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WOORD VOORAF 

In het najaar van 2010 ben ik begonnen met mijn scriptie. Vooral in de achterliggende 

maanden heb ik intensief gewerkt aan dit onderzoek naar de betekenis van de stad in 

Hebreeën 11. Aanvankelijk wilde ik mijn scriptie over dit Bijbelgedeelte aan het thema 

'pelgrimschap' wijden. Al snel bleek dat dit te vaag was en dat ik beter voor een onderwerp 

kon kiezen dat door de tekst zelf wordt aangereikt: "de stad". Ik heb voor dit (type) 

onderwerp gekozen omdat ik grote waarde hecht aan Bijbelexegese en ik mij hier graag in 

wil bekwamen.  

Het schrijven van deze scriptie is een belangrijke stap in mijn opleiding tot predikant. Het 

predikantschap enerzijds veronderstelt en vereist een gelovige omgang met de Bijbel. Het 

wetenschappelijk onderzoek anderzijds vereist een onbevangen en kritische benadering. 

Voor wie integer wil handelen, ligt hier een spanningsveld. Tijdens mijn studie heb ik dat 

soms ook zo ervaren. Een spanningsveld is echter geen tegenstrijdigheid. Gelovige omgang 

met de Bijbel en wetenschappelijke bestudering daarvan zijn geen concurrenten maar 

complementen. Ik hoop dat dit uit deze scriptie blijkt. 

Deze scriptie is ondenkbaar zonder de hulp van anderen. Aan de universiteit is het Dr. 

Ottenheijm die ik nadrukkelijk wil bedanken voor zijn stimulerende en adequate begeleiding. 

Zijn subtiele bijsturing tijdens onze besprekingen zorgde ervoor dat ik bomen en bos (weer) 

van elkaar kon onderscheiden. Daarnaast dank ik prof. Merz voor haar bijdrage als tweede 

begeleider. 

Thuis is het mijn vrouw Marleen die mij op allerlei manieren hielp. De tijd zou mij ontbreken 

om alles te noemen, maar ik denk dan aan haar belangstelling, het meedenken en de 

concrete hulp bij het tekstverwerken van grote delen van deze scriptie. 

Het allermeest dank ik God, Hij gaf de benodigde kracht en gedrevenheid om dit werk te 

doen. 

 

Henk Veldhuijzen 

Putten, augustus 2011 
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VRAAGSTELLING 

Het elfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief is bekend vanwege de opsomming van 

geloofsgetuigen. In deze reeks van voorbeelden wordt door de auteur1 een nieuw thema 

geïntroduceerd: de stad. Van Abraham wordt gezegd dat 'hij uitzag naar de stad die 

fundamenten heeft, waarvan God de architect en bouwer is' (H.11:10). In vers 16 staat dat 

de geloofsgetuigen verlangen naar een beter, hemels vaderland en dat God hun 'die stad 

heeft bereid.' In de daaropvolgende hoofdstukken keert dit thema terug.  

In deze scriptie wil ik nagaan wat de betekenis is van 'de stad' in Hebreeën 11. De centrale 

vraag daarbij is: 

"Wat is de betekenis van de stad en wat is de functie daarvan in de directe context 

en in het geheel van de brief?"  

De beantwoording van deze vraag valt uiteen in vijf delen.  

In het eerste deel staan de inleidingsvragen van deze brief centraal. Door in te gaan op de 

externe kenmerken als auteur, adres en datering wordt het mogelijk om de Hebreeënbrief 

als geheel in een historisch kader te plaatsen. Verder hoop ik door het bespreken van de 

literaire kenmerken duidelijk te maken wat voor type geschrift de Hebreeënbrief is. 

In het tweede deel volgt een exegese van Hebreeën 11. Daarbij stel ik de vorm van dit 

hoofdstuk vast en geef ik een analyse van de retorica, het idioom en de structuur. Doel 

hiervan is inzicht te krijgen in het tekstverband waarin er over de stad gesproken wordt. 

In het derde deel inventariseer en bespreek ik alle teksten uit de Hebreeënbrief die direct of 

indirect op de stad kunnen worden betrokken. Grondige bestudering van deze teksten biedt 

inzicht in de visie van de auteur van de Hebreeënbrief op de stad. 

In het vierde deel ga ik in op de literaire en historische context. Daarbij ligt het accent op de 

literaire context. Uiteraard komen de boeken van het Oude Testament (OT) en Nieuwe 

Testament (NT) aan de orde. Verder is er aandacht voor verschillende joodse en christelijke 

bronnen uit de Tweede Tempelperiode: Apocriefen en Pseudepigrafen, de Dode Zee Rollen, 

de werken van Philo. Daarna volgt er een korte bespreking van de opvatting van Josephus en 

de vroege Rabbijnen. Bij de bespreking van de historische context zal er kort in worden 

gegaan op de achtergrond en de betekenis van de pelgrimage naar Jeruzalem en de vlucht 

naar Pella. 

Het vijfde en laatste deel is een concluderend hoofdstuk waarin ik de belangrijkste 

bevindingen uit de voorgaande delen met elkaar combineer en in verband breng met de 

vraagstelling. 

 
 
 

  

                                                                 
1
 Wanneer ik in deze scriptie zonder verdere aanduiding over 'de auteur' spreek, dan doel ik op de schrijver van 

de Hebreeënbrief. Zie voor meer informatie over het auteurschap de bespreking van de inleidingsvragen. 
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I DE BRIEF AAN DE HEBREEËN 

1. AUTEUR, ADRES, DATERING  

De Hebreeënbrief onderscheidt zich van de meeste andere brieven van het NT door het 

ontbreken van een adres en afzender. De typering die de auteur van deze brief van 

Melchizedek geeft (7:3) kan ook op de brief zelf worden toegepast2: "Hij heeft geen vader of 

moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde (…)." Dat betekent echter niet dat 

we volledig in het duister tasten als het gaat om de omstandigheden waarin de 

Hebreeënbrief tot stand kwam. In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de vragen rond het 

auteurschap, het adres en de datering.  

1.1. AUTEUR 

Het ontbreken van de naam van de auteur in de Hebreeënbrief heeft tot veel speculaties 

geleid over de persoon en de achtergrond van de afzender van de Hebreeënbrief. Voordat ik 

kort op enkele veel genoemde mogelijkheden inga, wil ik eerst inventariseren wat we puur 

op basis van de brief over de auteur weten: 

 Hij is een man (11:32).3  

 Hij kent de geadresseerden en is bij ze geweest (13:19). 

 Hij kent Timoteüs en enkele Italianen (13:23,24). 

 Hij is vaardig in het Grieks en is in staat retorische technieken toe te passen.4 

 Hij heeft een grote kennis van de Hebreeuwse Bijbel5, die hij uitsluitend in de LXX 

citeert.6 

 Hij behoort niet tot de kring van eerste volgelingen van Jezus (2:3).  

In de geschiedenis van de kerk is men er vooral in het Oosten van overtuigd geweest dat 

Paulus de auteur van de Hebreeënbrief is. In het Westen heeft men daar vanouds in 

meerdere of mindere mate twijfels bij gehad. Tegenwoordig zijn er weinig 

wetenschappelijke auteurs die van een paulinisch auteurschap uitgaan. Onder andere de 

volgende argumenten worden daarvoor aangedragen: 

 Paulus wordt in de brief niet genoemd als de auteur. 

 Paulus noemt zichzelf een ooggetuige van de opgestane Christus (Rom 1:1, 1Kor 15:8, 

Gal 1:11-16). 

