat. Sterk accent krijgt in deze passage 
het woord "alles", wat door Zeus altijd beheerst wordt. Een parallel 
hierop vindt men, zoals Amann terecht aanwees 150, in de "Rede 
op Serapis" van dezelfde auteur (§ 21, Dindorf I, p. 91). Aristides 
wijst erop, dat deze God alles omvat (änuv'W neetetJ,1]cpévut) en ons 
hele leven bestuurt. Daarom noemen de Alexandrijnen Hem "Dia": 
t5Là náv.wv ijxeL XUt .à niiv nen).,~ewxe 151. Immers, van de andere 
goden zijn de krachten verdeeld en de mensen roepen de ene god 
bij dit, de ander bij iets anders aan, maar Hij wemee xoevcpaioç 
náv-rwv àexàç XUt néeu.u exeL. Deze gedachte werkt Aristides 
dan nader uit om te doen zien, hoe Serapis alles beheerst en ook 
na de dood voor de mensen blijft (XUt f-Le.à .~v àvuyxuluv .ov (Jlov 
u).,ev.~v en ov.oç aexwv àv()edmoLç f-LéveL, p. 93). Ook hier dient 
de uitdrukking dus als omschrijving van de volstrekte Almacht, 
die zelfs over de grenzen des doods heenreikt. 

In de bekende Toverpapyrus IV (ed. K. Preisendanz, Papyri 
Graecae Magicae, Bd. I, Leipzig-Berlin 1928, S. 124) wordt in een 
gebed tot Helios, "Die de ganse bewoonde wereld bestraalt" gezegd : 
"Gij zijt de grote Slang, die de goden leidt", ó .~v àex~v 'fijç 
Alyvn.ov exwv xat .~v u).,ev.~v 'fijç ö).,1]ç olxovf-Lév1]ç, Ó Èv 
np wxeuvip oXevwv (r. 1639-1642). 

Bij deze tekst is de moeilijkheid, dat hij niet gedateerd kan 
worden. Zoals hij hier voor ons bewaard is, stamt hij wel uit een 
typisch synkretistische omgeving, waarin ook Hebreeuwse gods
namen als toverwoorden voorkomen. Maar in oorsprong kan hij 
natuurlijk wel ouder zijn. Klinkt hier een echo van de boven
aangehaalde "Orphische" Hymne? Typerend is de manier, waarop 

149 J. Amann, a.a.O., S. 109 met toelichtingen. Zie hierbij wat wij 
opmerkten over Josephus' afsluiting van de rede in Ant. Jud. VIII 280 
(boven, blz. 9 v.). 

150 J. Amann, a.a.O., S. 107. 
151 Vgl. daarbij de commentaar van A. Höfler, Der Saraphishymnua des 

Aüios Aristeides, Stuttgart-Berlin 1935, S. 40-80. De etymologiserende 
verklaring van Dia=accusativus van Zeus, door de prepositie dia = door, 
is in de Oudheid zeer wijdverbreid, vgl. O. Weinreich, Cijv und &á in der 
Etymologie des ZeVç, in: Menekrates Zeua und Salmeneua, Stuttgart 1933, 
S. 105-108 (ook in diens: Religionsgeschichtliche Studien, Darmstadt 1968, 
S. 409-412). 
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Egypte hier "in het zonnetje gezet" wordt. Maar de interpretatie 
is duidelijk : "begin en einde" zijn hier in geografische zin opgevat. 

Hierbij zij nog genoemd een laat getuigenis, n.l. van Augustinus, 
De Civitate Dei VII 30 in een passage, waarvan een kenner als 
Festugière schreef : "un chapitre qu'aurait pu signer un théologien 
païen du IIe siècle" 152. Augustinus verklaart daar: "illum Deum 
colimus, qui naturis a se creatis et subsistendi et movendi initia 
finesque constituit" . Hiermee is dus uitgedrukt, dat God de 
begrenzingen aangaf, waarin het leven van al Zijn schepselen zich 
afspeelt, en deze dus beheerst. 
b . Voor de gedachte, dat God "het begin en einde" is, kunnen 
de volgende teksten genoemd worden : 

In de uitvoerige omschrijving van de Hoogste God in het 
gnostische werk Apocryphon Johannis (uit de eerste helft van de 
2e eeuw) 153 wordt o.a. uitgesproken: "Eine àexn über die niemand 
herrscht, ist er. Denn niemand (oder: nichts) existierte vor ihm, 
noch bedarf er ihrer (plur.). Er braucht auch kein Leben, denn 
er ist ewig. Er braucht nichts, denn er ist unvollendbar, da er 
gar nicht nötig hatte, dass er vollendet werde, sondern jederzeit 
ganz Vollendung Ïst" 154. Omdat de Griekse tekst van deze passage 
tot heden verloren is en de onderzoeker zich met een Koptische 
vertaling behelpen moet, is het niet helemaal duidelijk, of hier 
inderdaad het gezochte Godspredikaat aangetroffen wordt. Zo ja, 
dan is het opvallend, dat de twee elementen van elkaar gescheiden 
worden door die tussenvoeging over het "leven". Is hier dus 
werkelijk van àexi] ual dÀoç sprake, dan is het predikaat wel in 
"chronologische" zin verstaan en dÀoç is niet geïnterpreteerd als 
"einde", maar als" voltooiing". In die zin kon de gnostische schrijver 
dus de termen wel gebruiken. Dit zou er op wijzen, dat deze auteur 
de verbinding wel als een Godspredikaat kende, maar op een 
bepaalde manier opvatte, om hem tegen misverstand te beschermen. 
Maar helemaal zeker is dit alles niet, want Martin Krause, die 
zich intensief met dit materiaal bezig heeft gehouden, vertaalt 
àexn hier als "Reich" 155 . Nu is het mogelijk, dat hem de verbinding 
van dit woord met het volgende "Vollendung" ontgaan is; maar 

152 A. J. Festugière, Révélation, tom. IV Le Dieu inconnu, p. 107. 
163 Zie daarover mijn artikel, genoemd op blz. 51, nt. 146. 
154 De tekst naar het handschrift van Berlijn, p. 23, in: W. Till

H . M. Schenke, Die gnostischen Schriften des Koptischen Papyrus Berolinensis 
8502,2 Berlin 1972, S. 87 (in de andere versies bij M. Krause-P. Labib, 
Die drei Versionen des Apokryphon des Johannes im koptischen Museum 
zu Alt-Kairo, Wies baden 1962, is de lezing iets anders). 

155 Zie W. Foerster, unter Mitwirkung von E. Haenchen und M. Krause, 
Die Gnosis, Zürich.Stuttgart 1969, Bd. I, S. 143. 
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ik zou ook de mogelijkheid niet willen uitsluiten, dat zijn opvatting 
juist is en dat deze tekst dan uit deze rij geschrapt moet worden. 
Persoonlijk echter geef ik aan de eerste door mij voorgedragen 
mening de voorkeur, zij het met enige aarzeling. Het feit echter, 
dat de verbinding als Godspredikaat voorkomt en dat hij moeilijk
heden opgeleverd heeft (zie ben., blz. 64 v.v.), die de schrijver van 
dit Apocryphon of zijn "Vorlage" wèl gevoeld, maar met een 
bepaalde interpretatie gehandhaafd heeft, doet mij tot mijn 
opvatting overhellen. 

In de Orphische Hymnen (zie boven, blz. 52) wordt het predikaat 
tweemaal op goden toegepast. In 4, 1-2 wordt Ouranos aldus 
bezongen: Oveavè nayyevÉ7:we, xóa/-lOV /-lieoç aUv d-ceteiç, I neeapv
yéveO).', dex~ ná1lTwv ná1lTwv Te TeA.eVT~ . Voor neeapvyéveOA.oç is 
deze tekst de enige, die bij Liddell-Scott wordt opgegeven; voor 
de betekenis wordt verwezen naar neeapvyev*: eerstgeborene, of 
in het algemeen: oud 156. De verbinding van "begin en einde" 
maakt sterk de indruk als vaststaand met andere epitheta te zijn 
opgenomen. Daar Ouranos in de eerste regel als "alverwekker" 
wordt aangeroepen, kan men deze benaming als een verklaring 
van dex~ návTwv zien, maar waarom hij "het einde van alle dingen" 
is, wordt niet nader verklaard. Daarom lijkt het mij beter om 
mede in verband met de verzen 3-5: af{Jate'YJ<5ov éA.taaó/-levoç neei 

- I " R":' '..:' 1" ll" '1 I: ' yawv, ... e0/-lpov uwataw ouevwv, oveavwç xvovwç -ce f{Jw.a" navTWv 
neetpA.'rJOdç, dit predikaat ook niet in chronologische zin, maar als 
aanwijzing van het "al-omvattende" karakter van de hemel op 
te vatten. 

In een Hymne op Zeus 15, 3-7 wordt het predikaat omgeven 
door een menigte epitheta, aan de grote Olympiër toegekend. Hier 
luidt de tekst als het volgt: navToyéveOA.' , dex", ná1lTwv ná1lTwv 
TE TEA.eVT~ . De losse opeenhoping van adjectiva, die voorafgaan 
en volgen, werpt geen licht op deze verbinding. Wel is in de verzen 
3-5 uitgesproken, dat Zeus koning is, door wiens hoofd "deze 
goddelijke dingen" in het aanzijn kwamen n.l. aarde, bergen, zee 
xai návO' ónóa'oveavoç ëVTOÇ ëTa;e. 

Daarom kan men ook hier denken aan de alles-omvattende macht 
van Zeus, tot wien tenslotte vs. 10-ll gebeden wordt om gezondheid, 
vrede en rijkdom te schenken. Ook hier wordt door de bijstelling 
"Al-verwekker" een verklaring van dex", náVTWV gegeven, maar 
waarom bij Zeus van het einde gesproken moet worden, blijft 
onduidelijk, tenzij hier een bestaande term weer overgenomen is, 
die een vaststaande betekenis had. En dan wijst het hele 
vocabularium van de context op de kosmische almacht van Zeus. 

158 Liddell·Scott-Jones, Greek-EngliBh Lexicon, p. 1462, s.v, 
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Hieraan zij volledigheidshalve nog een parallelle aanduiding 
toegevoegd, die, voor zover ik heb kunnen nagaan, slechts voorkomt 
in het Prooemium van de Orphische Hymnen, vs. 42 (ed. Quandt, 
p. 2). Dit inleidende gezang noemt een reeks van namen van goden 
en vergoddelijkte machten, die aangeroepen worden, uitlopend op 
deze regels (vs. 40 v.v.) : "de Moeder der onsterfelijken, Attis en 
Men roep ik aan/ de goddelijke Ourania en tevens de onsterfelijke 
heilige Adonis" /' Aex~v T'~bè IlÉeaç - TO yàe b'tA8TO náO't P.ÉytO'TOV -
om verschijnend te komen naar dat offer. Het schijnt mij terecht, 
dat Quandt in zijn uitgave de woorden àex~ en nÉeaç met een 
hoofdletter drukt, want in deze opsomming vormen ze inderdaad 
een goddelijke macht. De grote vraag is nu die naar de betekenis 
van T6? Heeft dit betrekking op nÉeaç alleen of zijn àex~ en nÉeaç 
hier als een eenheid genomen? Een andere kwestie is, waarom 
hier nÉeaç en niet dAOÇ staat? Is dit een dichterlijke vrijheid of 
is daarmee onderstreept, dat hier de grens van de wereld bedoeld 
is? Uit de samenhang zou men kunnen opmaken, dat 'Aex~ hier 
gelijkgesteld is met de Grote Moeder, uit wie alle leven is en IlÉeaç 
met de stervende jonge god Attis-Adonis, die weer herleeft. Dit 
is een interpretament, dat er op zou kunnen wijzen, dat inderdaad 
deze verbinding een vaststaand epitheton was. De nadere verklaring 
met TO yà(l "û geeft dan aan, dat "begin en einde" voor alle mensen 
het allerbelangrijkste is. De verbinding met de Moeder/Hemelgodin 
en Attis/ Adonis wijst mogelijk wel op herkomst uit Klein Azië, 
al kan men natuurlijk, waar deze tekst uit de tijd van het Syn
cretisme stamt, hier moeilijk met zekerheid spreken. 

In de beroemde Toverpapyrus van Parijs treft men twee gebeden 
aan die voor ons onderzoek van belang kunnen zijn 157. In PGM IV 
1125 v . (Preisendanz, I S. 110) wordt het Pneuma aangeroepen 
die van de hemel naar de aarde tot de grenzen van de onderwereld 
doorgaat (btij"ov) die in de mens ingaat en weer uitgaat volgens 
Gods wil; tot deze Geest wordt gezegd: xate8, àex~ "at dAOÇ TijÇ 
à"t~TOV cpV0'8WÇ. Dit Pneuma 158 is dus duidelijk het in het heelal 
werkzame instrument van God, maar niet God-zelf. Straks 
(r. 1145 v .v .) wordt God geprezen; hier wordt de Geest, die die 
lofprijzing mogelijk maakt, gegroet en welkom geheten. Die Geest 

157 O. Weinreich, Aion in Eleusis, S. 182 verwees ook naar een plaats 
in een Leidse Toverpapyrus (P.G.M. XIII 130, Preisendanz, II S. 93), 
waar inderdaad de woorden dex?} "al TÉÄOÇ voorkomen, maar deze tekllt 
heeft niets met een Godspredikaat te maken. Hij geeft een voorschrift over 
een mengvat bevattende melk van een zwarte koe en wijn, zonder zeewater: 
lUTtv yàe deX?} "al TÉÄOÇ. Terecht vertaalt Preisendanz hier: "Denn das 
ist Spende und Abgabe". 

158 Vgl. H. Kleinknecht, nvefJp,a, in: Kittel-Friedrich, Theol. Wärterbuch, 
Bd. VIII, vooral S. 336-337 en 350-355. 
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is "begin en einde van de onbewegelijke natuur" (= God) . Men 
kan de verbinding dus het beste weergeven met "de totaliteit"; 
hij omschrijft, hoe in dit Pneuma Gods natuur zich volledig geeft. 

