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Joods en Grieks Bijbellezen

Dat Grieken anders dachten en denken 
dan Joden, is intussen wel bekend. Hoe 
stond de vroege kerk hierin, en welke 
gevolgen heeft dit verschil in denkwijze 
voor ons, ook als het gaat om onze 
benadering van de Bijbel en van het 
leven na de dood?

Willem Ouweneel

THEMA

De Grieken vragen niet:  
‘Wat moet ik doen?’, maar: 
‘Wat kan ik weten?’

Hoe leest u de Bijbel? Joods of Grieks? 

Het Bijbelse denken, ook in het Nieuwe 

Testament, is door en door ‘Joods’; dat 

wil onder andere zeggen: veel meer 

gericht op het doen. Maar het denken 

van de gemiddelde westerse christen is 

(zonder dat de meeste mensen dat be-

seffen) mede gevormd door de antieke 

Grieks-Romeinse cultuur. De primaire 

Grieks-filosofische vraag is niet: ‘Wat 

moet ik doen?’ maar: ‘Wat kan ik weten?’ 

Daarom is bijvoorbeeld de theologie 

(Grieks: theologia, zeg maar: logisch 

denken over God) een typisch Griekse 

uitvinding; tot voor kort was het joden-

dom er trots op nooit een ‘theologie’ te 

hebben ontwikkeld. Maar de christenen 

deden dat wel; ik meen dat Origenes 

de eerste christendenker was die het 

woord ‘theologie’ 

heeft gebruikt.

Niks mis met theo-

lo gie als zodanig, 

zolang je deze een-

zijdige nadruk op het 

‘weten’ – met ver-

waarlozing van het ‘doen’ – maar goed 

in de gaten houdt. Simpel voorbeeld: 

je bent geen goed christen omdat je 

bepaalde dingen ‘weet’ (bijv. alle oude 

geloofsbelijdenissen verstandelijk 

onderschrijft), maar omdat je bepaalde 

dingen ‘doet’ (het christenleven in de 

Geest). Natuurlijk gaat het een niet 

zonder het ander. De Joden kennen ook 

hun leerstellingen, en de christenen 

kennen ook hun ethiek. Maar de 

gemiddelde christen loopt wel eerder 

het gevaar in de leerstellingen vast te 

komen zitten dan de gemiddelde Jood. 

De oudste christelijke denkers, getraind 

in het Griekse gedachtegoed, gingen al 

gauw gebruikmaken van typisch Griekse 

termen zoals ousia en hypostasis (Latijn: 

substantia) en physis (Latijn: natura), 

vooral in de leer omtrent God (de leer 

van de drie-eenheid) en Christus (de leer 

van de twee naturen). En ongemerkt 

werden mét de termen ook Griekse 

ideeën overgenomen, bijvoorbeeld over 

de onveranderlijke ‘substantie’ van God 

en zijn veranderlijke ‘eigenschappen’. Dat 

hoeft op zichzelf nog niet echt verkeerd 

te gaan, maar in de praktijk is dat maar al 

te gemakkelijk gebeurd.

De Duitse theoloog Adolf von Harnack 

(1851-1930) was van mening dat de 

christelijke theologie onherstelbaar 

vergeven was van het Griekse denken, 

terwijl de Nederlandse theoloog Her-

man Bavinck (1854-1921) van mening 

was dat God de christelijke theologie 

wonderlijk voor het Griekse denken 

bewaard had. Volgens mij ligt de waar-

heid ergens in het midden. Laat me dat 

mogen illustreren aan de hand van de 

eschatologie (zoals het in een profetisch 

tijdschrift betaamt).

HET LEVEN NA DE DOOD
Wat dachten en denken orthodoxe Jo-

den over het leven na de dood? Eigenlijk 

heel weinig. Al hun aandacht was en is 

gericht op de opstanding en op het mes-

siaanse rijk. Hun verwachting is gericht 

op de komst van de Messias, hier in het 

leven nu, óf, wat de gestorvenen betreft, 
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De mens ‘overleeft’  zijn lichamelijke dood, maar niet als los onderdeel, als ziel. (foto: Adrienne Merrit, Unsplash)

Dit is puur Grieks en on-
Bijbels; en dan zegt deze 
geloofsbelijdenis ook nog dat 
je niet behouden kan worden 
als je dit niet gelooft…

op het leven na de opstanding. Het Oude 

Testament vertelt ons nagenoeg niets 

over de zogenoemde ‘tussentoestand’ 

(de toestand van de mens tussen de 

lichamelijke dood en de lichamelijke 

opstanding). Pas veel later, onder invloed 

van zowel het Griekse als het christelijke 

denken, ontwikkelde het jodendom 

ideeën over die ‘tussentoestand’, 

concreet: over de Gan Eden, de ‘hof van 

Eden’, hier bedoeld als de verblijfplaats 

van de gestorven rechtvaardigen.