 Zowel de thematiek als de stijl van de Hebreeënbrief wijkt sterk af van Paulus' 

brieven.7 

Er zijn meer argumenten te noemen, maar dit vormt voldoende basis om te stellen dat het 

hoogst onwaarschijnlijk is dat Paulus de Hebreeënbrief geschreven heeft. In de literatuur 

worden nog veel andere mogelijke auteurs genoemd en afgewezen. Uiteindelijk sluiten de 

                                                                 
2
 (Overbeck, 1965 (1880)) 

3
 Het gebruikte deelwoord (dihge,omai) is mannelijk (Kamp & Bruggen, 2010). 

4
 (Cosby, 1988), (Klauck, 2006) zie ook hieronder bij de bespreking van de stijl van de Hebreeënbrief. 

5
 (Kamp & Bruggen, 2010) 

6
 (Kamp & Bruggen, 2010), (Johnson L. T., 2006) 

7
 (Attridge, 1989), (Johnson L. T., 2006)  
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meeste moderne commentatoren zich aan bij de opmerking van Origines dat "alleen God 

weet wie de brief schreef."8  

Voor speculatie is hier dus geen plaats, we moeten volstaan met het beknopte profiel dat 

hierboven geschetst is. 

1.2. ADRES 

Evenals over het auteurschap, zijn er over het adres van de Hebreeënbrief veel 

uiteenlopende theorieën. Een uitvoerige bespreking daarvan past niet binnen deze scriptie. 

Dat neemt niet weg dat het voor een goed verstaan van deze brief belangrijk is om een 

beeld van de geadresseerden te hebben. Daarom zal ik de (waarschijnlijke) etnische 

achtergrond, locatie en situatie van de eerste lezers hieronder bespreken. 

Het is duidelijk dat deze brief aan christenen is gericht, dit blijkt alleen al uit de verschillende 

oproepen aan de lezers om hun christelijke belijdenis vast te houden (3:6,14; 4:14; 10:23). 

De titel van de brief is mogelijk niet origineel, maar wordt al wel in de oudste handschriften 

gevonden en wijst op een doelgroep van etnische Joden.9 De inhoudelijke bewijzen hiervoor 

zijn overtuigend: het intensieve gebruik van de Hebreeuwse Bijbel en voorbeeldfiguren uit 

de geschiedenis van Israël, de uitvoerige evaluatie van de offerdienst en de verwijzing naar 

de afstamming van Abraham (2:16).10 Het is vanzelfsprekend dat de auteur verwachtte dat 

de ontvangers in staat waren om zijn hoogliteraire Griekse taalgebruik te begrijpen en te 

waarderen. In hoeverre die verwachting terecht was, valt lastig te bepalen. Het lijkt mij niet 

te gewaagd om te veronderstellen dat de ontvangers de Griekse taal machtig waren. Dit kan 

nauwelijks als argument tegen een Joodse doelgroep worden gebruikt omdat de 

hellenistische invloed op de Joden binnen en buiten Palestina breed is aanvaard en 

overtuigend aangetoond.11 

Op basis van het bovenstaande lijkt het mij waarschijnlijk dat de ontvangers van de brief een 

groep Joodse christenen was. Vanuit de brief zelf wordt duidelijk dat deze groep in een 

crisissituatie verkeerde. De bedreiging was tweeledig. Van buitenaf dreigde het gevaar van 

vervolging en vernedering (10:32-35; 11:26; 12:3; 13:13). Van binnenuit dreigde het gevaar 

van verslapping en afval (2:3; 6:4-6,12; 10:23-25). Mogelijke oorzaak hiervan is de druk of 

aantrekkingskracht van judaïserende tendensen binnen of buiten de groep Joodse 

christenen aan wie deze brief geschreven is (7:11-19; 9:9-10; 13:9). Een andere mogelijke 

oorzaak voor het tanende geloofsleven is het uitblijven van Christus' wederkomst (10:36-39).  

De aard van de crisissituatie hangt samen met de locatie van de ontvangers van de brief en is 

alleen daarom al niet van ondergeschikt belang.12 In de literatuur worden vele mogelijke 

locaties genoemd. Nadere bestudering van de argumentatie leidt tot de conclusie dat er 

twee opties zijn die serieuze aandacht verdienen: Rome en Jeruzalem. 
                                                                 
8
 Dit is een verwijzing naar een citaat van Origenes in Eusebius' Kerkgeschiedenis VI, 25, 11vv. Zie (Attridge, 

1989), (Backhaus, 2009), (Kamp & Bruggen, 2010). 
9
 (Johnson L. T., 2006, p. 34), in sommige handschriften is de locatie van de adressanten vermeld, maar de 

historische waarde daarvan is beperkt (Attridge, 1989, p. 12 n.99). 
10

 (Kamp & Bruggen, 2010, p. 21) 
11

 Zie bijv. (Cohen, 2006, p. 29) "All the varieties of Judaism in the Hellenistic period, of both the diaspora and 
the land of Israel were Hellenized, that is, were integral parts of the culture of the ancient world." 
12

 Contra (Attridge, 1989, p. 9) 
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Voor de stad Rome als verblijfplaats zijn onder meer de volgende argumenten13 te noemen: 

 De oudst bekende verwijzingen naar de brief aan de Hebreeën zijn afkomstig van 

Romeinse auteurs (o.a. 1 Clemens, Hermas). 

 De aanduiding van de leiders van de gemeente als voorgangers (ἡγουμένων in 

13:7,17,24) die ook door voornoemde Romeinse auteurs wordt gebruikt.  

 Timoteüs (13:23) was een bekende in Rome (Rom 16:21). 

 De Agape-praktijk van de gemeente van Rome (6:10) was exemplarisch (Hermas, 

Ignatius). 

 De discussie over de spijzen (13:9) lijkt op de discussie die vanuit Rome (Rom 14) 

over dit onderwerp bekend is. 

Als argument voor Rome wordt ook de verwijzing naar gelovigen uit Italië (13:24) genoemd. 

Mijns inziens kan dit echter zowel voor als tegen een locatie in Italië pleiten en is dit als 

bewijs niet geldig.14  

Voor de andere optie, Jeruzalem, worden onder meer de volgende argumenten15 aan-

gevoerd: 

 De brief bevat toespelingen op een naderende crisis (1:2; 3:13; 10:25), dit kan de 

belegering van Jeruzalem zijn. 

 De gemeente lijkt volledig Joods aangezien er geen enkele verwijzing naar 

controverses tussen joden en heidenen is. 

 De waarschuwing om Gods Zoon niet opnieuw te kruisigen (6:6) spreekt vooral in een 

Jeruzalemse context. 

 De oproep om de 'legerplaats' (13:13-14) te verlaten is een oproep om uit Jeruzalem 

weg te trekken. De 'legerplaats' is namelijk codetaal voor Jeruzalem. 

Het argument dat het vroegere lijden waarnaar verwezen wordt (10:32) kan slaan op de 

vervolging door Jeruzalemse joden zoals dat in Handelingen beschreven staat, deel ik niet. 

Dit kan met net zoveel recht een verwijzing zijn naar de Romeinse christenvervolgingen 

onder keizer Claudius. Ook de suggestie dat het ontbreken van een kerkelijke claim pleit 

voor de gemeente van Jeruzalem, omdat die na de vernietiging van deze stad niet meer 

bestond lijkt mij een niet houdbare argumentatio ex silentio.  

Wat de locatie aangaat zijn er voor beide opvattingen sterke argumenten aan te voeren 

maar noch voor Rome, noch voor Jeruzalem is een doorslaggevend bewijs te leveren. De 

externe argumenten voor Rome zijn sterk, maar bekendheid met de Hebreeënbrief is nog 

geen direct bewijs. De interne argumenten voor Jeruzalem zijn sterk, maar extern bewijs 

ontbreekt nagenoeg.  