Veel directer als predikaat van de Godheid komt de uitdrukking 
voor in een gebed tot Selene, de maangodin (IV 2826 vv.; 
Preisendanz, I S. 162). Daa.r wordt deze godin aldus aangeroepen: 
"Almoeder ; want gij bezoekt de Olympus en doorschrijdt de brede, 
onmetelijke afgrond", àex~f"al dAOÇ el, ná'JITW'JI (jè av p,oVvrjf 
, , " \ "2 'f '" < ') " <) I 1-a'JIaaaêlç. ê" aêQ yae na'JIT ëan "al êlÇ a ,alW'JI l ê, na'JITa 7:êl\êVTq..-

Deze tekst is bijzonder interessant wegens de nadere bepalingen, 
die hier aan het predikaat toegevoegd zijn. Daarbij valt op, dat 
in de eerste plaats de heerschappij genoemd wordt. Deze wordt 
gemotiveerd met de uitspraak, dat alles uit deze godin voortvloeit 
en alles bij haar een einde vindt. Deze Selene wordt hier dus als 
"Eeuwige" aangesproken, maar daarom mag men nog niet zeggen, 
dat àex~ "al dAOÇ een "eeuwigheidsformule" is 159. Integendeel; 
hij heeft betrekking op alle dingen, die juist een begin en einde 
hebben; de eeuwigheid is uitgedrukt in de aanspraak alc{J'JIlê. De 
heerschappij over alles van deze eeuwige godin wordt gemotiveerd 
met de woorden: "want uit U" enz. Deze formulering doet denken 
aan uitspraken bij Paulus, zoals Rom. 11 : 36 Sn è~ airwv "al 
&'avTov "al elç aVTà'JI Tà ná'JITa en 1 Cor. 8: 6 è~ 0-0 (n.l. God) 7:à 

ná'JITa "al fJp,eiç elç aVT6'J1. Daarom wordt dit gebed tot Selene 
menigmaal in verband met deze teksten ter sprake gebracht 160. 

Volgens Lietzmann heeft men hier te doen met een Stoïsche 
formulering, die in de hellenistische mystiek opgenomen was 161. 

Dit moge juist zijn, maar dan dient wel op dit laatste aspect alle 
aandacht te vallen. Men kan niet uit deze verklaring concluderen, 

159 O. Weinreich, Aion in EleU8is, S. 183. 
160 Norden, Agnostos Theos, S. 249 schrijft: "in einem Hymnus an Selene 

(bei Abel, Orphica S. 294,36, auch in dem von Wessely edierten Pariser 
Zauberpapyrus V. 2838" en geeft daarmee de indruk, alsof hier van twee 
verschillende teksten sprake is (ook Lietzmann, Römer, S. 107 en O. Michel, 
Der Brief an die Römer,12 Göttingen 1963 citeren deze tekst van Abel). 
Maar hier is een misverstand in het spel, want het is een en dezelfde tekst. 
E. Abel, Orphica, Leipzig-Prag 1885, p. 294 nam in zijn collectie ook 
"Hymni Magici" op naar de uitgave van E . Miller (1868); een uitgever, 
die naar Abels woord "altum silentium tenet" over de herkomst van zijn 
teksten (Abel, l.c., p. 289, annot.). Maar Miller was de eerste, die uit de 
Parijse Toverpapyrus publiceerde, later gevolgd door C. Wessely (1888), die 
een verbeterde uitgave leverde; zie Preisendanz, P.G.M., I, S. 64. Die 
verwijzing naar Abels verouderde boek dient dus te vervallen. 

161 H. Lietzmann, Römer, S. 107 : "Die Formel entstammt dem stoischen 
Pantheismus . .. Sie ist dann vor der hellenistischen Mystik aufgenommen 
und so auch dem griechischen Judentum bekannt geworden, das sie dem 
PIs vermittelt hat"; hij sluit zich hier aan bij E. Norden, Agnostos Theos, 
S. 240-250: "Eine stoische Doxologie bei Paulus. Geschichte einer All
machtsformel" . 
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dat het predikaat "Begin en Einde" ook van Stoïsche oorsprong 
is, want in de geschriften van de Stoa komt, voorzover ik heb 
kunnen nagaan, deze formule niet voor 162. Wel is het bij dit gebed 
opvallend, dat in deze explicatie niet, zoals men verwachten zou, 
<eÀûrat als verklaring van u:Àoç gegeven wordt, maar <eÀevT~, of 
dat, gegeven deze verklaring, de ook voorkomende formule àexiJ 
:x;al TeÀeVn) (zie boven, blz. 30,42 v .v.) niet gebezigd is. Heeft hier, zo 
kan men vragen, een fusie van twee in oorsprong verschillende 
formuleringen plaats gevonden ~ Op zichzelf is dit niet ondenkbaar. 
Hoe dit ook zij, deze verklarende opmerking geeft inderdaad een 
duidelijke explicatie. Het is evident, dat aan de opsteller van dit 
gebed deze verbinding "Het Begin en het Einde" als Godspredikaat 
bekend was, want hij begint niet met te zeggen: "Uit U is alles" etc., 
om dan te vervolgen met de woorden: "en daarom zijt Gij Begin 
en Einde", doch deze formule staat aan het begin. Waarom deze 
met Selene, de maangodin, verbonden is, blijkt verder niet. 
Norden en anderen noemden ook als parallel de uitspraak van 
Marcus Aurelius, In semetipsum IV 23: JJ q;Vatç, lx aov nállTa, III 
aal nállTa, elç aè nállTa, waar dus de Natuur aangeroepen wordt. 

In die geest zou men dus kunnen denken, dat de Maan, die 
in de religies van het Nabije Oosten zo'n grote rol speelt, als 
symbool voor de Moedergodin (Moeder Natuur) gezien wordt 163. 

Maar wanneer men dit gebed in zijn geheel (r. 2785-2870) leest, 
ziet men, hoe hier een menigte van benamingen voor de godin 
van verschillende herkomst opeengestapeld zijn met de duidelijke 
bedoeling om de "kracht" van dit gebed zo sterk mogelijk te 
doen zijn. 

Juist omdat dit gebed zo expliciet de gedachten verbonden met 
dit Godspredikaat onder woorden brengt - veel duidelijker dan 
enige andere tekst, die we tot dusver bezagen -, is hij van eminent 
belang. Daarom is het te betreuren, dat het volslagen onbekend is, 
uit welke tijd dit gebed stamt. Hij staat in deze toverpapyrus, 
die volgens de eerste uitgever C. Wessely en anderen in het begin 
van de 4e eeuw n.Chr. geschreven iS 164• Deze datering is dus de 
terminus ad quem; doch er is geen enkel gegeven, waaruit men 
kan afleiden, hoeveel tijd te voren de oorspronkelijke versie ver-

162 Bij Marcus Aurelius, In semetipaum V 32,2 wordt als antwoord op 
de vraag Tlç oVv lp1JX-Yj lvrexvoç "al ÈmrnfllJ,wv; gezegd: 1) eMvîa àex-Yjv "al 
TiJ.oç "al TOv ~t' öJ.'Yjç Tijç oValaç &1)"OVTa Myov UTJ.. Hier zijn de woorden 
"begin en einde" dus geen Godspredikaat, maar een aanduiding van de 
totaliteit der werkelijkheid. 

163 Zie M. Eliade, Mond, in: Religion in Geschichte und Gegenwart3 , 

Bd. IV, Sp. 1094-1097. 
J64 Zie vqor deze datering K. Preisendanz, P.G.M. , I, S. 64, 
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vaardigd is. Dat ergens in deze papyrus (r. 2449) keizer Hadrianus 
genoemd wordt, zegt bij deze collectie van toverrecepten en gebeden 
op zichzelf niets; het is een verhaal over de wonderkracht, die 
door een Egyptenaar aan deze keizer bewezen is en toont alleen, 
dat die specifieke tekst enige tijd na het leven van Hadrianus 
ontstaan is. Maar voor andere teksten, zoals dit gebed tot Selene, 
biedt dit gegeven niets. 

Natuurlijk mag men niet - bewust of onbewust - deze buiten
ohristelijke tekst zonder meer als voor-christelijk beschouwen. 
Gegeven het feit, dat dit gebed als geheel zo'n samengesteld 
karakter heeft, meen ik, dat het uit de 3e eeuw kan zijn, maar 
dat betekent niet, dat daarom deze enkele bede met het predikaat 
"Begin en Einde" ook zo laat gedateerd moet worden. 

Immers, men moet hier drie, misschien zelfs vier, fasen onder
scheiden: a) de eerste formulering van deze aanspraak; b) de 
opname in het gebed als geheel; c) de opname van deze bede in 
de collectie van toverrecepten ; d) het geschreven document, zoals 
dit in Parijs bewaard is (waarbij het onzeker is, of c) en d) samen
vallen). Het enige, wat men dus bij deze stand van zaken kan 
vaststellen, is, dat dit Godspredikaat dus ook buiten de Joodse 
en Christelijke sfeer in omloop was. Het gaat m.i. echter te ver 
om naar aanleiding van de bovengenoemde teksten uit de Tover
papyrus, de "Orphische Hymnen" en de Openbaring van Johannes 
(zie boven, blz. 5\'., 52, 55v.) met Mevrouw Dr. Koops te schrijven: 
"Cogitatio frequentissime in religione temporis Hellenistici, quam
quam forma varia est, invenitur" 165, waarbij men wel diene te 
bedenken, hoeveel eeuwen en welk een uitgebreid gebied deze "religio 
temporis Hellenistici" omvat! 

Hoogst belangrijk voor ons onderwerp is Philo, wiens stem tot 
heden in deze zaak maar amper gehoord werd 166. 

In zijn De Plantatione 93 schreef hij : ä .ot'VV'V vneax6p,e(Ja, 1jr51J O'Xer5à'V 
ànor5ér5wam, n) qnrrà'V p,è'V .à àeX'l]'V Te "al 't'éÄoç Äap,f3á'Vea(Jat nv'V 
áná'VTw'V el'Vat (Je6'V, xweto'V r5è Tà à,,6Äov(Jo'V Tà l'V p,1Jr5e'Vl .ro'V l'V ye'VéO'et 
dÄew'V et)etO'"eO'(Jat, ln' avnp 15' liO'(J' ou xáetO't .oV aldov neocpat'VeO'(Jat, 
"aenàç r5è .à .àç .oV (Jeov r5tatw'VtCew xáetTaç "al op,f3eovO'aç ànavO'Twç 
p,1Jr5énou Ä'I]yew. Het was noodzakelijk om deze hele passage af 
te drukken, want Philo maakt hier de slotsom op van een vooraf
gaand betoog, dat in § 73 reeds begonnen is en een typische uitleg 
biedt van Gen. 21: 33, waar de Griekse vertaling leest: "En Abraham 

165 M. A. Koops, Observationes in Hymnos Orphicos, Leiden 1932, p. 14 
(ik cursiveerde). 

~66 Wel bij G. Delling, àex7j, in: Kittel, Theol. Wörterbuch, Bd. I, S. 478. 
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plantte een stuk land bij de put van de eed en noemde daar de 
naam des Heren ,Eeuwige God' 167". Hij ziet in dat Schriftwoord 
drie elementen, n.l. de gecultiveerde aarde, de plaats en de vrucht, 
n.l. de verandering van de Naam Gods. Philo beloofde de betekenis 
daarvan te tonen en in § 93 stelt hij niet zonder voldoening vast, 
dat hij daarin geslaagd is: de plant is de opvatting van "begin 
en einde" als God - de plaats duidt aan, dat niets van het 
geschapene volmaakt is, maar dat nu en dan het volmaakte te 
voorschijn komt door de genadegaven van de Oorzaak (God) -
de vrucht bestaat in de eeuwig blijvende goddelijke genade. 

Philo had een lange en in onze ogen merkwaardige weg te gaan, 
eer hij dit doel bereikte. Natuurlijk is het voor ons onderwerp 
vooral van belang om op zijn demonstratie van het eerste punt 
te letten, maar het is daarnaast noodzakelijk het kader, waarin 
dit staat, niet uit het oog te verliezen. Op welke wijze slaagt Philo 
er nu in om van de vermelding van het stuk land in de tekst 
uitgaande te komen bij de opvatting, dat God als "begin en 
einde" moet worden opgevat 1 Zijn gedachtengang is curieus en 
karakteristiek. Hij legt n.l. de vinger bij het tekstwoord ä.eov(!a, dat 
in Egypte een stuk land is van honderd ellen in het vierkant 168 

en dit brengt hem tot "de grootste en meest volmaakte term" 
n.l. tienduizend, ware à(! x~v p,èv à(!lOp,iiw elval p,ová~a, • éÀ.o ç ~è 
èv .oiç "a.à .~v TC(!W.'YJV avvOêatv p,v(!lá~a (§ 76). Dit woord "tien
duizend" is daarom zo belangrijk, omdat het in het Grieks de 
hoogste getalswaarde is, die met één woord valt uit te drukken; 
vandaar dat het "einde" genoemd kan worden. Men behoeft niet 
ver te zoeken, om de herkomst van deze gedachte te vinden, n.l. 
in de Pythagorese getallenleer. Vervolgens beroept Philo zich op 
"sommigen", zonder deze nader aan te duiden. Zij vergeleken 
volgens hem niet ten onrechte de monas met de startstreep in 
het stadion en de murias (getal tienduizend) met de eindstreep 
in de enkele race 169, terwijl dan de tussenliggende getallen met 
de wedlopers overeenkomen: "want zij beginnen bij de eenheid 
als start te snellen naar het tienduizendtal en vinden daar het 
eindpunt" (à(!XÓP,êVOl rà(! WaTCê(! àTCà {3aÀ{3i~oç cpi(!êaOat p,ová~oç, 
TCa(!à p,v(!lá~a .à .iÀoç Za.avml). En dan komt in § 77 deze 
belangwekkende uitspraak: "sommigen dan, van dergelijke op-

167 Dit is een andere lezing dan de gangbare Hebreeuwse tekst biedt, 
welke in vertaling luidt: "En (Abraham) plantte te Berseba een tamarisk, 
en riep daar de naam van de Heer, de eeuwige God, aan." 