Wat dachten de Grieken over het leven 

na de dood? Juist heel veel. De grote 

Griekse filosoof Plato leerde sôma 

sèma: ‘het lichaam is een graf’, namelijk 

voor de ziel, die bij de dood uit dit ‘graf’ 

bevrijd wordt en zo tot haar eigenlijke 

bestemming komt. De dood betekent 

de bevrijding van de onsterfelijke ziel 

uit het sterfelijke lichaam. Daarmee 

was de ziel dus veel hoger dan het 

lichaam. Zelfs bij de grote kerkvader 

Augustinus vinden we de gedachte dat 

de ziel hoger is dan het lichaam, en veel 

christendenkers namen de idee over dat 

de dood een soort bevrijding van de ziel 

betekent; het hemelse is immers hoger 

dan het aardse!

Dit is totaal on-Bijbels, en dus ook totaal 

on-Joods (althans 

in de klassieke zin 

van ‘Joods’). In de 

Bijbel heeft het 

woord ‘ziel’ een groot 

aantal verschillende 

betekenissen, maar 

nooit in de Grieks-

filosofische zin van 

een onsterfelijke entiteit die gescheiden 

van het lichaam kan bestaan. De hele 

strijd tussen dichotomisten (de mens 

bestaat uit twee delen: ziel en lichaam) 

en trichotomisten (de mens bestaat uit 

geest, ziel en lichaam) is vreemd aan 

de Bijbel (en dat geldt ook voor bijv. 

Mat. 10:28 en 1 Thes. 5:23; de Griekse 

ideeën worden simpelweg in zulke 

verzen ‘ingelezen’).

De Bijbel weet van het eeuwig voort-

bestaan van de mens, maar kent strikt 

genomen niet zoiets als een ‘onsterfelij-

ke ziel’, hoewel dit begrip in de klassieke 

theologie heel gewoon is geworden. De 

Bijbel benadrukt de onvermijdelijkheid 

van de dood, maar tevens de opstan-

ding, waarin de lichamelijkheid van de 

mens hersteld wordt. De mens is van 

huis uit niet onsterfelijk, maar sterfelijk; 

pas in de opstanding wordt hij met on-

sterfelijkheid bekleed (1 Kor. 15:53-54). 

De mens ‘overleeft’ (om zo te zeggen) 

zijn lichamelijke dood, maar dat is wat 

anders dan te zeggen dat een deel van 

de mens die dood overleeft, namelijk 

een of andere ‘onsterfelijke ziel’.
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De vroege kerk en hield wel 
vast aan de ‘opstanding 
des vleses’, maar in de 
toekomstverwachting speelde 
deze niet echt een rol

De Heidelbergse Catechismus zegt dat 

bij de opstanding ‘mijn vlees’ ‘wederom 

met mijn ziel verenigd’ wordt (Antw. 57), 

maar de Bijbel praat nooit zo. Hoewel 

de Grieken niet van de opstanding wil-

den weten, is deze Heidelbergse manier 

van spreken toch voluit Grieks, waarbij 

de mens gezien wordt als een optelsom 

van een onsterfelijke ziel en een ster-

felijk lichaam. Hetzelfde geldt voor de 

Geloofsbelijdenis van Athanasius, die 

over Christus spreekt als bestaande uit 

een ‘redelijke ziel’ (anima rationalis) en 

menselijk vlees. Ook die ‘redelijke ziel’ is 

puur Grieks en on-Bijbels; en dan zegt 

deze geloofsbelijdenis ook nog dat een 

mens niet behouden kan worden als hij 

deze dingen niet gelooft…

Het was Paulus die op de Areopagus 

nog weer eens moest ervaren dat de 

Grieken van een opstanding niets wil-

den weten (Hand. 17:31-32). Dat is ook 

begrijpelijk: als het lichaam een kerker 

is waaruit de ‘redelijke ziel’ bevrijd moet 

worden, is het dwaasheid te denken 

dat die ziel ooit weer in het lichaam zou 

terugkeren. Het ging de Grieken om 

het leven na dit leven, in de Hades (het 

dodenrijk), maar niet om enige vorm 

van opstanding. Het onstoffelijke moet 

uit het stoffelijke losgemaakt worden en 

kan nooit tot het stoffelijke terugkeren.