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de Hebreeënbrief gericht is aan een groep 

christenen van hellenistisch-joodse afkomst. Deze groep verkeerde in een crisissituatie. Van 

                                                                 
13

 Deze argumenten heb ik ontleend aan (Backhaus, 2009, pp. 25-26) die een voorstander is van deze opvatting. 
Ook in andere commentaren (Attridge, 1989), (Kamp & Bruggen, 2010) zijn ze (deels) terug te vinden. 
14

 (Klauck, 2006, p. 337) 
15

 Deze argumenten heb ik ontleend aan een commentaar dat deze opvatting verdedigt. (Kamp & Bruggen, 
2010, pp. 23-25) In de andere door mij gebruikte commentaren heb ik deze argumenten niet of nauwelijks 
aangetroffen. Het gebruikte argument van 'de legerplaats' als codetaal voor Jeruzalem heb ik in de secundaire 
literatuur aangetroffen (Mosser, 2009), (Walker, 1996). Hieronder zal ik uitvoerig op deze kwestie ingaan. 
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buitenaf was er de dreiging van smaad en vervolging. Van binnenuit was er de bedreiging 

van verslapping en afval. Er was de verleiding of druk om toe te geven aan judaïserende 

tendensen. Het is niet duidelijk waar de ontvangers gelokaliseerd moeten worden. Zowel 

voor Rome als voor Jeruzalem zijn goede argumenten te noemen.  

1.3. DATERING 

De datering van de Hebreeënbrief is lastig omdat er zowel over de auteur als (verblijfplaats 

van) de ontvangers onduidelijkheid is. Een exacte datering is dan ook niet mogelijk. In deze 

paragraaf zal het gaan om het bepalen van de tijdskaders, de terminus a quo en de terminus 

ad quem van de Hebreeënbrief. 

Terminus a quo 

Er zijn vanuit de Hebreeënbrief zelf meerdere aanwijzingen dat deze brief minstens enkele 

decennia na het ontstaan van de christelijke gemeenschap geschreven is.16 De auteur van de 

Hebreeënbrief hoort niet bij de eerste volgelingen van Christus (2:3) en de geadresseerden 

zijn al langere tijd christen (5:12; 6:10; 10:32). Het lijkt erop dat enkele voorgangers van de 

gemeente al zijn gestorven (13:7). Op basis hiervan lijkt het dus niet waarschijnlijk dat de 

Hebreeënbrief voor 50 A.D. geschreven is. 

Terminus ad quem 

Er is een aantal factoren dat een rol speelt bij het bepalen van de bovengrens: 

 Er is consensus dat de eerste Clemensbrief inhoudelijk schatplichtig is aan de 

Hebreeënbrief. Vaak wordt 1 Clemens rond 96 A.D. gedateerd. Deze datering is 

echter omstreden.17 Daarom is dit geschrift beperkt bruikbaar bij het bepalen van 

de datering van de Hebreeënbrief. 

 Als de Timoteüs uit het slot van de brief (13:23), de medewerker van Paulus is, dan 

is een datering van na 100 A.D. moeilijk voor te stellen.18 

 Alle verwijzingen naar de offerdienst zijn in het presens.19 Aangezien de offerdienst 

na de vernietiging van de tempel in 70 A.D. ophield, is het niet waarschijnlijk dat de 

Hebreeënbrief later dan 70 A.D. geschreven is. Er zijn twee argumenten hier tegenin 

te brengen: 

o De verwijzingen naar de offerdienst zijn verwijzingen naar de tabernakel van 

de Tora en niet naar de toenmalige tempel van Herodes. 

o Ook na 70 A.D. zijn er Joodse auteurs die over de tempeldienst schrijven als 

ware deze nog gaande (bijv. Jos. Ant. 4:102-150, 224-257). 

Het is echter erg moeilijk in te denken dat de schrijver van de Hebreeënbrief op geen 

enkele wijze aan de vernietiging van de tempel zou hebben gerefereerd indien deze 

al plaats had gevonden.  
                                                                 
16

 (Attridge, 1989, p. 6), (Johnson L. T., 2006, p. 38) 
17

 (Attridge, 2006, pp. 7-8) 
18

 (Attridge, 1989, p. 9), (Johnson L. T., 2006, p. 40) voorwaarde is dan uiteraard wel dat het slot van de brief 
niet als pseudepigraaf aanhangsel wordt beschouwd. Zie onder bij integriteit. 
19

 Dit punt is gebaseerd op (Attridge, 1989, pp. 8-9) die overigens een andere conclusie trekt en (Johnson L. T., 
2006, pp. 38-39) wiens tijdskader voor de Hebreeënbrief ik deel. 
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Ik ben dus van mening dat de Hebreeënbrief ergens tussen 50 A.D. en 70 A.D. geschreven is. 

Uiteraard neemt hierdoor het aantal mogelijke auteurs van de Hebreeënbrief af, maar tot 

nieuwe inzichten over het auteurschap leidt dit niet. Hetzelfde geldt voor de adressanten. 

Een datering van de brief later dan de verwoesting van Jeruzalem zou een verzwakking 

betekenen van een aantal argumenten die ervoor pleiten om de ontvangers van de 

Hebreeënbrief in deze stad te lokaliseren. Dat is nu dus niet het geval. 
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2. LITERAIRE KENMERKEN 

In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de literaire kenmerken van de Hebreeënbrief. Daarbij 

bespreek ik achtereenvolgens het genre, de stijl de structuur, de tekst en de integriteit. 

2.1 GENRE 

Bij de interpretatie van een tekst kan het nuttig zijn om inzicht te hebben in het genre van 

het betreffende document. Er is waarschijnlijk geen enkel boek in het NT waarvan het genre 

zo lastig is te bepalen als de Hebreeënbrief.20 De Hebreeënbrief is overgeleverd als brief, 

maar mist behoudens de afsluiting, de typische kenmerken van een brief. Toch zijn er 

wetenschappers die de Hebreeënbrief als zodanig beschouwen.21 De Hebreeënbrief is 

inderdaad als geschreven document ontstaan22 en niet het schriftelijke verslag van een 

mondelinge voordracht. Formeel gezien is er dus wellicht sprake van een brief, maar deze 

constatering helpt ons niet bij de interpretatie van de Hebreeënbrief.23 

De Hebreeënbrief wordt door de auteur als een 'woord van vermaning' (λόγοσ παρακλήςεωσ 

13:22) getypeerd. Deze uitdrukking wordt in Handelingen (13:15) gebruikt als benaming voor 

de prediking. Daarnaast wisselen uitleg en toepassing elkaar af. Tevens heeft het taalgebruik 

het karakter van een mondelinge voordracht (2:5; 6:9; 8:1; 11:32). Al deze gegevens pleiten 

ervoor om de Hebreeënbrief als een epikdeiktische redevoering24 of concreter een preek25 

te beschouwen. Uit de structuuranalyse hieronder blijkt echter dat een dergelijke 

benadering tekortschiet wanneer men de typerende elementen van een vroegchristelijke 

preek26 in de Hebreeënbrief als geheel wil onderscheiden. Deze typerende elementen27 zijn: 

 Het gebruik van voorbeeldmateriaal (schriftcitaten, historische personages of 

gebeurtenissen).  

 Een op die voorbeelden gebaseerde conclusie. 

 Een daaruit voortvloeiende aansporing. 