16? Voor deze betekenis van l1eovea zie Liddell·Scott·Jones, Greek.English 
Lexwon, p. 245, s.v. II; Philo noemt deze zelf ook. 

169 Liddell.Scott.Jones, l.c., p. 873, s.v. ,wp:JrTfJe - eigenlijk: keerpunt, 
n.l. voor het dubbele traject. 
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vattingen als symbolen uitgaande, hebben gezegd, dat God begin 
en grens is van alle dingen" (TOV Oeov àex7jv "al :rcéeaç elvat 
uvv à:rcáVTWV) en Philo noemt dit een "leer geschikt om het ware 
religieuze leven in het aanzijn te roepen" ((J6yp,a "amO'"evaO'n"ov 
evO'e{3etaç); "wanneer deze leer in de ziel geplant is, brengt ze de 
schoonste en vruchtbaarste plant, n.l. de godsvrucht, voort". -
Men ziet hier duidelijk, dat Philo deze opvatting van "God als 
Begin en Einde" van anderen overneemt en deze leer met graagte 
tot de zijne maakt, omdat hij tot een waarachtig vroom leven 
voert. De "exegese" van de beide andere onderdelen van de tekst 
uit Genesis, n.l. van de bron van de Eed en de beide namen Gods 
(§ 78-92), kunnen we verder laten rusten, omdat hij, hoe interessant 
op zichzelf ook, geen licht werpt op ons onderwerp. 

Men zal niet kunnen ontkennen, dat Philo op een even verrassende 
als subtiele wijze dit Godspredikaat te voorschijn tovert. Waarom 
deze leer echter tot een godsvruchtig leven voert, zet hij niet direct 
uiteen, maar kan wel uit het vervolg worden afgeleid. Omdat men 
God kent als "begin en einde", weet men van waar men uitgaat 
en waar men uit moet komen. Daarom zegt Philo in § 94: "Het 
heilige Woord wil, dat wij die nog niet volmaakt zijn (Toïç p,~:rcw 
uÀetwOeïmv ~p,iv), maar ons nog in de tussenliggende getallen van 
de zogenaamde pliohten bewegen ([n éJè lv p,éO'otç àetOp,oïç 't'{óV 
Àeyop,ivwv "aOTJ,,6vTWV l~eTaCop,ivotç), ons wijden aan de landbouw", 
d.w.z. aan dat werk, dat in onze macht ligt (zie ben., blz. 62). 
Het einde, het doel en de volmaaktheid gaan in dit dÀoç samen 
en geven richting aan het leven. "Begin en einde" betekent hier 
dus wel de totaliteit 170, maar zijn hier tevens (zie ook het beeld 
van de renbaan) op het leven van de mensen betrokken. 

In Quis rerum divinarum keres 187 brengt Philo ook deze 
Pythagoraese M ona8 ter sprake als het beeld van de enige God, 
die volkomen is (el"wv ovO'a TOV p,6vov :rcÀ~eovç Oeov), want de monas 
laat van natuur geen vermeerdering of vermindering in zich toe. 
Daarvan geldt volgens § 189 het woord van de dichter : lv O'Ol 
p,èv À~~w, O'io éJ'l1.e~op,at (Ilia8 IX 97), want bij ontleding der getallen 
komt men bij de "eenheid" uit en daarvan begint de getallenleer 
weer. Ook hierbij verwijst hij ( § 190) duidelijk naar de Pythagoraeërs, 
bij wie de monas geen getal, maar een principe is. Hier echter 
wordt niet van dÀoç gesproken en dat geeft aan de uiteenzetting 
een enigszins ander karakter. Men zou daarbij aan een cirkelgang 

170 Vgl. ook Philo, De Spec. Leg. III 29: "want wellicht verlokt door 
valse in plaats van echte gewoonten lopen zij gevaar de eer van de Ene 
God af te leren", Ö:n;Ee èlJ"Ttv àex7} "al TÉÀOç Tijç dVWTáTW f3aev6atp-ovlaç. 
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kunnen denken 171, maar dat is wel niet de bedoeling van Philo. 
Dat blijkt uit wat hij vroeger uiteengezet heeft in Quis rerum div. 
heres 120-122. Daar is meer de voorstelling, dat God van 's mensen 
leven het begin en einde in handen heeft. Als Schriftplaatsen 
dienen Exod. 13: 1 v. (het eerstgeborene behoort God toe) en 
Num. 31: 28 (n) 't"ÉAOÇ - hier: de schatting! - is voor de Heer) 
"zoals de beginpunten van de Heer zijn, zo ook de eindpunten" 
(manse at àeXal Oeov ov.wç "al .à 't"ÉA'fJ Osov). Dit bewijst ook de 
natuur, want "het begin van een plant is het zaad en de vrucht 
is het einde; geen van beide is zaak van de landbouwer, maar 
van de natuur. Natuur is begin van de wetenschap, ... maar ook 
het einde (néeaç) ligt niet in de hand des mensen". Daarom bewegen 
wij ons in het midden tussen "einddoel en begin" met al onze 
activiteiten, alsof het schepsel ook iets tot stand brengt (§ 121). 
Een nog duidelijker bewijs ontleent Philo aan het Scheppings
verhaal, n.l. Gen. 1: 1 8v àexfi bwt'fJas en Gen. 2: 1 vvo avve't"ÉAsaev 
Ó Osàç .ijv oveavàv "al .ijv yijv (§ 122). 

Hierbij is merkwaardig dit dubbele Schriftbewijs, gesteund door 
het voorbeeld van de natuur. Philo kent de terminologie, maar 
bezigt deze met meervoudsvorm, waarschijnlijk om de veelvoudig
heid in de mensenwereld aan te geven. Interessant is hier, hoe 
aan de ene kant dus begin en einde in Gods macht gezien worden, 
terwijl het stuk tussen die twee uitersten aan het vrije spel des 
mensen is overgelaten, zoals dit ook in die passage van De Plantatione 
te voorschijn kwam. 

Overziet men deze teksten bij de Alexandrijnse Joodse wijsgeer, 
dan ziet men duidelijk, uit welke koker voor hem deze vorm van 
spreken over God stamde en dat dit Godspredikaat bij hem niet 
zozeer in kosmologische zin gebruikt is als de Albeheerser, maar 
direct op het menselijk leven betrokken is, waarvan God begin 
en eindpunt vormt en daardoor de richting bepaalt. 

In deze samenhang moet ook een merkwaardige uitspraak van 
de Christelijke bisschop Ignatius, Ad Ephesios 14: 1 vermeld worden. 
Nadat hij in het voorafgaande hoofdstuk ervan gesproken heeft, 
dat niets beter is dan vrede, waardoor alle strijd op aarde beëindigd 
wordt, zegt hij tot zijn lezers: "En niets van deze ontgaat u, 
indien gij volkomen het geloof en de liefde op Jezus Christus 
gericht houdt, fjnç èaûv àexij Cwijç "al .üoç. àexij ,ûv ntanç, 
.üoç éJè àyán'fJ . • à éJè éJvà èv év6.'fJn yev6fleva Oe6ç èanv. Het begin 

171 Vgl. daarbij de uitvoerige aantekening van M. Har! in: Les reuvres 
de Philon d'Alexandrie, vol. 15 Quis rerum divinarum heres sit Paris 1966, 
Paris 1966, p. 331; en Heraclitus, hiervoor blz. 45, nt. 132. 
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van deze passage is niet bevreemdend, want parallellen op deze 
gedachtengang vindt men frequent in de Christelijke literatuur 172. 

Aangezien hier over de onderlinge betrekking van geloof en 
liefde in het leven van de Christen gesproken wordt, zou deze tekst 
in deze studie niet aan de orde behoeven te komen. Maar het laatste 
gedeelte trekt de aandacht. Terecht spreekt Bauer van "eine kühne 
Wendung" 173. Natuurlijk wil Ignatius zo iets zeggen als: "When 
faith is united with love, God is present" 174. Maar hoe komt hij 
tot die uitdrukking? Het ware toch eenvoudiger om te zeggen, 
dat men zo God bereikt. Funk verklaarde de woorden 8e6ç ea7:Lv 
eenvoudig met "Deum possidet, qui fidem et caritatem habet" 175. 

Moet men om deze wending te begrijpen aannemen, dat Ignatius 
bekend was met het Godspredikaat "het Begin en Einde" en dat 
dit op de achtergrond meespeelt? Dan zou dus de gedachtengang 
deze zijn: gij weet immers, dat God "het Begin en Einde van alle 
çlingen" is; wanneer dus die twee, geloof en liefde, als begin en 
einde tot eenheid komen, is daar God. Of is de achtergrond van 
deze stenografische uitdrukking anders? Redeneert Ignatius: het 
geloof richt zich op Christus, "onze God" (ad Eph., praef.) en 
evenzo de liefde; het geloof is "begin" van de aansluiting met 
Christus en de liefde is het doel, n.l. de openbaring van het geloof 
(zie 14: 2); de woorden àex~ "al dÀ.oç samen betekenen, dat de 
cirkel gesloten is (zie boven, blz. 45), de totaliteit van het leven 
met Christus = God. Deze laatste verklaring ligt m.i. meer voor 
de hand, omdat "begin" en "einde" hier duidelijk betrokken zijn 
op menselijke activiteiten. 

In een aanhangsel (blz. 79 v.v.) heb ik enkele teksten uit Clemens 
Alexandrinus en Origenes bijeengebracht. Deze kerkelijke auteurs 
waren, zoals uit deze teksten blijkt, bekend met de Openbaring 
van Johannes. Daar hun beschouwingen dus mede beinvloed zijn 
door dit Bijbelwoord, meen ik, dat het methodisch zuiver was om 
ze niet in dit gedeelte van ons onderzoek ter sprake te brengen, 
omdat wij hier vragen of en hoe het bedoelde Godspredikaat in 
de niet-christelijke wereld voorkwam (bij de bovenstaande tekst 
van Ignatius ligt de zaak anders). 

172 Deze worden aangegeven in de commentaar van W. Bauer, Die Briefe 
des Ignatius von Antiochia und der Polykarpbrief, Tübingen 1920, S. 213. 

173 W. Bauer, a.a.O., S. 213. 
174 R. M. Grant, The Apostolic Fathers, vol. IV Ignatius of Antioch, 

Camden N.Y. 1966, p. 45. 
175 F. X. Funk, Patres Apostolici,2 Tübingen 1901, vol. I, p . 225. Zo 

ook W. Bauer, a.a.O., S. 213: "dass wer Glauben und Liebe hat, Gott 
selbst besitzt". 
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c) God heeft geen begin en einde. 
Dit wordt duidelijk uitgesproken door Thales. Deze verklaring 

van de Miletiër is overgeleverd in twee doxografiën uit de 2e eeuw 
n. Chr., een feit dat daarom wel interessant is, omdat het bewijst, 
dat dit woord de aandacht getrokken heeft en nog in OInlOOP was 
in de periode, die ons hier vooral interesseert. 

Hij wordt aldus geciteerd bij Diogenes Laertius I 36 (zie Diels
Kranz, V orsokratiker, I, S. 71) : TL TO {}eïov; TO P.~Te àeX'l]V lxov 
P.~Te TeÀevT~v - bij Hippolytus, Ref. I 1,3 heet het 8eov bi TovT'elvat, 
TO P.~Te àeX'l]V P.~Te TeÀevT'I]V lxov. Daarnaast zij de uitspraak van 
dezelfde filosoof gezet in Ref. I 1,1-2: àeX'l]v TOV navToç elVat xal TÉÀoç 
TO iJbwe, lx yàe aVToV Tà nána avvLaTaa8at n'YJyvvp.évov xal náÀw 
btavtep.Évov lnupéeea8aL Te aVTqJ Tà návTa. Daar is water dus begin 
en einde. 

Melissos, Peri Phuseoos of Peri tou Ontos (uit Simplicius, bij 
Diels-Kranz, Vorsokratiker, I, S. 268-269): fr. 2 on TOLVVV ovx 
eyEVeTo, lan Te xal àel 1}v xal àel [aTat xal deX'l]v ovx [xet o'Me 
TeÀevT1}V, àÀÀ' MeteÓV lanv. el p.iv yàe lyÉveTO, àex1}v äv elXev (rjeeaTo 
yàe äv nOTe yevóp.evov) xal TeÀeVT~v (lTeÀeVT'YJae yà(! äv nOTe yevóp.evov) 
"maar toen het niet begon en eindigde, was het steeds en zal 
steeds zijn en heeft geen begin noch einde". fr . 4 : àex~v TE xal 
TÉÀoç ëxov ovbiv OVTe dt&ov OVTe MeteÓV laTw. Hier staat de formule 
dus in een filosofische beschouwing over "eeuwig-zijn" en "worden"; 
bij de begrippen "eeuwig" en "oneindig" past dus dit begrippen
paar "begin en einde" niet. 

Metrodorus van Chios (ap. Ps. Plutarchus, Strom. 11, bij 
Diels-Kranz, Vorsokratiker, Il, S. 231) biedt een soortgelijke over
weging: TO näv is dtbwv ... MeteOV. ov yàe [Xew àeX'l]v... oVbi 
néeaç ovbi TeÀevT~V. 

Aristoteles, De welo 2,1, p . 283b. betrekt deze beschouwing 
op de hemel: deze "is niet geworden en kent geen vernietiging, 
zoals sommigen van hem zeggen, maar is één en eeuwig", àeX'l]v 
p.iv xal TeÀevT'I]v ovx ëxwv TOV návToç alwvoç, [Xwv bi xai ne(!tÉXwv 
Iv aVTqJ TOV änEt(!ov X(!óvov. 