COMPROMIS
Wat deden de vroege christendenkers 

nu? Zij zochten en vonden een (zeer 

ongelukkig) compromis tussen de 

twee benaderingen. Enerzijds hielden 

zij gelukkig onverkort vast aan de 

leer van de opstanding, anderzijds 

namelijk zij algemeen – katholieken 

en ook later de protestanten – de leer 

van de onsterfelijke, redelijke ziel en 

het sterfelijke lichaam over, en ook zij 

vonden dat de (onstoffelijke) ziel hoger 

was dan dat (stoffelijke) lichaam. Sterker 

nog: zij schoven de opstanding, en 

dus ook de wederkomst van Christus, 

zover mogelijk weg, tot aan het eind 

der tijden; daarna is er nog slechts de 

‘eeuwige toestand’ (de nieuwe hemel 

en de nieuwe aarde). Men hield dus wel 

vast aan de ‘opstanding des vleses’, maar 

in de toekomstverwachting speelde 

deze niet echt een rol meer. Geheel in 

lijn met het Griekse denken ging alle 

aandacht nu uit naar wat er met een 

mens gebeurt als hij sterft. 

We moeten onder ogen zien dat dit 

Griekse denken aanvankelijk wel heime-

lijk binnensloop, maar geleidelijk aan 

steeds meer openlijk en feestelijk werd 

binnengehaald: eerst Plato, en later (na 

pakweg 1200) vooral Aristoteles. In de 

Rooms-Katholieke Kerk is het thomisme 

(het denken van Thomas van Aquino) 

nog steeds de officiële theologie, terwijl 

dit thomisme door en door aristotelisch 

is. Christus had twéé voorlopers, zo 

beweerde men: Johannes de Doper in 

de geestelijke, maar 

Aristoteles in de 

natuurlijke dingen. In 

de twintigste eeuw 

heeft Willem Aalders 

in zijn boek Plato en 

het christendom nog 

eens de (vermeende) 

‘enorme betekenis’ 

van Plato voor het christelijk denken 

onderstreept.

Een van de gevolgen van dit door-

sijpelen van het Griekse denken was 

dat men allerlei zaken die in de Bijbel 

verbonden zijn met de opstanding en 

de wederkomst, overhevelde naar de 

‘tussentoestand’. Zo geloven veel chris-

tenen dat de gelovige, als hij/zij sterft, 

naar het Vaderhuis gaat, terwijl Jezus 

uitdrukkelijk zegt dat Hij zal terugko-

men om de gelovigen van deze aarde in 

het Vaderhuis te voeren (Joh. 14:1-3).

Een ander voorbeeld: denk eens aan 

drie van de meestgelezen schrijvers 

uit de hele kerkgeschiedenis: Dante 

Alighieri (La Divina Commedia, ‘De 

goddelijke komedie’, veertiende eeuw), 

Thomas à Kempis (De Imitatione 

Christi, ‘Over de navolging van Christus’, 

vijftiende eeuw) en John Bunyan (The 

Pilgrim’s Progress, ‘Eens Christens 

reize naar de eeuwigheid’, zeventiende 

eeuw). Ik neem aan dat alle drie man-

nen in de lichamelijke opstanding ge-

loofd hebben, maar bij geen van drieën 

speelt dat geloof een noemenswaardige 

rol. Integendeel, alle aandacht gaat uit 

naar het leven in de ‘tussentoestand’. 

Dante spreekt over hemel, hel en va-

gevuur, maar alle drie als geassocieerd 

met de ‘tussentoestand’, niet met het 

leven ná de opstanding. Bij Thomas gaat 

het zelfs zo ver dat hij de lichamelijke 

dood (dus het ingaan in de ‘tussentoe-

stand’) koppelt aan allerlei teksten over 

de wederkomst van Christus. En Bunyan 

verbindt de ‘tussentoestand’ met het 

hemelse bruiloftsmaal en met het 

nieuwe Jeruzalem (Op. 19-21), zaken 

die in het boek Openbaring uitdruk-

kelijk behoren tot de dingen van na de 

opstanding van Christus.