Zoals de structuuranalyse zal uitwijzen is het mogelijk om herhalingen van dit cyclische 

patroon in de Hebreeënbrief te identificeren.28 

Belangrijke implicatie van het bovenstaande is dat de Hebreeënbrief primair bedoeld is om 

gehoord te worden, de door de auteur gebruikte stijlelementen waarop hieronder wordt 

ingegaan, wijzen ook in die richting.29 

                                                                 
20

 (Pearson & Porter, 1997, p. 154) 
21

 (Kamp & Bruggen, 2010, pp. 10-12) 
22

 (Klauck, 2006, p. 335)  
23

 (Attridge, 1989, p. 14) 
24

 Zie (Attridge, 1989, p. 14) en (Klauck, 2006, p. 336) die ten onrechte de standaardcategorieën van dit genre 
op de Hebreeënbrief toepast. 
25

 (Attridge, 1989, p. 14), (Thyen, 1955) Overigens wil ik niet suggereren dat de preek een subgenre van de 
epikdeiktische redevoering is. De belangrijke retorische autoriteiten uit de oudheid (Aristoteles, Cicero, 
Quintilianus) benoemen geen type redevoering dat de specifieke kenmerken van een preek heeft (Wills, 1984, 
p. 296). 
26

 In deze scriptie zijn de begrippen 'preek', 'homilie' en 'woord van bemoediging' volledig uitwisselbaar. 
27

 (Wills, 1984, pp. 279-280) vgl. Hand 13:13-41. 
28

 (Wills, 1984, p. 280) 
29

 (Johnson L. T., 2006, p. 11), (Cosby, 1988, p. 5) stelt dat: "There is an element of persuasiveness and 
understanding available only through listening to the text in its original language." 
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Samenvattend kan worden gesteld de Hebreeënbrief waarschijnlijk een op schrift gestelde 

redevoering is met preekachtige elementen, die als brief is opgestuurd.30 

2.2 STIJL 

Bij de beschrijving van het profiel van de auteur hierboven wees ik al kort op zijn stijl. In deze 

paragraaf wil ik zonder volledigheid te pretenderen bij enkele stijlelementen31 van de 

Hebreeënbrief stilstaan: 

 Het vocabulaire is omvangrijk: 154 woorden die nergens anders in het NT 

voorkomen, 90 woorden die in slechts één ander NT geschrift voorkomen, 10 

woorden die niet in oudere Griekse geschriften gebruikt worden. 

 Het gebruik van verschillende stijlfiguren: zie de bespreking van H.11 hieronder 

voor een aantal voorbeelden. 

 Het rijke gebruik van metaforen. Vanuit de hellenistische context worden er 

beelden gebruikt uit onder andere de wetgeving, sport en onderwijs. Vanuit de 

joodse context zijn er de vele verwijzingen naar de cultus. Het beeld van het leven 

als pelgrimstocht is de meest krachtige metafoor; deze wordt niet expliciet 

uitgewerkt, maar loopt als rode draad door de brief heen.32  

 Het OT wordt nooit geciteerd als geschreven woord ("Er staat geschreven"), maar 

als gesproken woord (bijv. "Hij zegt"). Het expliciete of veronderstelde subject is 

God (1:5,6; 2:12; 8:8; 10:15; enz.), Christus (9:28; 10:5-7) of de Heilige Geest (3:17; 

10:15). De Hebreeuwse Bijbel wordt dus niet voorgesteld als een collectie oude 

teksten, maar als het levende woord van God (1:1), het gebruik van het presens 

versterkt deze indruk. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de auteur veel zorg heeft besteed aan de stijl van de 

Hebreeënbrief en dat zijn veelzijdigheid daaruit duidelijk blijkt. 

2.3 STRUCTUUR 

Het doel van deze structuuranalyse is het verkrijgen van inzicht in de verhouding tussen de 

verschillende delen van de Hebreeënbrief. Deze structuuranalyse fungeert tevens als 

synopsis van de inhoud van de brief. 

Over de omvang van de paragrafen is weinig discussie. Het verschil van inzicht concentreert 

zich rond de overkoepelende structuur van deze paragrafen.33 Zo zijn er de thematische 

indelingen van de Hebreeënbrief. Walker bijvoorbeeld deelt de brief als volgt op: het land 

(H3-4), de tempel (H5-10), de stad (11-13). 34  Attridge wijst er op dat dit soort 

benaderingen35 tekortschiet.36 Vervolgens bespreekt hij een aantal indelingen dat op basis 

                                                                 
30

 Vandaar dat ik in deze scriptie regelmatig over de hoorders van de auteur schrijf. 
31

 Voor dit overzicht baseer ik mij op (Johnson L. T., 2006). 
32

 (Käsemann, 2002) 
33

 (Attridge, 1989, p. 14) 
34

 (Walker, 1996, pp. 213-214) 
35

 Een ander voorbeeld is (Johnsson, 1978, p. 246), hij geeft de volgende indeling: Het verleden (doop en 
vervolging), het heden (omzwerving) en de toekomst (bereiken van de stad en God zien).  
36

 (Attridge, 1989, p. 14) 
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van meer objectieve criteria is gemaakt. Hij geeft zelf een uitwerking van de indeling van de 

brief in vijf delen, deze is de meest overtuigende die ik ben tegengekomen. Attridge doet 

recht aan de 'statische' inhoudelijke indeling maar legt deze niet als een keurslijf over de 

brief heen zodat ook de meer 'dynamische' ontwikkelingen in bijvoorbeeld de overgang naar 

de aansporing zichtbaar blijven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verschillende 'homilieën' die 

Attridge in zijn indeling onderscheidt, hij doet daarbij geen pogingen om het geheel van de 

Hebreeënbrief of alle verschillende onderdelen in het hierboven geschetste preekschema te 

persen. 

 Onderstaand schema is een verkorte weergave van Attridges indeling.37  

a.  1:1-4 Exordium 

I. 1:5-2:18  Christus verhoogd en vernederd, een passende Hogepriester 

A. 1:5-14   Christus verheven boven de engelen 

B. 2:1-4   Tussentijdse aansporing 

C. 2:5-18   Christus de Redder, een getrouw en barmhartig Hogepriester 

II. 3:1-5:10  Christus is getrouw en barmhartig 

A. 3:1-4:13   Homilie over het geloof 

B. 4:14-5:10  Christus de genadige Hogepriester 

III. 5:11-10:25  De moeilijke verhandeling 

A. 5:11-6:20  Aansporende opening 

B. 7:1-28   Christus en Melchizedek 

C. 8:1-10:18  Exegetische uiteenzetting over Christus' offer 

D. 10:19-10:25  Aansporende toepassing: heb geloof, hoop en liefdadigheid 

IV. 10:26-12:13  Aansporing tot gelovige volharding 

A. 10:26-10:38  Aansporende opening 

B. 11:1-40   Loflied op het geloof 

C. 12:1-13   Homilie over gelovige volharding 

V. 12:14-13:19  Afsluitende aansporing38 

A. 12:14-17  Aansporende opening: laatste waarschuwing tegen afval 

B. 12:18-29  De ernstige, maar bemoedigende situatie 

C. 13:1-19   Het verbondsleven 

b. 13:20-25 Afsluitende zegen en groet 

 

Het voert te ver om Attridges toelichting bij deze indeling samen te vatten. Het is relevant 

om te vermelden dat de benaderingswijze van Vanhoye (die door Attridge wordt gevolgd) 

door Guthrie is bekritiseerd.39 Hij pleit voor een scheiding tussen de verklarende en 

aansporende onderdelen van de Hebreeënbrief. De verklarende delen vertonen volgens 

hem een duidelijke samenhang en ontwikkeling. Dit in tegenstelling tot de aansporende 

                                                                 
37

 (Attridge, 1989, p. 19) Het opnemen van een gedetailleerde indeling voert te ver; over de indeling in 
paragrafen bestaat zoals gezegd redelijke mate van overeenstemming. Bovendien wordt de structuur van H.11 
hieronder apart besproken. Zie voor de toelichting bij deze indeling (Attridge, 1989, pp. 17-18). 
38

 Bij V. en V. C is er een foutje bij Attridge ingeslopen, hij laat deze secties doorlopen tot vers 21. In boven-
staande weergave heb ik dat gecorrigeerd. 
39

 (Guthrie, 1994, p. 17) 
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onderdelen. Deze herhalen een aantal terugkerende thema's en vertonen onderlinge 

verwantschap maar van een duidelijke structuur is geen sprake.40 Hoewel de benadering van 