De christelijke apologeet Aristides uit het begin van de 
2e eeuw zegt in een opsomming van Godspredikaten, zoals men 
die in andere geschriften uit de 2e eeuw ook vindt 176, Apol. I 4 
(alleen in Syrische vertaling bewaard): "God is een constante 
natuur zonder begin en zonder einde" en dit licht hij later toe 
met de woorden: "en wat ik zei, dat Hij zonder begin is, betekent, 
dat alles wat een begin heeft, ook een einde heeft en wat een einde 
heeft, is vergankelijk". Later in c. 4 komt Aristides bij de bestrijding 

178 Zie mijn a.rtikel, genoemd op blz. 51, nt. 146. 
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van de mensen, die de hemel God achten, op deze gedachte terug: 
"de kosmos is het maaksel van een ambachtsman" 't'a "a't'au"evauOèv 
fJè àex~v "al dÄoç lXet (hier is wel de Griekse tekst bewaard). De 
argumentatie sluit dus duidelijk aan bij de gedachten, ontwikkeld 
door bovengenoemde illosofen: wat eeuwig is, heeft geen begin en 
einde; wat begin en einde heeft, is ontstaan, niet eeuwig, maar 
vergankelijk. 

Dit wordt ook uitgesproken in eenzelfde verband van een zeer 
uitvoerige opsomming van Godspredikaten in de kortgeleden terug
gevonden "Brief van Eugnostos". Volgens Krause is dit een buiten
christelijk geschrift uit de Ie of 2e eeuw, maar helemaal zeker is 
dit niet. In elk geval heeft deze brief een Christelijke bewerking 
ondergaan in de zgn. Sophia J esu Christi 177, maar daarbij is niet 
ingegrepen in dit gedeelte. Bij deze beschrijving van het Wezen Gods 
met zijn sterk "negatieve" karakter wordt o.a. gezegd: ,.Er ist 
ungezeugt und hat keinen Anfang. Jeder nämlich, der einen Anfang 
hat, hat ein Ende" en deze laatste gedachte is ten aanzien van 
God zo absurd, dat die "toepassing" niet gemaakt behoeft te 
worden. Vandaar dat Tatianus, Omt. ad Graecos 4 en anderen 178 

eenvoudig kunnen zeggen, dat God avaexoç is, zonder dat van 
"het einde" gesproken wordt, al is deze gedachte dan wel impliciet 
aanwezig. Wel voegt Tatianus erbij, dat deze avaexoç . .. "al av't'aç 
v71áexwv 'f(ÖV oÄwv aeX1J. 

Bij Minucius Felix, Octavius 18 :7 leest men: "deum nee 
principium Juibere nee terminum", welke gedachte in 21 : 11 terugkeert 
in deze woorden tegen de vergoddelijking van stervelingen : "divinum 
autem id est, quod nec ortum habet nec occasum". Deze beide 
uitspraken komen voor in de toespraak van de Christen Octavius. 

Irenaeus, Adv. Haereses 111 8,3 zegt, nadat hij Joh. 1: 3, Ps. 33 
etc. geciteerd heeft over de Schepper: "Ipse enim infectus et 
sine initio et sine fine. .. quae vero ab eo sunt facta, initium 
sumserunt. Quaecumque autem initium sumserunt, et dissolutionem 
possent percipere". 

Corpus H ermeticum XVI 19: "Alle dingen zijn deeltjes van God; 
en indien alle dingen deeltjes zijn, dan is God alles; God schept 
zichzelf en houdt daarmee nimmer op", "al á'Ju71ee Ó Oeaç ov 't'ÉÄoç 
lxet, ov't'wç ovfJè ~ 7lo{1JUtç av't'ov àex~v ij 't'éÄoç lxet, cf. IV 8 
àfJtá{Ja't'ov yàe 't'a àyaOav "al ànÉeanov "al à Te U ç, avnp fJè "al 
avaexov. Bij deze laatste tekst is het opvallend, hoe die adjectiva, 

177 W. Foerster-M. Krause-K. Rudolph, Die Gnosis, Zürich-Stuttgart 
1971, Bd. II, S. 35. - De tekst aldaar, S. 37; in de uitgave van W. Till
H. M. Schenke, Die gnostischen Schriften, S. 209 voor de "Sophia J esu Christi' , . 

178 Genoemd in de commentaar van C. Vona, L'Apologia di Aristide, 
Roma 1950, p. 72-73. 
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die op beweging in de ruimte wijzen, hier gebezigd worden. 
Natuurlijk wil de schrijver erop wijzen, dat het Goede een zaak 
van kwaliteit en niet van kwantitatief meetbare omvang is. In 
de tekst van Tractaat XVI wordt dus de identiteit van Schepper 
en schepping geleerd; de schepping deelt in de eeuwigheid van 
de Schepper. 

Jam blich us, Theol. Arithm., p. 3 de Falco : attribuut van de Monade 
éav'l"t]v ye f.l~V yevvfj. "ai à,n' éav'l'ijç yevvu'l'at wç aV'l'o'l'EÀ~ç "ai ä va e X 0 ç 
"aL à'l'eÀev'l'1J'l'oç (zie ook blz. 45, nt. 132a en Addendum, blz. 78). 

In het voorafgaande overzicht zijn die teksten met de "begin
einde"-formule als Godspredikaat bijeengebracht en geordend, 
voorzover mij op het ogenblik bekend. Ook al moet met de 
waarschijnlijkheid, dat nog meer materiaal gevonden zal worden, 
ernstig rekening gehouden worden, toch is het wel mogelijk om 
een zeker samenvattende conclusie uit de ter beschikking staande 
gegevens te trekken. 

Het is dan duidelijk, dat met de uitdrukking "God heelt het 
begin en einde (van alle dingen)" de Almacht van die God beschreven 
is; het heelal is Hem onderworpen, want Hij omvat het van het 
ene tot het andere uiterste. Daarbij zijn meestal de termen "begin" 
en "einde" in kosmologische en niet in temporele zin beschouwd. 
Het heelal ligt als een geheel voor God. In een enkele Christelijke 
tekst is wel aan het chronologische gedacht : begin van de schepping
einde van de geschiedenis, die dus ook beide in Gods hand liggen. 

Met de ontkenning, dat God "geen begin en einde heeft" (of: 
"zonder begin en zonder einde is") beweegt men zich duidelijk, 
zoals uit de onder c) verzamelde teksten blijkt, op een lijn, waarbij 
"het goddelijke" gedefinieerd wordt als het oneindige in ruimte 
en tijd. Wat dus wèl "begin en einde" heeft, is per definitionem 
niet-goddelijk. "Hebben" is in dit verband daarom gelijk aan "de 
eigenschap bezitten" en niet "de macht bezitten over iets". Die 
eigenschap wordt ontkend; daarom ontbreekt hier expliciet en 
impliciet de bijstelling "van alle dingen". 

Wanneer gezegd wordt, dat God "het begin en einde is", gaat 
men van een ander gezichtspunt uit. Dan zijn "begin" en "einde" 
de uiterste begrenzingen van "aanvang" en "slot", die aan de 
schepping en geschiedenis gesteld zijn, die de mens kan overzien. 
Bij deze uitersten staat a.h.w. God; zo vormt Hij, de Eeuwige, 
uiteindelijk uitgangs- en eindpunt. Zo beheerst Hij ook het geheel. 
In dit opzicht is er niet zoveel verschil met de voorstelling, waarbij 
de Godheid "begin en einde" heeft, al is in dit laatste geval de 
afstand tussen de Godheid en de werkelijkheid omsloten door "begin 
en einde" naar mijn besef wat groter gezien dan in de "is-formule." 
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VI 

In de voorafgaande onderdelen van deze studie werden alle mij 
tot dusver bekend geworden teksten, waarin dit Godspredikaat 
voorkomt of die er mogelijk nauw verband mee houden, bijeen
gebracht. Zij stammen uit verschillende tijden en kringen en hun 
evaluatie bleek soms verre van eenvoudig, omdat ze in pseudepi
grafische geschriften zoals de Orphica, voorkomen en vaak moeilijk 
te dateren zijn. 

Voordat wij nu tot een afronding van ons overzicht komen, is 
het noodzakelijk om nog twee bijzondere problemen nader te bezien. 
In de eerste plaats zal het opgevallen zijn, dat er in de gebruikte 
formulering met betrekking tot het tweede element nogal ver
scheidenheid bestaat, omdat afwisselend nJ.w'l'?], dAOÇ en enkele 
malen néeaç gebezigd wordt, zonder dat terstond een verschil in 
betekenis waarneembaar is; ja, bij Philo (zie boven, blz. 60 v.) staan 
dAOÇ en néeaç in hetzelfde verband en schijnt er slechts sprake 
te zijn van een zekere variatie in woordgebruik. Aan de andere 
kant krijgt men de indruk, dat voorzover de teksten enigszins te 
dateren zijn, in de oudere meer van TeABV'l'?] sprake is, terwijl in 
de latere, uit de Hellenistische en Romeinse tijd, aan dAOÇ de 
voorkeur wordt gegeven, waarbij men, voorzover TeAW'l'?] ook later 
gevonden wordt, rekening moet houden met citaat, archaïserend 
taalgebruik of de eis van het metrum. 

Nu bestaat er tussen die woorden wel een verschil in nuancering, 
al kan men alle door "einde" vertalen. In zijn uitvoerige behandeling 
van dit complex van synoniemen gaf Schmidt indertijd de volgende 
omschrijvingen: "dAOÇ ist die Vollendung, der AbschlU8S eines 
Dinges, wodurch dieses vollständig und in sich abgeschlossen 
wird . .. TeABV'l'?] ist der Endpunkt, das Ende, womit das Ding 
aufhört zu sein ... néeaç muss der Endpunkt, der äU8serste Punkt 
sein, über den man nicht hinweg kommen kann" 179. Deze 
nuanceringen in betekenis schijnen ook in de door ons behandelde 
gevallen goed te passen. Waar dAOÇ ook de betekenis "doel" heeft 
en TeAW'l'?] gebruikelijk is voor "dood", lijkt het mij waarschijnlijk, 
dat men om die reden later aan dAOÇ de voorkeur boven TeAW'l'?] 
gegeven heeft. Wanneer Philo (zie boven, blz. 60) de uitdrukking 
"archè kai telos" met de beeldspraak van de renbaan kan toelichten, 
is het vanzelfsprekend, dat bij dAOÇ juist aan dat einddoel gedacht 
is. Daarbij is het vanzelfsprekend, dat de verbinding "God is 
TeABV"t"?]" natuurlijk tot misverstand aanleiding kan geven, dat met 
dAOÇ vermeden werd. 

179 J. H . H. Schmidt, Synonymik der griechischen Sprache, Leipzig 1886, 
Bd. IV, S. 195. 
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Een tweede probleem, waaraan enige aandacht geschonken moet 
worden, ligt in het feit, dat zowel een formule met drie als een 
met twee elementen wordt aangetroffen (Josephus kent en bezigt 
ze beide) . Volgens Delling, die van de formule met twee termen 
uitgaat, treedt er een verschuiving in de gedachte op, wanneer van 
God gezegd wordt, dat Hij ook "het midden" is, "denn dann wird 
er ja ganz in das geschichtliche Geschehen hineingesehen" i.p.v. 
verbonden met de oneindigheid 180. Wanneer dit zo gezegd wordt, 
is er m.i. sprake van misverstand, omdat hier zo sterk de nadruk 
op het temporele aspect gelegd is, dat dit praktisch geheel overheerst. 
Bij de beschouwing van het tekstmateriaal is ons echter gebleken, 
dat in de opvatting van hen, die de formule gebruiken, vooral 
het ruimtelijk aspect overweegt. M.i. heeft men door invoeging 
van het begrip "het midden" duidelijk willen onderstrepen, dat 
absoluut niets buiten de alomvattende macht valt. 

In verband met deze kwestie is het interessant op een parallel 
te wijzen, die zich bij een andere polariteit, die ook voor onze 
teksten in de Apocalypse van Johannes van belang is, voordoet, 
n .l. bij de uitdrukking "de Eerste en de Laatste". Naar aanleiding 
van Theognis I 3-4: àÀ.A.' aiei new-r6v -re xai iJa-ra-rov lv -re piaotatv / / 
àelaw - woorden tot de Apollo gericht - gaf Van Groningen in 
zijn commentaar enkele parallellen zowel voor de drie- als de 
tweevoudige formulering 181, die beide hetzelfde uitdrukken. Daarbij 
is het ook opvallend, dat in de voorbeelden voor de drievoudige 
formule, die geciteerd worden, steeds het woord "middelste" aan 
het eind staat net als in het "oude woord", dat Plato, Leg. IV 7l5E 
(boven, blz. 14) citeert 182. 

Alles wijst er wel op, dat men aanvankelijk uitgegaan is van 
de polariteit183 "begin en einde", maar deze later in sommige 
gevallen aangevuld heeft met "het midden", waarbij dan in een 
latere fase (zie boven, blz. 24 v. , 30, 46, 48) de logische volgorde 
in acht genomen werd. 

180 G. Delling, deX?], in : Kittel, Theol. Wörterbuch, Bd. I, S. 478, Ak. 4. -
Ten onrechte brengt Delling de tekst van Plato, Leg. IV 7l5E-716A te 
pas, omdat volgens deze God begin, einde en midden "heeft" en niet "is". 

181 B. A . van Groningen, Theognis, Le premier livre, in: Verhandelingen 
der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 
N.R., deel LXXII, 1, Amsterdam 1966, p. 9; daar zijn echter niet de teksten, 
die hier behandeld worden, genoemd. 