Van oudsher hebben mensen nagedacht 

over de dood. De Romeinen zeiden: 

Carpe diem (‘Pluk de dag’, dat is: geniet 

elke dag van het leven), maar ze zeiden 

ook: Memento mori (‘Gedenk te sterven’, 

dat is: denk eraan dat je eens zult moe-

ten sterven). De Franse filosoof Charles 

de Montesquieu (achttiende eeuw) heeft 

over de dood onder andere de aanbeve-

ling uitgesproken dat een mens zich erop 

moet voorbereiden ‘goed te sterven’. In 

de middeleeuwen sprak men wel van de 

ars moriendi: de ‘kunst van het sterven’, 

dat is: verzoend met God en de wereld 

sterven en nog op je sterfbed blijmoedig 

getuigen naar de mensen rondom je 

sterfbed. Het gaat om het ‘zalig sterven’; 

daarna is het een en al hemelse heerlijk-

heid; de rest doet er niet toe.
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De Dood presenteert zich op een vriendelijke wijze, als om zich te verontschuldigen. (beeld: Nāve [‘Dood’], van de Letse schilder Janis Rozentāls)

Een bekende, echt Griekse 
zegswijze luidt dat een mens 
die gestorven is, ‘het tijdelijke 
met het eeuwige heeft 
verwisseld’

VERVANGINGSTHEOLOGIE
Het Grieks-Romeinse denken dat het 

christelijk denken zo massief was 

binnengeslopen, heeft mijns inziens 

ook krachtig bijgedragen tot de ver-

vangingstheologie, dat is de idee dat 

de christelijke Kerk in de wegen van 

God de plaats heeft ingenomen van het 

oude volk Israël, en dat er voor de Jood 

alleen maar hoop is als hij zich voegt bij 

die christelijke Kerk. Geen herstel van 

Israël in zijn eigen land, geen uitzien 

naar de Messias, die na zijn wederkomst 

in Jeruzalem het messiaanse rijk van 

vrede en gerechtigheid zou oprichten. 

Voor de miljoenen christenen die 

helemaal gefocust zijn op het sterven 

en op de ‘tussentoestand’, en die de 

wederkomst en de opstanding zo ver 

mogelijk weggeschoven hebben, is er 

op hun denkbeeldige tijdas helemaal 

geen plek voor zo’n messiaans rijk 

tussen de wederkomst en de nieuwe 

hemel en aarde.

Miljoenen christenen kijken verbaasd 

naar degenen die geloven dat er tussen 

de wederkomst en de ‘eeuwige toe-

stand’ zo’n messiaans rijk van duizend 

(letterlijke of symbolische) jaren moet 

worden gedacht. Een van de bezwaren 

was en is dat zo’n rijk toch door en 

door aards en tijdelijk was, terwijl de 

christen zich juist moet richten op het 

hemelse en het eeuwige. Een bekende 

(ook weer echt Griekse) zegswijze luidt 

dat een mens die gestorven is, ‘het tijde-

lijke voor (of: met) het eeuwige heeft 

verwisseld’. Dáár gaat 

het om – niks geen 

aards rijk, ergens in 

de toekomst.

Natuurlijk was de 

vervangingstheolo-

gie ook een gevolg 

van de toenemende 

afkeer die de Kerk 

koesterde jegens het etnische Israël, 

waarvan het gros hardnekkig weigerde 

in Christus te geloven. Toen onder keizer 

Constantijn de Grote een christelijk rijk 

ontstond, waarin ook nog eens vrede en 

voorspoed heersten, kon gemakkelijk 

de gedachte ontstaan dat dit nu het 

beloofde Messiaanse rijk was, waarin 

het nieuwe ‘Israël’ (lees: de Kerk) het 

middelpunt vormde. Mét deze gedachte 

ontstonden ook de eerste Jodenvervol-

gingen; immers, voor die stijfkoppige 

‘ongelovigen’, die nog erger waren dan 

de heidenen, kon er eigenlijk geen 

plaats meer zijn.

Dit zie ik als de twee hoofdoorzaken 

van de opkomst van de ‘vervangings-

theologie’: enerzijds de groeiende 

afkeer van Israël, dat weigerde zijn 

Messias te aanvaarden, en anderzijds 

het steeds verder binnendringen van 

het Griekse denken, dat zich geheel 

richtte op de ‘tussentoestand’ en hele-

maal geen plaats meer had voor een 

met Christus’ wederkomst verbonden 

herstel van Israël en de komst van 

het Messiaanse rijk. Deze schadelijke 

ideeën moeten op twee manieren 

bestreden worden: niet alleen door 

grondige Schriftexegese, maar ook door 

de ontmaskering van deze binnenge-

slopen Griekse vijand.