Guthrie sterke punten heeft, is deze op dit punt beperkt bruikbaar voor deze scriptie. Het 

naast elkaar plaatsen van een uitleg- en een aansporingstructuur heeft iets kunstmatigs. Een 

dergelijke indeling dwingt ook tot keuzes die onvoldoende recht doen aan de veelzijdigheid 

van de Hebreeënbrief.41  

Op basis van de indeling zoals hierboven weergegeven kan vastgesteld worden dat H.11 het 

centrum vormt van hoofddeel IV, de aansporing tot gelovige volharding. Dit hoofddeel opent 

met een waarschuwing tegen afval (10:26-31), verwijst daarna naar de volharding van de 

hoorders in het verleden (10:32-38), vervolgt met het loflied op het geloof (11:1-40) en sluit 

af met een homilie over gelovige volharding (12:1-13). De onderdelen van deze homilie zijn 

de opening (1-3) een schriftcitaat (4-6), concluderende toepassing (7-11) en slotaansporing 

(12-13).42 Zowel de opening als de afsluiting van hoofddeel IV legt de nadruk op de 

volharding terwijl in het middendeel het accent meer op het geloof ligt. Qua vorm wijkt H.11 

sterk af van de andere onderdelen. Dat neemt niet weg dat H.11 een wezenlijk onderdeel 

van de argumentatie is43 dat niet weggelaten zou kunnen worden.44 De opbouw van deze 

argumentatie kan ook als climax45 worden weergegeven: de volharding van de hoorders, de 

volharding van de geloofsgetuigen, de volharding van Christus. 

Samenvattend kan worden gesteld dat een indeling van de Hebreeënbrief op basis van 

inhoudelijke en formele aspecten zoals die door bijvoorbeeld Attridge wordt gemaakt het 

meest bruikbaar is. Op basis van deze indeling vormt H.11 het hart van de aansporing tot 

gelovige volharding, het vierde hoofddeel van de Hebreeënbrief.  

2.4 TEKST EN INTEGRITEIT 

Hierboven wees ik erop dat 1 Clemens, de formele brief van de kerk van Rome aan de 

gemeente van Korinthe de Hebreeënbrief citeert. Dit betekent dat deze brief al vroeg een 

zeker aanzien genoot. 46  Toch is de plaats van de Hebreeënbrief in de canon niet 

onomstreden.47 De Hebreeënbrief staat wel in het beroemde handschrift met de brieven van 

Paulus, het oude P46 (±200 A.D.) maar ontbreekt bij zowel Marcion (±140 A.D.) als in de 

Canon Muratori (±190 A.D.).48 De kwaliteit van de tekst heeft daar in ieder geval niet onder 

geleden, het percentage 'variant-vrije' teksten behoort met ruim 77% tot het hoogste van 

het NT.49 De meeste passages waar discussie over bestaat spelen in deze scriptie geen 

                                                                 
40

 (Guthrie, 1994, pp. 126-139) 
41

 Zijn keuze om bijvoorbeeld geheel H.11 als aansporend te beschouwen (Guthrie, 1994, p. 131) is arbitrair. 
42

 (Attridge, 1989, p. 18) wiens indeling plausibeler is dan die van (Wills, 1984, p. 283) die 10:26-33 en 11:1-
12:16 als twee afzonderlijke preken ziet en daarmee tekort doet aan de formele en inhoudelijke samenhang 
van 10:26-12:13. 
43

 (Gräßer, 1990, p. 86) 
44

 Dit in tegenstelling tot (Cosby, 1988, p. 9) die stelt dat "if the chapter were omitted entirely, the author's 
exhortation would still flow quite nicely." 
45

 (Attridge, 1989, p. 306) 
46

 Dit geldt ook als men 1 Clemens niet rond 95 A.D. maar enkele decennia later dateert. 
47

 (Aland & Aland, 1995, p. 64), (Eisenbaum, 1997, p. 5) 
48

 (Aland & Aland, 1995, pp. 48-49) 
49

 Het gemiddelde voor het NT is 62,9%, zie (Aland & Aland, 1995, pp. 29-30). 
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belangrijke rol,50 daarom kan bespreking daarvan achterwege blijven. In veel commentaren 

is een (beknopt) overzicht van de tekstgetuigen voor de Hebreeënbrief opgenomen.51 

Het doordachte discours van de Hebreeënbrief laat weinig ruimte over om de integriteit van 

deze brief te betwijfelen.52 Sommige auteurs beschouwden de ondertekening van de brief 

als een pseudepigrafische toevoeging. De huidige consensus is echter dat de Hebreeënbrief 

zoals wij die kennen overeenkomt met de originele compositie en dat er van toevoegingen 

of weglatingen geen sprake is.53 

HOE  

                                                                 
50

 De enige uitzondering is H.11:11, zie de bespreking daarvan hieronder. 
51

 Het meest compleet is (Attridge, 1989, pp. 31-32), beknopter zijn: (Backhaus, 2009, p. 50) en (Johnson L. T., 
2006, pp. xiii, 3). 
52

 (Backhaus, 2009, p. 37) 
53

 (Attridge, 1989, p. 13), (Backhaus, 2009, pp. 37-38) 



DE BETEKENIS VAN DE STAD IN HEBREEËN 11          15 
 

II LOFLIED OP HET GELOOF, HEBREEËN 11 

Dit deel biedt een exegese van H.11 als geheel. De onderstaande hoofdstukken zijn primair 

bedoeld om inzicht te verkrijgen in de betekenis van de directe literaire context van het 

begrip stad in H.11. Het gaat daarbij om het thema dat de auteur in H.11 bespreekt, hoe hij 

daarover denkt en hoe hij dat heeft vorm gegeven. In onderstaand figuur54 staat de 

schematische weergave van de door mij gekozen werkwijze bij de analyse van H.11:  

 

3. VORMKRITIEK 

H.11 is te typeren als een opsomming van historische voorbeeldfiguren vanuit één centraal 

gezichtspunt. Dat betekent niet dat er sprake is van een duidelijke Gattung.55 Cosby stelt dat 

een dergelijke opsomming niet kan worden geïdentificeerd als een indertijd welomschreven 

vorm.56 Hij wijst erop dat veel klassieke auteurs of redenaars weliswaar gebruik maakten van 

voorbeelden en voorbeeldpersonages, maar dat opsommingen van voorbeeldpersonages 

relatief zeldzaam zijn en niet in de retorische handboeken omschreven worden.57  

Daar is echter niet alles mee gezegd, want in de breedte van de joods-christelijke literatuur 

bestaan er allerlei opsommingen van voorbeelden.58 Volgens Thyen was dit soort samen-

vattingen van Israëls geschiedenis bedoeld om de verhouding tussen God en zijn volk 

duidelijk te maken.59 Bij de inhoudelijke bespreking van H.11 kom ik hier nog op terug. Wills 

                                                                 
54

 Vrij naar (Guthrie, 1994, p. 47) 
55

 Contra (Towner, 1973, p. 229) die stelt dat "The semi-exigetical list of Hebrews 11 is the famous account of 
men and women of the Old Testament who were justified by faith. As is well known, this list belongs to an 
identifiable Gattung which appears elsewhere in similar schematic resumes of Old Testament history …" hij 
onderbouwt zijn identificatie van Hebreeën 11 als een herkenbare Gattung niet met literatuurverwijzingen. 
56

 (Cosby, 1988, p. 13) wijst erop dat: "Lists were constructed for various purposes, (…) but at best they reflect a 
technique of appealing to sacred history that was highly adaptable to different textual settings, not the 
existence of a form that the author of Hebrews implemented in the writing of chapter 11." 
57

 (Cosby, 1988, p. 17) heeft zelf zeer breed in de literatuur gezocht en heeft dertig dergelijke lijsten gevonden 
en geanalyseerd.  
58

 Opvallend is de tekst in Sirach die mogelijk refereert aan een bestaand genre: "Laat ons nu de beroemde 
mannen prijzen, onze vaderen, generatie na generatie" (Sirach 44-50 W95). Andere teksten met historische 
voorbeelden zijn bijv. Ps 78, 105, 106, Neh 9:6-31, Wijsh 10, 1 Makk 2:51-60, Hand 7. 
59

 (Thyen, 1955, pp. 49-50) 
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heeft aan de hand van teksten uit de christelijke en uit de joodse traditie aangetoond dat het 

gebruik van historisch voorbeeldmateriaal gangbaar was.60 Het is niet onwaarschijnlijk om de 

opsomming van voorbeelden in H.11 als bijzondere uiting van een algemene vorm te zien.  