182 Vgl. O. Weinreich, Aion in Eleusis, S. 180; hij zegt eenvoudig: "Gott 
als Anfang, Ende und Mitte zu bezeichnen ist seitdem (n.l. sinds Plato, 
Leges IV 7l5e-716a) üblich und erstreckt sich bis in die religiöse Sprache 
der Gegenwart". Maar toch is deze volgorde bevreemdend en, zoals we 
hiervoor zagen, in een meer "logische" gewijzigd. 

183 Zie daarvoor E . Kemmer, Die polare Ausdrucksweise in der griechischen 
Literatur, Würzburg 1903, die echter het paar "begin en einde" niet 
behandelde. 

68 



HET GODSPREDIKAAT "HET BEGIN EN HET EINDE" 69 

In het licht van deze overwegingen is het merkwaardig en 
opvallend, dat waar Philo (boven, blz. 60) over God als "begin 
en einde" spreekt, bewust aan die twee termen vastgehouden wordt. 
In zijn vergelijking met de renbaan is God start en finish, terwijl 
"het midden" de plaats is voor de "hardlopers", d.w.z. de menselijke 
activiteit. Impliciet, maar welbewust is hier dus aan het Gods
predikaat met tweevoudige formulering de voorkeur gegeven boven 
die drievoudige om aan de menselijke verantwoordelijkheid in het 
kader van Gods bestuur de ruimte te geven. Daardoor ziet men 
bij Philo en ook Josephus (boven, blz. 8 v.v.), dat TÉAoÇ in de zin 
van eind-doel wordt opgevat, waarmee dus een verschuiving van 
betekenis of in elk geval een andere accentuering optreedt. Daarmee 
krijgen de woorden, die meestal de grenzen aangeven en door hun 
vorm de al-omvattende macht Gods uitdrukken, een veel meer 
gespannen en gerichte betekenis. 

In deze verhandeling hebben wij alleen de aandacht gericht op 
die teksten, waarin de verbinding "begin en einde" op enigerlei 
wijze in een Godspredikaat door mensen in de Grieks-Romeinse 
Oudheid gebruikt wordt. Dat dit begrippenpaar daarnaast zeer 
frequent in relatie met andere levenswerkelijkheden aangewend 
wordt, is vanzelfsprekend. Maar aangezien het combineren van 
deze verbinding met God daaraan een bijzondere wending geeft, 
was het noodzakelijk aan die combinatie speciale aandacht te 
schenken. 

In het licht van het hiervoor besproken materiaal kan men niet 
eenvoudig met A. Dihle zeggen: "Polare Ausdrücke wie ,Anfang 
und Ende' zur Bezeichnung der Totalität oder Dauer sind der 
archaischen, volkstümlichen und poetischen Diktion in vielen 
Sprachen geläufig" 184. Dit laatste kan wel juist zijn, maar het 
schijnt mij onjuist om de formule in de antieke wereld tot de drie 
bovengenoemde gebieden te beperken en dan te vervolgen : "Dass 
TÉAoÇ Ende innerhalb eines solchen Ausdrucks einen Widerspruch 
zur Vorstellung von der Ewigkeit Gottes ergibt, empfindet nur 
ein in irgendeiner Weise von der Philosophie beeinflusstes Denken". 

Zeker, bij allerlei filosofen vonden wij het predikaat met negatief 
voorteken, maar evenzo goed vindt men, dat wijsgeren of mensen, 
die wel enige aanraking met de filosofie hadden als Josephus, over 
God spreken als degene, die "begin en einde bezit" of "begin en 
einde is". Men moet hier, zoals wij in de voorafgaande studie gedaan 
hebben, duidelijk differentiëren. 

Wanneer van God gezegd wordt, dat Hij "begin en einde" 

184 A. Dihle, bij G. Delling, .ÉAoç, in: Kittel.Friedrich, Theol. Wörterbuch, 
Bd. VIII, S. 56, Ak. 45. 
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(en midden) heeft, betekent dit, dat Hij de macht over alles in 
handen heeft. Het is dus duidelijk een omschrijving van Gods 
Almacht. Wanneer echter gezegd wordt, dat Hij "geen begin en 
einde heeft", is gedacht aan Gods eigen wezen, dat onbeperkt is. 

De verklaring, dat God "begin, einde (en midden) is", mag niet 
met Norden, die zich daarvoor op Weinreich beroept185, als een 
"Umschreibung von Aioon" ("Ewigkeitsformel", zegt Weinreich) 
beschouwd worden. In de bekende tekst uit de Toverpapyrus 
(zie boven, blz. 57) wordt hij ook duidelijk met heerschappij ver
bonden. Uit Philo is heel duidelijk, waar hij de uitdrukking vandaan 
heeft, n .l. uit de kring der Pythagoraeërs. Hij was zich van deze 
herkomst wel bewust. Ook uit andere gegevens (zie blz. 43 v.v.) blijkt 
samenhang met deze godsdienstige-wijsgerige stroming. Dat de 
Joods-Alexandrijnse denker en prediker deze formule, voorzien van 
een dergelijke merkwaardige argumentatie als hij in de Plantatione 
biedt, overneemt, is een belangrijk gegeven in de geschiedenis van 
het gebruik van dit predikaat. Daarbij zij er aan herinnerd, dat 
bij Philo de formule betrekking heeft op Gods heerschappij van 
het mensenleven (zie blz. 62). 

Het is te betreuren, dat (vooralsnog 1) de oorsprong van het 
gebed in de Toverpapyrus niet te bepalen is. In elk geval: wanneer 
men deze voor de 2e eeuw n .Chr. dateren wil, moet men daarvoor 
deugdelijke argumenten aanvoeren. Wel kan men uit deze tekst 
en die in de Orphische Hymnen opmaken, dat het predikaat een 
zekere verbreiding in religieuze kringen had, maar hoever deze 
strekte, is moeilijk uit die enkele gegevens af te leiden. Dat daar 
het contact met de Pythagoraeërs niet zichtbaar is, zegt natuurlijk 
weinig of niets, want men mag niet uit het oog verliezen, dat 
dan sinds de dagen van Philo heel wat jaren verlopen zijn. 

In de sfeer van het jonge Christendom treft men deze vorm van 
het predikaat, voorzover thans bekend, alleen misschien nog aan 
in het gnostische "Apocryphon Johannis" (zie boven, blz. 54). 
Daar heeft het, ondanks het gebruik in de Apocalypse van Johannes, 
geen nawerking gehad. Bij de vele Godspredikaten, die bij 
christelijke auteurs gebruikt worden, komt dit niet voor. Uit 
Origenes (zie beneden, blz. 83 v.) blijkt wel, dat het van Jezus gezegd 

185 E. Norden, Die Geburt des Kindes,a Darmstadt 1958, S. 50 met beroep 
op Weinreich, Aion in EleusÏB, S. 180 ff. - Het zgn. "Religionsgespräch 
am Hofe der Sassaniden", dat Norden ook ter sprake brengt, omdat daar 
in de aankondiging van de geboorte (die op Jezus betrokken is) gesproken 
wordt van een Kindje, "dessen Name ist ,Anfang und Ende'," stamt uit 
de 5e of 6e eeuw, in elk geval na 430 n. Chr. (zie over dit werk O. Bardenhewer, 
Geschichte der altkirchl. Lit., 1932, Bd. V, S. 151-152). Of men daar veel mee 
beginnen kan, is de vraag. In elk geval moet men zich in deze hoeden voor 
godsdiensthistorische alchemie, waar die passage van Norden aardig op lijkt. 
Invloed van de Openbaring van Johannes ligt hier voor de hand. 
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aan de Openbaring van Johannes ontleend is. Men moet integendeel 
vaststellen, dat bij de Christenen de negatieve formulering de 
overhand heeft gekregen. Hieruit kan men met alle nodige voor
zichtigheid wel iets afleiden voor de verbreidingsgeschiedenis van 
het predikaat, n.I. de beperking tot de Ie-begin 2e eeuw. 

VII 

Keren wij thans tot ons uitgangspunt, n.l. het gebruik van het 
Godspredikaat "Het Begin en het Einde" bij Flavius Josephus 
en de Openbaring van Johannes, dus in de laatste decennia van 
de Ie eeuw, terug. 

Het onderzoek van deze op zichzelf eenvoudige formule voerde 
langs allerlei kronkelpaden, omdat het noodzakelijk was diverse 
gegevens, die zonder nadere evaluatie zomaar op de tafel gebracht 
waren, op hun waarde te onderzoeken. Daarbij moesten, naar bleek, 
ook teksten, afkomstig uit Orphische en Pythagorese kringen aan 
de orde komen mèt alle onzekerheden, die deze pseudepigrafen 
met zich meebrengen. 

Daarbij werd geen gebruik gemaakt van gegevens uit Joodse 
bronnen naast de joods-hellenistische auteurs Philo en Josephus 
om de eenvoudige reden, dat daarin geen aanwijzingen te vinden 
zijn, dat het predikaat, "het Begin en het Einde" met God 
verbonden is. De enige tekst, die een zekere relatie hiermee vertoont, 
is de uitspraak van rabbi Resch Laqisch in Genesis Rabba 81 
(52a)186 (zie ook boven, blz. ll), maar deze stamt uit het midden der 
3e eeuw n .Chr. Hij geeft een "verklaring" van de naam "Waarheid" 
(' èmèt) voor God, die ook anders geëxpliceerd wordt 187. Merkwaardig 
is hierbij, dat als bijbeltekst hier ook genoemd wordt Jes. 44: 6, 
omdat men een zelfde verbinding bij Eusebius (zie blz. 22) aantreft. 
Moet men aannemen, dat deze overeenstemming door beide Schrift
geleerden onafhankelijk bedacht is, wat zeer wel mogelijk is, gezien 
hun vertrouwdheid met de Bijbel, of steunen ze op eenzelfde 
traditie? Ook al is dit laatste het geval, dan is er geen enkel bewijs, 
dat deze ouder is dan de 3e eeuw. Daarom kan deze tekst niet 
gebruikt worden in de discussie betreffende de auteurs, die ons 
hier interesseren. De reeds eerder vermelde mening van Reinach 
(zie boven, blz. 9) lijkt mij zeer de moeite van overweging waard, 
maar die impliceert, dat de genoemde rabbi langs de een of andere 
weg met de Griekse terminologie in aanraking is gekomen 188. 

188 Billerbeck, Kommentar, Bd. lIl, S. 789, zie ook Bd. I1, S. 362. 
187 Billerbeck, Kommentar, Bd. I1, S. 362. 
188 Op zichzelf is dit niet zo verwonderlijk, want er zijn meer aan

wijzingen, dat de hellenistische cultuur niet volslagen aan de ra.bbijnse 
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Over het gebruik, dat J osephus van dit predikaat maakt, kunnen 
we hier in deze slotbeschouwing kort zijn, omdat reeds uitvoerig 
aandacht besteed werd aan de wijze, waarop de formule bij hem 
aan de orde komt (zie boven, blz . 7 v.v. en 31 v.v.) . 

Wegens het verband, dat sommige geleerden gelegd hebben tussen 
de uitspraak in c. Apion. II 190 en het "oude woord" bij Plato, 
Leg. IV 7l5E heb ik aanvankelijk gespeeld met de gedachte om 
aan deze Mededeling de titel te geven: " Orphische invloed bij 
Josephus 1" Maar bij nader onderzoek bleek, dat er geen directe 
relatie tussen die twee teksten bestaat. De Joodse apologeet heeft 
kennelijk van elders, waarschijnlijk uit Pythagorese kring, het 
predikaat, dat God "het begin, midden en einde is", ontleend. 
Hij kon dit duidelijk hoge, gerespecteerde woord op Israël's God 
toepassen, omdat hij, zoals zijn werk, de "Antiquitates Judaicae" 
in de eerste plaats, laat zien, ervan verzekerd was, dat deze God 
door Zijn Scheppingswerk de oorsprong der wereld is, de geschiedenis, 
in het bijzonder van Zijn volk Israël, leidde door alle verwarring 
en zonde heen en Hij ook het einddoel is, want "alles heeft als 
doel de godsvrucht" 189 en het leven loopt uit op de vereniging 
met God 190. 

Daarnaast staat dan de passage in Ant. VIII 280. Daar komt 
het predikaat op een zeer kardinaal punt naar voren, n.l. in de 
keuze, waarvoor het volk gesteld is, tussen afgodendienst en de 
verering van de ware God. Men bedenke daarbij, dat de historicus 
Josephus die Oudtestamentische geschiedenis niet eenvoudig als 
een oud verhaal vertelt, maar dat dit voor hem actuele betekenis 
had 191. Men moet, zo predikt hij , kiezen voor déze God, die "begin 
en einde aller dingen" is, omdat het leven van Hem uitgegaan 
bij Hem ook zijn voltooiing vindt in de rechte verhouding tot 
Hem, de eusebeia, die het ganse leven omspant 192. 

kringen voorbijgegaan is, zie S. Liebermann, Hellenism in Jewish Pale8tine, 
studie8 in the literary transmission, beliefs and manners of Pale8tine in the 
I Oentury B.O.E.-IV Oentury O.E., New York 1950. 

189 Josephus, c. Apion. 11 181 &i návra TIl.Ua TéÄoç ëXew Tfrv waépeLav. 
- Vgl. hierbij ook Philo, boven, blz. 61. 

190 Cf. Josephus, Ant. Jud. I 231 b,etvov (sc. God) vroX1}v T1}v a1}v 
n(}oadeeojlévov "ai na(}' aVTCÏJ "aOé~OV1'oç (een woord van Abraham tot Izaak 
op het moment, dat hij deze zal gaan offeren); zie daarbij A . Schlatter, 
Theologie de8 Judentums, S. 259-260 en het hoofdstuk van dat boek, gewijd 
aan "Die Frömmigkeit" (S. 96-158). 

191 Een voorbeeld van deze werkwijze vindt men behandeld in mijn 
artikel, genoemd op blz. 9, nt. 29. 

192 Vgl. Josephus, c. Apion. 11 170-171, waar als de bijzondere, unieke 
kwaliteit van Mozes' wetgeving genoemd wordt, dat deze het hele leven 
en niet een deel ervan omspande: wcaaaL yàe al n(}á~eLç "ai dLaT(}Lpai "al 
MYOL návreç inl Tfrv n(}oç TOV Oeov rJlJ.Ïv waéPecav lxova, T1}V àva<po(}áv. oodèv Yàe 
ToVTCOV àveUraaTov ood' àÓ(}LaTOV na(}éÄmEV. 
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Men kan niet zeggen, dat dit predikaat bij Josephus een 
prominente plaats inneemt, maar wel, dat het in zeer markante 
samenhangen voorkomt. Hij verraadt, dat het in bepaalde kringen, 
tot wie hij zich met zijn apologetische prediking richtte, in omloop 
was voor de Allerhoogste. Waar dit ook van de God van zijn volk 
gezegd kan worden, zocht Josephus eerbied te wekken voor die 
God, wiens tempel verwoest, wiens volk verstrooid is en die ondanks 
alles toch "begin en einde" is. Niet van andere goden, maar van 
de God van Abraham en Mozes kan en moet dit gezegd worden. 
Dit riep ook het Joodse volk terug tot die God, want bij Hem 
blijft de hoop 193. 

Over het gebruik in de Openbaring van Johannes dient iets uit
voeriger gesproken te worden, temeer omdat in de zojuist verschenen 
commentaar van H. Kraft niet meer dan enkele oppervlakkige 
opmerkingen over de verzen, waarin de betreffende formule voor
komt, gemaakt worden 194. Het materiaal, dat zijn voorganger 
Ernst Lohmeyer bij zijn uitleg in het "Handbuch zum Neuen 
Testament" te berde bracht 195, laat Kraft onvermeld, mogelijk 
omdat hij zijn werk als een aanvulling op dat van de eerste bewerker 
beschouwde en dit bekend veronderstelt. Maar een kritische zifting 
van de gegevens door Lohmeyer aangedragen was niet overbodig 
geweest, zoals we hiervoor getoond hebben. Kraft weet bij 21: 6 
niet meer te zeggen dan een soort herhalende omschrijving: "Gott 
ist Ursprung und Ziel der Geschichte; er gibt den Dingen ihren 
Anfang und ihr Ende" 196 en bij 22 : 13, dat de "Selbstbezeichungen 
Gottes" uit Deuterojesaja deels woordelijk, deels omschreven in 
de Apoc. overgenomen zijn en dat hier Christus zich als "Schöpfer 
und Weltenrichter" aanduidt 197. In het licht van het voorafgaande 
onderzoek laat zich echter veel meer zeggen. 

We hebben gezien, dat voor de verbinding archè kai telo8 geen 
teksten uit het Oude Testament of andere Joodse geschriften uit 
de directe "Umwelt" van het Nieuwe Testament aangehaald 
kunnen worden, behalve dan uit Philo en J osephus, bij wie het 
echter evident is, dat zij op een term gangbaar bij hun niet-Joodse 
tijdgenoten beslag leggen voor hun prediking van Israël's God. 
Daarnaast wordt dit Godspredikaat wel niet frequent, maar toch 
zeer duidelijk in pagane teksten gevonden, waarbij ankele geografisch 
en chronologisch dicht in de buurt van de Apocalypse liggen. 

193 Zie het treffende woord gericht aan J erusalem, dat zijn zekere 
ondergang tegemoet gaat Bell. Jud. V 19: btlvaw 15' av 'YEVÉa8at náÄw à#dvwv, 
Ei'YE noTA .ov nO(!8ljaaVTa 8eov è~tÀáan. 

194 H. Kraft, Die OOenbarung des Johannes, Tübingen 1974. 
195 Zie boven, blz. 12. 
198 H. Kraft, a.a.O., S. 265. 
187 H. Kraft, a.a .O., S. 279. 
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Daarbij is het hier opvallend, dat de term beide malen op de 
aanduiding voor God als de Alpha kai Omega volgt. Tot heden toe 
is de herkomst van deze letterverbinding nog nimmer bevredigend 
opgehelderd. Meestal volstaat men er mee om hem door de volgende 
uitdrukkingen verklaard te achten, zodat twee- of driemaal hetzelfde 
gezegd is. Op zichzelf is dit in het laatste Bijbelboek met zijn 
vele parallelismen niet bevreemdend. De herhaling gaf nadruk en 
bevestigde het hiëratisch karakter. Maar dan rijst de vraag, waar 
dit Alpha en Omega vandaan komt: is dit eigen vinding of ontleende 
hij het ergens? Zo het eerste het geval is, dan moet het toch 
gebruikt zijn in een kring, die voor dergelijke letter-symboliek 
gevoelig was. Terecht hebben geleerden als Reitzenstein en BolI 
reeds lang geleden op de Hellenistische mystiek gewezen 198. Moet 
of mag men hier ook aan Pythagorese kringen denken? Zo in de 
toevoegingen al van herhaling sprake is, dan betekent deze toch 
een verscherping van betekenis 199. 

Bij de woorden "de eerste en de laatste" (zie boven, blz . 7) 
verwijst men meestal naar Jes. 44: 6 en andere teksten uit 
Deuterojesaja. Dat ligt voor de hand 200. Maar daarbij zij een 
dubbele kanttekening gemaakt: 
a. in de Septuaginta leest men daar èyw new-roç "ai èyw p,er:à r:avr:a 
of andere uitdrukkingen, die nog verder afliggen van het ó newr:oç 
"ai Ó Ëaxar:oç, dat in de Apoc. te lezen staat. Nu kan men aannemen, 
dat de auteur van de Openbaring een andere Griekse vertaling 
gebruikte of zelf wijzigde, in elk geval is dit een taalkundige ver
betering. Daarbij bedenke men wel en dit geeft m.i. aan deze 
wijziging een typische bijklank, dat laxar:oç niet eenvoudig chrono
logisch de laatste betekent, maar ook de meest-uitstekende, de 
topfiguur 201. 

198 F. BolI, Aus der OtJenbarung Johannis , Leipzig.Berlin 1914, S. 27 
met verwijzingen naar het werk van Reitzenstein. 

199 Het is mij niet precies duidelijk, wat G. Delling, TÉÀoç, in: Kittel· 
Friedrich, Theol . Wörterbuch, Bd. VIII, S. 56 bedoelt met de woorden: 
"formal interpretiert sie die vorangehenden Verbindungen A und D bzw 
:rr;eWTOç und iaXaToç, sachlich ist sie nicht ohne diese zu verstehen" . Waarom 
is dit laatste niet mogelijk? 

200 Vgl. Billerbeck, Kommentar, Bd. 111, S. 796. 
201 J. H. H. Schmidt, Synonymik, Bd. IV, S. 527 verwijst naar Plutarchus, 

Vit. Philopoemeno8 1,4 'Pwp.atwv ~é TtÇ l:rr;awwv iaxaTov atiTOv 'Ell7jvwv 
:rr;eoaemev, ehç oV~éva p.l:yav p.eTà TOVrOV in TijÇ 'EÀ.Àá~oç áv~ea yetvap.Évrjç oV~è 
atiTijç li~tov - vgl. ook Vita Bruti 44,1 als Brutus de gestorven Cassius 
beweent: :rr;eoaayoewaaç iaxaTov áv~ea 'Pwp.atwv TOv Káaatov ehç oV" in Tfi 
:rr;óÀet T1)).tXoVTov rpeovljp.aToç lyyevéa8at ~vvap.évov, en Vita Arati 24,2 oE p.èv 
oVv 'Pwp.aiot TOV q,,).o:rr;o{p.eva 8avp.ái,;OVTeç 'Ell7jvwv iaxaTov :rr;eoa1)yóeevov, ehç 
p.1)~evoç p.eyáÄov P.eT' l"ûvov év Toiç "EÀ.À1)at yevop.évov. Deze nadere en veel· 
zeggende verklaringen, ingeleid met ehç tonen duidelijk dat iaXaToc; niet 
I,litsluitend een chronologische betekenis had. 
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b. uit de Griekse literatuur kunnen ook parallellen aangevoerd 
worden, waarbij van een godheid gezegd wordt, dat hij "de eerste 
en de laatste" is. Uit het materiaal, dat Van Groningen noemde, 
citeer ik slechts Hesiodus, Theog. 34: Clq;àç (de Muzen) :n:ec'in:ó'JI Te 

~ai VClTaTO'JI (sc. het geslacht der zalige goden) alè'JI àe{{}ew en 
Theognis I 1146 'E).:n;{& Te :n:eWTn ~ai :n:Vf.láTn Ovhw 202. Naast deze 
teksten uit de vroeg-Griekse literatuur kan ik op het ogenblik nog 
geen stellen uit de Hellenistische en Romeinse tijd, maar ver
moedelijk zullen deze wel voor den dag komen 203. Hoe dit ook zij, 
het leek me van betekenis om deze kwestie te signaleren, ook al 
vraagt hij nog nader onderzoek. In elk geval zit hier de mogelijk
heid, dat op een merkwaardige wijze een Godspredikaat gebezigd 
wordt, dat in de O.T.-ische èn in de Griekse wereld bekend was 
en weerklank kon vinden. 

Hoe dit echter ook zij, met de archè kai telos-formule is beslist 
een in de Hellenistische wereld van die dagen gangbare terminologie 
opgenomen. Dit feit staat in de Apoc. niet alleen. Integendeel, 
bij allerlei plaatsen blijkt, dat de auteur goed op de hoogte is 
van de terminologie van zijn Griekse tijdgenoten 201. Juist bij hem, 
wiens spraakgebruik zo doordrenkt is van wendingen en beelden 
uit het Oude Testament en de Joodse apocalyptiek afkomstig, is 

202 B . A. van Groningen, Theognis, p. 9. Zie het addendum op blz. 78. 
203 Met de tekst uit het Mandaese Gebedenboek, die Lohmeyer aanhaalde 

(zie boven, blz. 12, nt. 41) is bij de huidige stand van onze kennis omtrent 
herkomst, datering en achtergrond in dit verband niet veel aan te vangen. 
Daartoe zou een nadere analyse noodzakelijk zijn, bijv. door een antwoord 
te zoeken op de vraag in hoeverre dit gebed "bodenständig" bij de Mande.eërs 
is dan wel geïnspireerd door Hellenistische voorbeelden; zie bijv. in de 
regels, die aan het citaat voorafgaan, de predikaten: "Thou art inmeasurable, 
infinite and everlasting", die zeer aan in de Griekse wereld gangbare doen 
denken, zie boven, blz. 34. - Geen parallel is de uitspraak in het boek 
Nebronte in de bibliotheek van Nag Hammadi (Der Donner, der Volkommene 
Nus), in: M. Krause-P. Labib, Gno8tische und Hermetische Schriften aus 
Codex II und Codex VI, Glückstadt 1971, S. 122: "Denn ich bin der Erste 
und die Letzte", want uit het vervolg : "Ich bin die Geehrte und die 
Verachtete. Ich bin die Dirne und die Ehrbare", blijkt wel, dat in deze 
tegenstelling "de laatste" de betekenis heeft van "de minste". Natuurlijk 
is het mogelijk, dat de auteur van dit geschrift een bestaande formule, 
die oorspronkelijk iets anders betekend heeft, overnam en in zijn eigen 
zin interpreteerde, maar dit is niet duidelijk te bewijzen en kan niet zonder 
meer aangenomen worden. 

204 Zie het op blz. 74, nt. 198 aangehaalde boek van Boll. - In de 
loop van zijn studieën ben ik verschillende malen op dit verschijnsel gestuit; 
zie naast mijn artikel, geciteerd op blz. 48, nt. 140 ook: De la règle 
M~Tf; neou(JûvUl ",*e àq:>eÄûv daM l' histoire du Canon, in: V igiliae Christianae 
11 (1949), p. 1-36; "Worthy is the Lamb", the background of Apoc. 5, in: 
MélangE8-Béda Rigaux, Bruges 1970, p. 445-461; MIA rN!JMH, Apoc. of 
John XVII 13,17, in: StudiE8 in John, prE8ented to ProfE88or Dr. J. N. SeveMter, 
Leiden 1970, p. 209-220. Het merkwaardige daarbij was, dat niet bewust 
naar de Hellenistische achtergrond gezocht werd, maar dat deze zich vanzelf 
presenteerde. 
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dit opmerkelijk, temeer omdat de gegevens, die ons dit tonen, zo 
onopvallend zijn en alleen door vergelijking met de "Umwelt" 
voor de dag komen. Voor een juiste karakterisering van de schrijver 
en zijn "Sitz im Leben" dient hier in de toekomst wel op gelet 
te worden. 

Het predikaat is in de Openbaring gebruikt zonder nadere 
verklaring. Uit de andere teksten, waar het voorkomt, is het 
duidelijk, dat het een omschrijving van de alles-omvattende macht 
van God is. In dat opzicht is het misschien van belang om op te 
merken, dat in 1: 8 naast de "Alpha en Omega" genoemd wordt 
Ó navrou(!árw(!, een benaming, die verder in het boek regelmatig 
voor God gebezigd wordt (4:8, 11:17, 15:3, 16 :7, 14, 19:6.15, 
21: 22) 205. Daarnaast dient men in aanmerking te nemen, dat bij 
Philo en J osephus deze formule ook gebruikt wordt om aan te 
geven, dat God uitgangspunt en doel is van alles. Deze gedachte 
spreekt hier ook mee. Het is, dunkt me, niet zonder reden, dat 
deze aanduiding voor God en Jezus Christus aan het einde van 
de Openbaring genoemd wordt. Van God is het uitgegaan, vgl. 
de lofprijzing Gods in 4: 11: "want Gij hebt alles geschapen en 
door Uw wil waren zij en zijn zij geschapen" en Christus is "het 
begin van de schepping Gods" (3 : 14). Maar de turbulente wereld
geschiedenis, waarvan deze Openbaring de beelden tekent, loopt 
niet op de complete chaos en vernietiging uit, eindigt ook niet bij 
een nieuw rijk, dat mensen bouwen, maar in dat nieuw Jeruzalem, 
dat komt naar de aarde, waarvan God en Jezus Christus het 
middelpunt zijn. De Apocalypticus neemt hier een term uit het 
religieuze vocabularium van zijn tijd over en zegt tot zijn lezers: 
wat van allerlei Goden wordt uitgesproken, geldt ten volle van 
deze God! 