In dit verband is het belangrijk te kijken naar opsommingen die te maken hebben met het 

geloof, omdat dit een centraal thema in H.11 is. Het 'geloof' (πίςτισ) was ook buiten de 

Hebreeënbrief een belangrijke notie.61 Het vierde Makkabeeënboek geeft daar enkele 

sprekende voorbeelden van; op verschillende plaatsen wordt het geloof van de martelaren 

expliciet benadrukt.62 Een nog treffender voorbeeld is de Mekhilta de Rabbi Jischmael (vanaf 

nu Mekhilta). Deze is weliswaar van later datum63 maar kan toch nuttig zijn bij het 

vaststellen van de vorm van H.11.64 Dit geschrift bevat een passage die getypeerd kan 

worden als een loflied op het geloof, geschreven in de vorm van een homilie.65 Het loflied 

begint met de woorden: "Groot is het geloof…" en beschrijft de kracht van het geloof aan de 

hand van enkele belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël. Niet alleen de 

thematiek maar ook de wijze waarop deze is vormgegeven vertoont grote overeenkomst 

met H.11. Hierin wordt er niet, zoals in de Mekhilta, verwezen naar gezang toch kan ook 

deze tekst het best getypeerd worden als een loflied op het geloof.66  

Samenvattend kan ik stellen dat de auteur geen gebruik maakt van een duidelijk omschreven 

vorm, al was het gebruik van voorbeelden zowel in het joods-christelijke milieu als in de 

hellenistische cultuur gangbaar. Het meest sprekende voorbeeld is te vinden in de Mekhilta. 

H.11 kan evenals deze passage gekarakteriseerd worden als een loflied op het geloof. 

 
  

                                                                 
60

 (Wills, 1984) christelijke teksten die hij noemt zijn o.a.: Hand 2:12-40; 3:12-16; 13:13-41, brieven van Paulus, 
1 Pet, 2 Pet, Clemens. Joodse teksten die hij noemt zijn o.a.: Susanna, de brief van Jeremia, enkele 
Testamenten, Jos. Bell.  
61

 (Attridge, 1989, pp. 312-313) 
62

 4 Makk 15:24, 16:22, 17:2 
63

 Volgens (Stemberger, 1992, p. 253) is de Mekhilta het meest waarschijnlijk in de tweede helft van de derde 
eeuw te dateren.  
64

 (Horbury, 2006, p. 235) "The Targums and rabbinic literature, despite their late date, contribute vitally to the 
interpretation of the Scrolls and the literature of the Herodian age, including of course the New Testament 
itself." 
65

 (Ottenheijm, 1989, p. 129) 
66

 (Attridge, 1989, p. 307) "The whole chapter then may best be characterized as an encomium on faith with 
both paraenatic and expository aims." 
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4. RETORISCHE ANALYSE 

Bij de retorische analyse gaat het mij om de manier waarop H.11 is vormgegeven. Welke in 

zijn tijd gangbare stijlmiddelen heeft de auteur gebruikt om zijn betoog kracht bij te zetten? 

Hierboven bleek dat de voorbeeldlijst op zichzelf geen vast omschreven retorische vorm is. 

Dat neemt niet weg dat er binnen H.11 een keur aan retorische technieken67 wordt ingezet. 

Door de retorische analyse wordt duidelijk welke onderdelen van zijn betoog de auteur heeft 

willen accentueren. 

Wat het meest opvalt is de anafoor: het woord πίςτει wordt in vers 3-12 en 17-31 achttien 

keer herhaald. Hierdoor ontstaat een krachtig ritme en wordt de hoorder bij herhaling 

'teruggedragen' naar de beschrijving aan het begin van het hoofdstuk. De voorbeeldlijst in 

H.11 is relatief lang en is de enige waarbij er zo nadrukkelijk gebruik wordt gemaakt van de 

anafoor. Daardoor krijgt de lezer de indruk dat het om een lange lijst van gelovigen gaat die 

allemaal aan elkaar verbonden zijn door hetzelfde geloof.68 

Na de laatste πίςτει anafoor volgt een retorische vraag in vers 32; "En wat zal ik nog meer 

zeggen?" Door het stellen van deze vraag wordt de indruk gewekt dat de lange lijst makkelijk 

uit te breiden is. De auteur kiest daar echter niet voor want 'de tijd zou mij ontbreken.'  

Direct op de retorische vraag volgt in vers 32 een opsomming van geloofsgetuigen waarin 

het verbindende woord 'en' weggelaten is; een asyndeton. Hierdoor wordt het beeld van 

haast versterkt. Tevens valt op dat de historische volgorde, die in vers 3-31 wel werd 

gehanteerd, in deze opsomming is losgelaten.  

Ook de opsommingen in vers 33 en 34 hebben een asyndetische structuur. Tevens is er in 

deze verzen sprake van een isocolon.69 De structuur van deze asyndetische isocolon is in de 

Griekse tekst beter zichtbaar dan in de werkvertaling: 
33 οἳ διὰ πίςτεωσ  

 κατθγωνίςαντο βαςιλείασ,  

 εἰργάςαντο δικαιοςύνθν,  

 ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν,  

 ἔφραξαν ςτόματα λεόντων, 

 34  ἔςβεςαν δύναμιν πυρόσ,  

 ἔφυγον ςτόματα μαχαίρθσ,  

 ἐδυναμώκθςαν ἀπὸ ἀςκενείασ,  

 ἐγενήκθςαν ἰςχυροὶ ἐν πολέμῳ, 

 παρεμβολὰσ ἔκλιναν ἀλλοτρίων. 

De opsommingen in een isocolon hebben een complementair karakter. Zo ook in vers 33 en 

34 waar de beschrijvende opsommingen van geloofsgetuigen elkaar aanvullen en samen het 

beeld bepalen. Al wordt door het asyndeton en de opsommingen in de volgende verzen 

opnieuw de indruk gewekt dat er nog veel meer te vertellen is.  

                                                                 
67

 Zie voor een uitvoerige uitwerking van dit onderwerp (Cosby, 1988). 
68

 (Cosby, 1988, pp. 41-42) 
69

 Een isocolon is een reeks teksteenheden van gelijke lengte. Het gaat daarbij niet om exact gelijke aantallen 
lettergrepen, maar om opsommingen die even lang lijken. 
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Naast andere voorbeelden van gebruikte stijlmiddelen die te noemen zijn, wijs ik op de rijm 

in bijvoorbeeld vers 37: eerst twee keer een identieke aoristusuitgang, gevolgd door drie 

keer het partikel εν, het vers wordt afgesloten met drie participia met eenzelfde uitgang. 
37  ἐλικάςκθςαν,  

 ἐπρίςκθςαν,  

 ἐν φόνῳ μαχαίρθσ ἀπέκανον,  

 περιῆλκον ἐν μθλωταῖσ,  

 ἐν αἰγείοισ δέρμαςιν,  

  ὑςτερούμενοι,  

  κλιβόμενοι,  

  κακουχούμενοι, 

Duidelijk is dat in H.11 er intensief gebruik gemaakt wordt van stijlmiddelen en dat dit niet 

beperkt is tot de anafora in de eerste helft van dit hoofdstuk, maar dat er ook in het 

gedeelte vanaf vers 32 allerlei retorische technieken worden toegepast.  
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5. IDIOOMANALYSE 

In de analyse van het gebruikte idioom in H.11 wil ik nagaan welke woorden de auteur 

gebruikt. Bij de te bespreken woorden gaat het mij primair om de betekenis of de mogelijke 

betekenissen, daarnaast zal ik daar waar relevant aandacht besteden aan frequentie en 

samenhang. Om mij te beperken bespreek ik alleen de meest frequente woorden en die 

woorden die in verband gebracht kunnen worden met de stad. Dit om inzicht te krijgen in de 

wijze waarop de auteur zijn centrale thema's verwoordt en de wijze waarop 'de stad' daarop 

aansluit. 