Ja, daarbij is het opvallend, dat de formule hier niet als een 
uitspraak van mensen over of tot God gebruikt wordt, doch als een 
zelfopenbaring van God voorkomt. In dit opzicht is de Openbaring 
van Johannes uniek te midden van de andere vergelijkbare teksten 
die ter sprake gebracht zijn. Niet mensen verklaren dit, belijden 
dit als slotsom van hun overwegingen of hoop, maar God en Christus 
drukken zelf met die woorden hun relatie tot de wereld uit en 
proclameren zich als laatste doel. In dit verband is het wellicht 
ook niet zonder betekenis, dat deze uitspraak beide malen gevolgd 
wordt door een zaligspreking en een vloek, respect. 21: 7, 22: 14 
en 21: 8, 22: 15. Dit zijn natuurlijk beloften en waarschuwingen 
voor hen, die horen "de woorden van de profetie van dit boek" 

205 W. Michaelis, nanme(!dTW(!, in: Kittel, Theol. Wärterbuch, Bd. lil, 
S. 913-914. 
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(22: 18, vgl. ook: 1: 3). Hier wordt aangewezen, wat het "einde" 
is voor hen, die Gods weg volgen of daarvan afwijken. Maar is 
het toevallig, dat deze beloften en vloek op dit Godspredikaat 
volgen 1 Is het alleen aanwending van het bekende schema van 
zegen en vloek, dat ook in de Bijbel dikwijls voorkomt 1 Naar 
mijn mening is de samenhang toch nauwer. Ik zou hier willen 
herinneren aan de hiervoor uitvoerig besproken tekst van Plato, 
Leg. IV 715E v.v. Daar citeert immers de wijsgeer dat "oude woord", 
dat Dikè optreedt in het gevolg van die God, die begin, einde en 
midden beheerst en geeft hij daarvan een uitleg en uitwerking, 
die direct op het menselijk levensgedrag betrokken is. In hoeverre 
deze verbinding in de tijd voor de Apocalypse nog gelegd werd, 
onttrekt zich bij de huidige stand van onze kennis aan onze 
waarneming; maar gezien de bekendheid, die deze tekst in de 
antieke wereld had, is het niet onmogelijk. Daarbij kan men er 
ook aan denken, dat die figuur van Dikè in het gevolg van God, 
die "het begin, einde en midden van alles heeft" sterk de aandacht 
trok (zie boven, blz. 13-28). Dan zou de schrijver van de Openbaring 
niet alleen het Godspredikaat opgenomen hebben, maar ook kunnen 
appelleren aan noties, die daarmee verbonden waren. 

In de polaire verbinding "het begin en het einde van alle dingen" 
is de antieke mens bezig met de laatste vragen van het leven 
van mens en wereld, van het bestaan en de geschiedenis. Wanneer 
deze formule met de naam van een God verbonden wordt, belijdt 
men Gods almacht en daarmee de zekerheid en verantwoordelijkheid 
van de mens. Met een formule van andere oorsprong is hier hetzelfde 
uitgesproken als wat Paulus met veel tijdgenoten uitdrukte in de 
woorden: "Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen" 
(Rom. 11: 36) 206. Voor de geschiedenis van deze confessie, dat 
God "begin en einde aller dingen is" vormt het gebruik bij Josephus 
en in de Apocalypse een waardevol wel-gefixeerd punt. 

Dit punt is daarom ook zo bijzonder, omdat, voorzover we 
kunnen nagaan, dit predikaat in de Christelijke theologie nadien 
niet is opgenomen. Waar het ter sprake komt, is het als citaat 
uit de Apocalypse, maar niet zelfstandig. 

Josephus en Johannes tonen echter, dat aan het einde van de 
Ie eeuw deze formule in de kringen tot wie zij zich richtten 
gangbaar was. Deze milieus waren zeer uiteenlopend; het feit, dat 
desondanks de joodse apologeet en de christelijke apocalypticus 
beiden dit predikaat konden gebruiken, brengt de wijde verbreiding 

206 Vgl. daarbij de toelichtingen van Norden, Lietzmann en Michaelis, 
genoemd op blz. 57, nt. 160. 
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aan het licht. Zij konden daaraan appelleren en zo voor hun 
tijdgenoten verstaanbaar zeggen, wie de God van Abraham en 
Mozes, wie de Vader van Jezus Christus was. In hun door 
onzekerheden zo bewogen leven drukten zij met de woorden, dat 
God "het begin en het einde aller dingen is", hun zekerheid uit 
in die God, die niet laat varen de werken van Zijn handen (vgl. 
Psalm 138: 8). 

Addendum bij blz. 66 (tekst van Jamblichus): 
Hierbij vergelijke men Macrobius, Commene. in Somnium Scipionis I 6,7: 
"haec monas inieium finisque omnium, neque ipsa principii aut finis sciens, 
ad sununum refertur deum". Hier wordt dus de verbinding tussen twee 
formules gelegd. 

Bij blz. 75: 
Tijdens de correctie van de drukproeven van deze Mededeling wees mijn 
medewerker Drs. P. W. van der Horst mij op een interessante parallel in 
Cornutus (± 50 n . Chr.), Theologiae Graecae Compendium 28: /Jvf}wemt 
(sc. Hestia) dè 7t(lWTT} Te "al ÈaXáTT} Y8VÉa{}at Tqi el, TavT1/V dvaAvea{}at 
Tà dn' av-rij, ytV6/J8Va "al È~ av-rij, (]VJJ{C1Taa{}at, "a{}à "dv {Jva{at, oL W EllT)Ve, 

dnà 7t(lWTT}, Te av-rij, 1/(lXOVTO "al el, ÈC1XáTT}V av-r7}v "aTÉnavov. V gl, bij deze 
laatste mededeling Hom, Hymne 29,5 7t(lWTTl 7tV/JáTT/ Te/,EC1T{Tl d(lX6/J8VO, 
a7tÉvdet /JûtT}dÉa olvov, met de aantekeningen van T. W. Allen - W. R. Hol
liday - E. E. Sikes, The Homeric Hymns, 2 Oxford 1936 (reprint Amsterdam 
1963), p. 428 f. 
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APPENDIX 

In aansluiting op de uiteenzetting op blz. 63 worden hier nog 
enkele plaatsen genoemd, waar Clemens Alexandrinus en 
Origenes de verbinding van "Begin en Einde" als Godspredikaat 
vermelden, dikwijls in duidelijke samenhang met de teksten van 
de Openbaring van Johannes. 

a. Clemens Alexandrinus, PaedagofJus I 6,36,1 in een passage, 
waarin de auteur spreekt over het symbool van de "melk", waarmee 
de gelovigen gevoed worden. Hij citeert hier Paulus' woord in 
1 Cor. 3: 1-2; deze voeding is het begin van het geloof in Christus: 
maar dan rijst een moeilijkheid, waarom in Gods belofte voor zijn 
volk, zoals Exod. 3: 8, 17 etc., sprake is van "het land van melk 
en honing" 207. De melk is dan de geestelijke voeding. Daarom 
zegt Clemens: of5-t:w yoiYv uÎ..ela T:(!oq:hJ T:O yáÎ..a Èuû T:O 'féÎ..ewv ~al 
elç 'féÎ..oç. Natuurlijk belooft de Heer melk aan de rechtvaardigen, 
lva Mj uaq)(jjç Ó Î..óyoç lip,cpw tJuX()fj, äÎ..cpa ~al W, àeX-ry ~al 'féÎ..oç. 
Hier is dus duidelijk het predikaat uit de Openbaring van Johannes 
gebruikt en daaraan ontleend. Door de combinatie van het woord 
van Paulus over melk als voedsel voor babies mèt de belofte van 
het land der toekomst uit het O.T., waar de melk vloeien zal, 
wordt het Clemens mogelijk om Christus, de Logos, die de geestelijke 
drank = melk geeft, te zien als het begin en einde van het 
Christen-leven. 

b. Clemens Alexandrinus, PaedogofJus 11 8,75,2: in het kader van 
een uiteenzetting over de Krans 208 spreekt Clemens ook over de 
doornenkroon, waarmee Jezus tijdens Zijn bespotting door de 
Romeinse soldaten (Matth. 27: 29 en parallellen) bekransd is. Deze 
episode brengt Clemens in verband met de Godsopenbaring van 
het brandende braambos 209 in Exod. 3, waarvan hij een mystieke 

207 Zie daarover N. A. Dabl, La terre oU CO'ulent le lait et le miet 8eZon 
Barnabé 6,8-19, in: Au 80urces de la tradition chrétienne, Mélanges.M. Goguel, 
Paris 1950, p. 62-70. 

208 Zie over dit thema K . Baus, Der Kranz in Antike und OhriBtentum, 
Bonn 1940, met de verwijzingen in de Index, S. 234, s.v. Klemens von Alex. 

209 BáToç=doornstruik, zie W. Bauer, GriechiBch·deutsches Wörterbuch 
zu den Schriften des Neuen TestamentB und der übrigen urchriBtlichen Literatur,5 
Berlin 1958, Sp. 273. Voor Clemens is het essentieel, dat het een doornstruik 
was. Zeer terecht wordt in de uitgave van O. Stählin·U. Treu, Olemens 
Alexandrinus, I. Band Protrept1,cus und Paedagogus,3 Berlin 1972, S. 203, 
annotatio ad 1.17 en door H. I. Marrou in: C. Mondésert·H. I. Ma.rrou, 
Olément d'Alexandrie, Le Pédagogue, Livre 11, Paris 1965, p. 149, nt. 10 
verwezen naar de mededeling van Philo, De Vita MoaÏ8 I 65, die dit 
uitdrukkelijk vermeldt: BáTOÇ 7jv, !ÏxC11l(JáJI5Éç Tt !p'VT6v. 
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verklaring geeft: bij Zijn einde werd Hij op mystieke wijze gekroond 
met doornen "vanhier weggaande naar die plaats, vanwaar Hij 
was afgedaald, à'llaxBffJaAatOvflB'IIoÇ .~'11 àex~'11 -rfjç xa()ól5ov ûjç naAat<lç, 
"opdat Hij, die door het braambos eerst verschenen was, de Logos, 
en later door de doornenkroon was opgenomen ten hemel, alles 
zou tonen als het werk van één kracht, één zijnde van de Ene Zijnde, 
de Vader, àexij xat dAOÇ alw'IIoç. 

Hier is dus de O.T.-ische geschiedenis niet een "type" van 
Christus' lijden, maar de openbaring bij de doornen van het 
braambos en de kroning met doornen horen samen als "begin en 
einde" van de openbaring van de ene Logos op aarde. Men zou 
kunnen zeggen, dat volgens Clemens hier in de geschiedenis van 
de Logos Jezus zich voltrekt wat in een bekend apocrief citaat 
gezegd wordt: "Zie, Ik maak het laatste als het eerste" 
(Barnabas 6: 13) 210, al heeft dat woord dan een eschatologische 
betekenis. Maar het "begin en einde" van deze openbaring wijst 
er op, dat de Ene Logos van God de Enige (de oerbelijdenis van 
Jood en Christen, vgl. Deut. 6:4, Marc. 12:29, 32, Rom. 3:30, 
Eph. 4: 6) "begin en einde van de wereld" is. 

c. Clemens Alexandrinus, Strom. IV 25,156,2-157,1: de Zoon is 
één en alles; XVXAOÇ yàe ó avnk naaw'II .W'll I5v'IIáflBW'II elç l'JI elAovflévw'JI 
xat é'llovflévw'II. Daarom wordt de Logos "Alpha en Omega" genoemd, 
015 flÓ'llOV .à dAOÇ àex~ y{'IIB'fat xat -reAev.~ náAt'II int .~'11 a'llw()B'II àex~'II, 
ovl5afloiJ &áa'fa(ft'll Aaf3W'II. - Hier is dus duidelijk aangeknoopt bij 
Openb. 22: 13, waarbij de geheimzinnige aanduiding van "Alpha 
en Omega" verklaard wordt met "begin en einde", die ineengrijpen 
als een cirkel. Vgl. voor dit beeld de citaten hiervoor op blz. 45. 
Hij omvat dus het Al. Vandaar dat Clemens hieruit de toepassing 
voor de Christenen maakt, dat geloven in en door Hem betekent 
een "eenheid" (flo'llal5txó'll) worden, maar ongeloof scheiding en 
verdeeld-worden. Men denke hierbij ook aan de Pythagorese 
opvattingen, zoals die bij Philo gevonden worden (zie boven, 
blz. 60 v.v.) en die aan Clemens bekend waren 211. 

210 Zie over die tekst de commentaar van H. Windisch, Der Barnabasbrief, 
Tübingen 1920, S. 337. 

211 Mijn opvatting wijkt hier af van de interpretatie van S. R. C. Lilla, 
Clement ot Alexandria, a study in Ohristian Platonism and Gnosticism, 
Oxford 1971, p. 206, die in het Hen het middelpunt van de cirkel ziet. 
Plaatsruimte verhindert m e om op dit probleem in te gaan, omdat daarvoor 
een veel uitvoeriger behandeling van de Monas, de Logos.leer en de 
verhouding tot de Pythagorese opvattingen van Clemens noodzakelijk zou 
zijn. In de samenhang van deze Mededeling moeten we volstaan met de 
in de tekst genoemde aanduidingen, die de relatie tot de opvattingen over 
"begin en einde" belichten. 
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d. Clemens Alexandrinus, Strom. VII 10,55,5-6, waar gesproken 
wordt over de verschillende stappen, die tot de volmaaktheid 
leiden, over de verhouding van geloof, wijsheid en kennis. Clemens 
zegt dan, dat niet twijfelen over God, maar geloven het fundament 
van de Kennis is en vervolgt: ö./-upw tJè ó Xeun:óç ö -re ()sfléÄwÇ ij 
-re bwtuotJ0fl~, {}t'oi} uai ~ àexi] uai .à d),:Yj. uai .à flèv ö.uea OV 
tJt{)áaus<at. ij -re àexi] uai .cl dAOÇ, n{anç Uyw uai ~ àyán'YJ, ~ yvw(]tç 
(Jè èu naea{)óaswç, "die overgeleverd wordt naar de genade Gods 
aan degenen die zichzelf die leer waardig getoond hebben, zoals 
een pand ter hand gesteld wordt, uit welke (leer) het waardigheids
teken van de liefde oplicht uit licht tot licht". Clemens zinspeelt 
hier, zoals in de uitgave van Stählin-Früchel-Treu is aangegeven 212, 

op Paulus' beeldspraak in Ephese 2: 20, maar ook op de woorden 
van Ignatius ad Eph. 14,2, die hiervoor, blz. 62 V. 213, behandeld 
werden: àexi] flèv ntanç, dAOÇ tJè àyan~. Door Christus is dus de 
grondslag = het geloof en datgene, wat daarop gebouwd wordt
de uitersten geeft Hij ook, n.l. geloof en liefde; maar als Clemens 
zegt, dat deze niet zoals de Kennis "geleerd" worden, bedoelt hij 
daarmee, dat deze niet langs de weg van het intellectuele onderricht 
komen, zoals de Kennis wel via de overlevering van de kerk 
verworven wordt, al moet men zich daarvoor wel "waardig" 
tonen 214. Hier is dus niet van een predikaat voor God of Christus 
sprake, hoewel toch een zekere parallellie tussen "grondslag
bouwwerk" en "begin-einde" niet te miskennen valt. Maar deze 
ligt meer in de persoonlijke sfeer van het leven van de Christen 
met Christus. àexi] uai dAOÇ zijn hier duidelijk bedoeld als 
"uitgangspunt" en "voltooiing" van een ontwikkelingslijn ; deze 
zijn dan ook "uiteinden" genoemd; daartussen ligt de "overlevering 
van de Kennis" als menselijke bemiddeling. 

e. Tenslotte zij nog genoemd Clemens Alexandrinus, Strom. VI 
16, 141, 7, waar niet meer gezegd wordt dan dat de Heer ook 
genoemd wordt : Alpha en Omega, àexi] uai dAOÇ, dus de benaming 

212 O. Stählin-L. Früchtel-U. Treu, Clemens Alexandrinus, lIl. Bd.,2 
Berlin 1970, S. 41 annot . en S. 232. 

213 J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, Part II S . Ignatius, S. Polycarp,2 
London 1889, vol. I nam deze plaats niet op onder de "coincidences which 
suggest that this father (n.l. Clemens Alex.) was acquainted with the 
Ignation letters"; en evenmin A. Harnack, Geschichte der altchrisaichen 
Literatur, 1. Thei! Die Oberlieferung und der Bestand der altchrisaichen 
Literatur bis Eusebius, Leipzig 1893, S. 79; maar Lightfoot, l.c., vol. I1, 
p. 67 verwees wel in zijn aantekening bij Ignatius, Ad Eph. 14:2 naar deze 
tekst van Clemens evenals W. Bauer, Ignatiusbriefe S. 213. 

214 Over deze notie van "waardigheid". die in de wereld van die dagen 
in religieuze zaken een grote rol speelde, zie mijn artikel: "W orthy is the 
Lamb" , the background ot Apoc. 5, in: Mélanges-B. Rigaux, Bruges 1970, 
p. 451 s.s. 
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uit de Apocalyps, die door Clemens verklaard wordt met de woorden 
van het Evangelie van Johannes 1: 3: "door wie alle dingen 
geworden zijn en zonder Hem is niets geworden, zelfs niet één 
ding". Hier blijken de woorden dus een aan de Bijbel ontleende 
benaming te zijn, die kennelijk niet als een zelfstandig Gods
predikaat in omloop was. De toelichting met de tekst uit het 
Evangelie wijst dus op een opvatting van "begin en einde" als 
aanduiding van diegene, die het heelal in zijn totaliteit volkomen 
in het aanzijn heeft geroepen. 

Bijzonder interessant is de behandeling van ons thema door 
Origenes, groot geleerde in de Bijbelwetenschap en de philosophie 
van zijn dagen. Hij bespreekt in het eerste boek van zijn 
commentaar op het Evangelie van Johannes zeer uitvoerig de 
verschillende namen, die aan Jezus in het Nieuwe Testament 
gegeven worden (c. 22-39). Daarbij behandelt hij, Comment. in 
Joh . I 31, de namen, die Jezus in Openb. 22: 13 draagt. Bij die 
uiteenzetting vallen drie bijzonderheden direct in het oog. In de 
eerste plaats, dat de aanduiding "Alpha en Omega" enz. alleen 
met Jezus in verband gebracht wordt, dus Christologisch geduid 
is, terwijl Origenes met geen woord rept van het feit, dat dezelfde 
woorden reeds eerder met God Zelf verbonden zijn (zie boven, 
blz. 5) . Over de reden van deze omissie tast men in het duister. 
In de tweede plaats wordt de lezer getroffen door het feit, dat 
de oude kerkleraar terstond bij het begin van dit stuk de vraag 
opwerpt naar de specifieke betekenis van ieder der drie termen 215. 

Hij gaat er dus niet vanuit, zoals tegenwoordig te doen gebruikelijk 
is (zie boven, blz. 6), dat ze allemaal eigenlijk hetzelfde uitdrukken. 
Nu is het natuurlijk mogelijk, dat Origenes dit ten onrechte deed, 
maar in elk geval zag hij, die zo wel ontwikkeld was 216, niet van 
meet af aan hier een overeenstemming. Misschien wilde hij gaarne 
in de tekst veel verschillende diepe betekenissen zien, maar, hoe 
dit ook zij, hij begon bij de onderscheiding. In de derde plaats 
valt het op, dat de naam "Begin en Einde" Origenes aangereikt 
is door en kennelijk hem alleen bekend is uit de Openbaring van 
Johannes. Hij haalt hierbij geen woorden uit de godsdienstige of 
filosofische literatuur der Grieken aan. 

216 Origenes, Oomment. in Joh. I 31, § 209: "Verder moeten wij vragen, 
in welke zin Hij in de Apocalypse 'de Eerste en de Laatste' genoemd wordt 
en hoe in zijn aard als de 'Eerste' Hij niet dezelfde is als de 'Alpha' en 
'het Begin', terwijl Hij in zijn aard als de 'Laatste' niet dezelfde is als de 
'Omega' en 'het Einde' ." 

218 Vgl. het befaamde getuigenis van Porphyrius over Origenes, apo 
Eusebius, H.E. VI 19,7: "een Griek, onderwezen in de Griekse geleerdheid". 
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Eerst bespreekt Origenes uitvoerig de term "de Eerste en de 
Laatste" en zegt, dat dit niet betekent, dat Jezus niet wat daar 
tussen ligt omvat, maar dat de uiteinden genoemd worden om te 
laten zien, dat Hij alles werd. Dit "alles" betekent hier alle wezens 
in de hemel, op aarde en in de onderwereld, zoals aan de hand 
van teksten als Exod. 3: 2,6 en Psalm 88: 4, 5 uiteengezet 
wordt (§ 219-220). Veel korter is Origenes over de term "Alpha 
en Omega" (§ 221). Er zijn letters Gods, die de heiligen gelezen 
hebben op de "tafelen des hemels" 217, die elementen waardoor 
de hemelse dingen gelezen worden; die noties zijn in kleine stukken 
verdeeld, in de letters Alpha en zo voorts tot Omega, "de zoon 
van God" . Ik moet bekennen, dat de zin van de laatste woorden, 
die blijkens de grammaticale constructie (een genitivus) verbonden 
zijn met de Omega, me ontgaat. 

Maar dan komt in § 222-225 een uitleg van de woorden: Begin 
en Einde. Daarvoor geeft Origenes twee verklaringen. Hij merkt 
op, dat Jezus niet in alle aspecten van Zijn werkzaamheid op 
dezelfde manier "Begin en Einde" is. Daarbij wijst hij op het 
verschil tussen de in de christologische discussies zo belangrijke 
tekst Spreuken 8: 22: "God schiep mij (de wijsheid) als het begin 
(archè) van Zijn wegen", en Joh. 1: 1: "In den beginne was de 
Logos"; Christus als wijsheid is dus het Begin, maar als Logos 
is Hij "in het begin", dus daarna; en zo gaat dit voort tot het 
einde. Zo noemt Origenes als voorbeeld: Begin voorzover wijsheid; 
als tweede voorzover onzichtbaar; als derde voorzover leven. Zo 
kan iemand door scherpzinnig Schriftonderzoek wel veel stukken 
van de reeks vinden "en het einde"; maar Origenes gelooft niet, 
dat men ze allemaal zal ontdekken. Deze afsluitende opmerking 
bij de eerste verklaring getuigt van een zekere resignatie. Hij is 
begonnen met Archè als een christologische aanduiding, maar zag 
kennelijk niet precies, hoe hij er verder uit kon komen en het 
"einde" daarmee kon bereiken 218. 

217 Zie voor deze opvatting van Origenes L. Koep, Da8 himmlÛJche Buch 
in Antike und Ohristentum, Bonn 1952, S. 42-44; die "tafelen des hemels" 
zijn bekend uit de Joodse apokalyptische literatuur, zie bijv. Henoch 93:2, 
waar Henoch zegt: " ... wat ik geleerd heb van de hemelse tafelen" -
Test. Levi 5: 4: "En ik vernietigde in die tijd de zonen van Hamor, zoals 
geschreven is op de hemelse tafelen"; vgl. verder het materiaal bij L. Koep, 
a.a.O., S. 25-27. 

218 Zeer curieus is zijn manier van spreken in die § 224: el TIÇ lxavaç 
pau(l'II{l;(J)V TOv voVv TWv yeatpwv óeáv, TáXa eVe1}uet nollà T'iiÇ Táçewç ~l Ta 

Ti).oç. ome olp,at yà(! IJn náVTa. Wat is precies de betekenis van pa(J(l'II{l;(J)V hier? 
Het kan natuurlijk zijn: investigate 8cientifically, maar het heeft ook vaak 
de betekenis van: question by applying torture (zie Liddell·Scott·Jones, 
Greek Lexicon, p. 308). Zit er iets in van "de zin er uit persen"? Dit spreekt 
te sterker, wanneer men ziet, hoe Origenes de tweede verklaring inleidt 
in de daarop volgende zin: uatpiGTE(!ov d' 1} àex7} "al Ta Ti).oç do"û "GTà T7}v 
GVV7j6etll'l' • . . Uyeu6a, "d. 
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Daarom gaat hij snel over op een tweede verklaring, die hij 
inleidt met de woorden: "Duidelijker schijnt ,het Begin en Einde' 
volgens het gewone spraakgebruik gezegd te worden als van toe
passing op een voltooide eenheid, zoals het fundament het begin 
is van een huis en de bekroning (van het dak) het einde" 219. In 
aansluiting op Paulus' woord in Eph. 2: 20 zegt hij, dat Christus 
de hoeksteen is voor het gehele verenigde lichaam van hen, die 
behouden worden 220. "Want ,alles' en ,in allen' (1 Cor. 15: 28) is 
Christus, de Eengeborene, als begin in de mens, die Hij aannam, 
maar als einde in de laatste der heiligen en in hen, die tussen 
die beide uiteinden in zijn, of als begin in Adam, maar als het 
einde in Zijn verblijf op aarde, zoals geschreven staat: ,de laatste 
Adam tot een levendmakende Geest'" (1 Cor. 15: 45). 

Origenes rondt dan zijn bespreking van die namen in Openb. 22: 13 
af met te zeggen, dat men door de ene uitdrukking te betrekken 
op de soorten van redelijke wezens (e'iI5'f) -rwv ÀOY'''wv) en de andere 
op de verschillende aspecten van de werkzaamheid van de Zoon 
Gods, een verschil heeft tussen deze beide termen en ook met de 
aanduiding "Alpha en Omega". 

Voor ons onderzoek is het van belang, dat de verbinding "begin 
en einde" bij Origenes de gedachte aan de totaliteit oproept, zodat 
hij opeens in zijn exegese kan overspringen naar het woord "alles 
in allen" uit 1 Cor. 15: 28 (daar overigens van God gezegd en 
niet van Christus!). 

Men ziet, dat deze verklaring strikt christologisch gehouden is, 
gegeven wordt in samenhang met andere teksten over de persoon 
en het werk van Christus. Daarbij zij nogmaals onderstreept, hoe 
Origenes de termen helemaal binnen het bijbelse kader houdt. Hij 
is afhankelijk van de Apocalypse en biedt geen nieuwe gezichts
punten ter verheldering van het thema van deze Mededeling, 
behalve dan misschien dit negatieve punt, dat kennelijk in de 
kring, waarin hij verkeerde en die hij uit geschriften kende, de 
uitdrukking "Begin en Einde" niet als zelfstandig Godspredikaat 
gangbaar was, zoals dit bij Josephus en de Apocalyps wel het 
geval is. 

219 Hetzelfde beeld met een andere toepassing gebruikt Clemens 
Alexandrinus, zie boven, blz. 81. 

220 Vgl. Paulus, Eph. 2: 19-21: "medeburgers der heiligen en huisgenoten 
Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl 
Jezus Christus de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineen
sluitend op tot een tempel, heilig in de Heer". - Zie J. Jeremias, dxeoyomaioç, 
in : Kittel, Theol. Wärterbuch, Bd. I, S. 792-793. 
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