In H.11 speelt het begrip geloof, (πίςτισ) een grote rol. Dat blijkt uit het feit dat het begrip 24 

keer wordt genoemd. Ook valt op dat in het laatste vers van H.10 het thema van het geloof 

wordt aangesneden terwijl H.11 opent met een beschrijving70 van het geloof: 
  Ἔςτιν δὲ πίςτισ ἐλπιηομένων ὑπόςταςισ, πραγμάτων ἔλεγχοσ οὐ βλεπομένων.  

Uit deze beschrijving van het geloof blijkt dat het christelijke geloof niet alleen een 'geloof in 

iets', maar ook een zaak van vertrouwen is.71 Over de betekenis van het woord ὑπόςταςισ is 

veel discussie (gevoerd) en een duidelijke consensus is nog niet bereikt.72 Ik heb dit woord 

vertaald als 'verwerkelijking'.73  

Dautzenberg74 schrijft dat het geloof in de Hebreeënbrief gericht is op de toekomst: geloof 

en hoop (ἐλπισ) zijn uitwisselbaar. Bij het geloof gaat het om een houding van geduldige 

volharding, zoals Jezus zelf ook het kruis heeft gedragen (10:36, 12:1-2). Ook de geloofs-

getuigen zelf zijn gericht op de toekomst, het frequente gebruik (zes keer) van het woord 

belofte (ὲπαγγελία) wijst daarop. Verwijzingen naar erfenis en (mede)erfgenamen staan ook 

in dit op de toekomst gerichte verband (κλθρονόμοσ, κλερονομία, ςυγκλερονόμοσ). 

Hetzelfde geldt voor het tot viermaal toe spreken over het sterven (άποκνιςκω).  

In commentaren worden de exemplarische personages vaak aangeduid als 'geloofshelden' of 

'geloofsgetuigen'. Ik heb voor de laatste aanduiding gekozen omdat dit mijns inziens nauwer 

aansluit bij de inhoud van H.11. In dit hoofdstuk wordt het werkwoord getuigen (μαρκυρζω) 

                                                                 
70

 (Kamp & Bruggen, 2010, p. 268) wijst erop dat vers 1 onterecht in veel commentaren als (onvolledige) 
definitie wordt gezien. Hij noemt vier redenen:      
 1. Het geloof wordt al eerder in de brief genoemd.  
 2. Het gaat in H.11 om het belang van het geloof op de reis naar de vervulling van Gods beloften. 
 3. Iedere verwijzing naar God of Christus ontbreekt (Ellington). 
 4. Het geloof wordt getypeerd als drijvende kracht van de hoop. 
Op basis daarvan heb ik gekozen om vers 1 als 'beschrijving' van het geloof te beschouwen. Ik bedoel daarmee 
dat enkele karakteristieken worden gegeven maar dat er van een sluitende definitie geen sprake is. (Gräßer, 
1990, p. 92) bespreekt de aanduiding 'descriptio fidei' en stelt dat "statt von Definition fidei sollte besser von 
einer bekenntnisartigen laus et commendatio fidei oder einfach nur von einer >>formgerechte(n) 
Kennzeichnung<< des Glaubens gesprochen werden." 
71

 Vgl. (Flusser, 1984, pp. 254-255) die de vereenzelviging van het christelijk geloof met een doxa bestrijdt.  
72

 (Cosby, 1988, p. 34) "In spite of lengthy studies tracing the use and development of the term ùpo,stasij, in 
particular, no compelling consensus has developed concerning its precise meaning in Hebrews 11. Scholars 
remain divided over whether hypostasis has an objective meaning ("substance") or a subjective meaning 
("confidence")." 
73

 (Danker, 2000, p. 1040) stelt 'realization' voor en verwijst daarbij naar (Dautzenberg, 1973), die stelt dat hem 
"der Bruch zwischen der subjektiven pistis und der objektiven hypostasis auf der anderen Seite der Definition 
zu gewaltsam erscheint." (p. 169).  
74

 (Dautzenberg, 1973) 
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vijf keer gebruikt: drie keer passief, twee keer actief; de ene keer getuigt God over de 

geloofsgetuigen, de andere keer getuigen ze zelf.  

Door de verwijzing naar de uittocht (e;xodoj) en het gebruik van 'dwaalwoorden' 75 

(perie,rcomai, plana,w) ontstaat de indruk dat de geloofsgetuigen hier op aarde niet thuis zijn. 

De gelovigen maken geen deel uit van de wereld (ko,smoj) maar veroordelen deze (Noach) of 

zijn deze niet waard. Deze noties komen het meest expliciet in vers 13-16 naar voren. De 

geloofsgetuigen verlangen naar een hemels (evpoura,nioj) vaderland (patri,j) en belijden dat 

ze vreemdelingen (xe,noj) en tijdelijke bewoners (parepi,dhmoj) van de aarde zijn.  

Zoals gezegd zijn de woorden die betrekking hebben op de stad van belang. Op het begrip 

stad (po,lij) zelf zal ik later verder ingaan. In vers 10 wordt er van de stad gezegd dat zij 

fundamenten (qeme,lioj) heeft. Dit woord76 komt op verschillende plaatsen in het NT voor. In 

Lukas77 in de gelijkenissen heeft het een letterlijke betekenis, terwijl de strekking in de 

andere brieven78 meer metaforisch is, dat geldt ook voor de verwijzing in 6:1.Duidelijk is in 

ieder geval dat het fundament hier niet (zoals in de brieven) als zelfstandige metafoor 

functioneert. De betekenis van het woord fundamenten in 11:10 vertoont vooral 

overeenkomst met de fundamenten zoals te vinden in de LXX weergave79 van Psalm 8780 en 

het einde van de Openbaring81. Op deze plaatsen gaat het over de fundamenten van de 'stad 

van God' (Ps. 87) en de fundamenten van de muur van het 'hemelse Jeruzalem' (Opb).  

Van de stad wordt gezegd dat God daar de architect (tecni,thj) en bouwer (dhmiourgo,j) van 

is. Het woord tecni,thj komt op enkele andere plaatsen82 in het NT voor en heeft de 

connotatie van vakman, beoefenaar van een ambacht. De vertaling 'architect' heb ik aan het 

GELNT83 ontleend. Overigens is 11:10 de enige plaats in het NT waar God als architect wordt 

genoemd, en ook in de LXX komt dit nergens voor.  

Het woord dhmiourgo,j is een NT hapax legomenon en komt in de LXX slechts eenmaal84 voor. 

De betekenissen van dit woord lopen uiteen,85 van de door het GELNT86 voorgestelde 

                                                                 
75

 (Johnsson, 1978, p. 241) geeft een vergelijkbare opsomming en spreekt over: "the motifs of wandering, 
sighting the goal but not attaining it, and disavowal of a worldly goal." 
76

 (Williamson, 1970, pp. 121-122) neemt dit woord op in zijn lijst van "(…) the vocabulary shared by Philo and 
the Writer of Hebrews" (114). 
77

 Luk 6:48-49; 14:29  
78

 Rom 15:20, 1 Kor 3:10-12, Ef 2:20, 1 Tim 6:19, 2 Tim 2:19 
79

 Ps 86(87):1 "οἱ κεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖσ ὄρεςιν τοῖσ ἁγίοισ" (LXX). 
80

 (Walker, 1996, p. 214) wijst erop dat het hier om een impliciete herinterpretatie van de stad van psalm 87 
gaat: "In identifying the 'city that has foundations' (v.10) with the 'heavenly' one (v.16) he was denying that the 
earthly Zion could also be truly described in such terms – even though this Psalm had given the opposite 
impression." Zo ook (Attridge, 1989, p. 324). 
81

 (Opb 21:14, NBG) "En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf 
apostelen des Lams."  
(Opb 21:19-20, NBG) "En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het 
eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde 
sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende 
chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist."  
82

 Hand 19:24-25, Opb 18:22 
83

 (p.1001) 
84

 2 Makk 4:1 het gaat daar niet over God, maar over een mens. 
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vertaalopties heb ik voor 'bouwer' gekozen. Dit lijkt mij gezien de context het meest voor de 

hand liggend. Gräßer wijst erop dat de auteur van de Hebreeënbrief er kennelijk geen 

moeite mee heeft dit theologisch beladen begrip te gebruiken.87 Het is echter de vraag of de 

auteur zich bewust is geweest van een theologische lading die dit begrip zou hebben. 

Auteurs met zeer uiteenlopende achtergronden en bedoelingen hebben God als dhmiourgo,j 

aangeduid, zonder dat ze blijk geven zich van filosofische (bij)betekenissen bewust te zijn.88 

In de vergelijking met Philo die hieronder volgt zal ik nog kort ingaan op de dhmiourgo,j bij 

deze auteur. 

Samenvattend kan gesteld worden dat uit het idioom van de auteur blijkt dat het geloof, de 

toekomst, het hemelse vaderland en het omzwerven op aarde, belangrijke thema's in H.11 

zijn. 

  

                                                                                                                                                                                                        
85

 (Oudenrijn, 1951, pp. 124-131) wijst bijvoorbeeld op vier betekenissen van dit woord die hij bij Plato heeft 
aangetroffen: ambachtsman, vakman, maker, schepper.  
86

 (p. 223) craftsworker, builder, maker, creator. 
87

 (Gräßer, 1990, p. 129) "Die theologischen Bedenken, Gott als Weltgestalter erscheinen zu lassen, teilt er 
offenkundig nicht." 
88

 (Williamson, 1970, p. 48) "Writers as different and as separated in time from one another as Xenophon, 
Epictetus and Josephus used dhmiourgo,j of God, and in each case with none of the special philosophical 
associations of the word found in Plato and Philo." 
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6. STRUCTUURANALYSE  

Het doel van deze structuuranalyse is om op zowel taalkundige als inhoudelijke gronden 

inzicht te krijgen in de opbouw van H.11. Dit hoofdstuk moet als geheel worden gelezen,
89

 

maar dat neemt niet weg dat er op basis van de inhoud verschillende secties te 

onderscheiden zijn. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van taalkundige analyse 

verschillende onderdelen binnen de secties te onderscheiden.  

6.1 BEPALING SECTIES 

In de door mij geraadpleegde literatuur ben ik verschillende indelingen tegengekomen. De 

verschillen zijn minder groot dan ze op het eerste gezicht lijken en hebben vooral met de 

mate van detaillering te maken. Zo zien alle auteurs vers 32 als begin van een nieuwe sectie. 

De meningen over de functie van vers 390 lopen echter behoorlijk uiteen. Hoort dit vers nog 

bij de beschrijving van het geloof91 of is dit al het eerste voorbeeld?92 Op basis van het begin 

van dit vers is het laatste te verwachten, maar gelet op de verdere inhoud hoort dit vers nog 

bij de beschrijving van het geloof. Het is moeilijk om vol te houden dat een beschrijving in de 

eerste persoon meervoud een voorbeeld is, hoewel Gräßer opmerkt dat de schepping een 

voorbeeld voor het geloof is.93 

Zelf ben ik op basis van vorm en inhoud tot onderstaande indeling in secties gekomen, deze 

komt overeen (op de omvang van de geloofsbeschrijving na) met de indeling zoals 

Backhaus94 die geeft: 
 

1-3 Beschrijving van het geloof 
Zie bovenstaande uitleg. 
4-12 Eerste reeks voorbeelden: Van Abel tot (Abraham en) Sara 
Dit is de eerste lijst anafora, begint met offer van Abel en eindigt met een vrouw. 
13-16 Commentaar: het hemels vaderland  
Toelichting op de levenswijze en de motivatie van de geloofsgetuigen. 
17-31 Tweede reeks voorbeelden: Van Abraham tot Rachab 
Tweede lijst anafora, begint met offer van Abraham en eindigt met een vrouw. 
32-38 Opsomming en allusie: van de Richteren tot later tijden 
Overgang ingeleid door directe rede, staccato-achtige opsomming van namen en 
gebeurtenissen. 
39-40 Conclusie en actualisering 
Afsluitende conclusie en toepassing naar het heden. 

In alle indelingen worden de anafora als aparte sectie gezien. Vaak wordt op basis van de 

chronologie van de geloofsgetuigen nog een nader onderscheid aangebracht95 en wordt vers 

13-16 als onderdeel van de beschrijving van de patriarchentijd gezien. Daarmee wordt mijns 

                                                                 
89

 (Johnson L. T., 2006, p. 275) 
90

 H.11:3 "Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord van God is bereid…" 
91

 (Eisenbaum,  Gräßer, van Bruggen) 
92

 (Cosby, Backhaus) 
93

 (Gräßer, 1990, p. 90) "Es betrifft die Schöpfung die als Beispiel für den Glauben, der ein πραγμάτων ἔλεγχος 

οὐ βλεπομένων ist. Nicht erst die Geschichte zwischen Gott und den Menschen, sondern schon ihr Schauplatz, 
die Weltschöpfung, ist >>ein Postulat des Glaubens<<." 
94

 (Backhaus, 2009, p. 382) de opschriften die ik aan de verschillende secties geef, wijken echter wel af van 
Backhaus. Zo ziet hij vers 32-38 als "Überblick: Von der Richterzeit bis zu den Verfolgungen der Makkabäerzeit."  
95

 Bijvoorbeeld: 4-7 Oorsprongstijd, 8-22 Patriarchentijd, 23-31 Exodustijd in (Eisenbaum, 1997), (Gräßer, 
1990). 
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inziens onvoldoende recht gedaan aan de afwijkende vorm van dit gedeelte. Bovendien laat 

de inhoud van deze verzen zich breder toepassen dan alleen op de patriarchentijd en 

worden de adressanten in het betoogt betrokken, dit blijkt uit het gebruik van het presens in 

vers 16. Evenals Backhaus zie ik dit gedeelte dus als een aparte sectie. Opvallend bij deze 

indeling is dat zowel de eerste als de tweede reeks voorbeelden begint met een offer en 

eindigt met een vrouw.96 Dit lijkt mij een aanvullend argument voor bovenstaande indeling. 

De indeling vanaf vers 32 is eenvoudig op basis van de inhoud aan te brengen en is in bijna 

alle door mij geraadpleegde commentaren hetzelfde. 

6.2 BEPALING STRUCTUUR 

Om op basis van de structuur de centrale thematiek van H.11 te kunnen bepalen is een 

fijnmaziger indeling noodzakelijk. Daarom maak ik binnen de hierboven beschreven secties 

onderscheid tussen zelfstandige onderdelen. Guthrie97 is voor mij een belangrijke bron bij de 

afbakening van de zelfstandige onderdelen. Volgens diens analysemethode wordt een 

onderdeel gevormd door onder andere: eenheid in genre (uitleg, vermaning), onderwerp, 

werkwoordsvorm (onderwerp, tijd, persoon, getal), pronominale verwijzingen, lexicale 

cohesie, indicatoren van tijd en plaats. De overgang van het ene onderdeel naar het andere 

noemt Guthrie een 'Cohesion Shift'. Hiervan is sprake wanneer er bij meerdere van 

bovengenoemde aspecten sprake is van een overgang. Ter illustratie: de eerste sectie, de 

beschrijving van het geloof, bevat twee zelfstandige onderdelen:  

 Vers 1 en 2 vormen samen één onderdeel; genre en onderwerp blijven gelijk, er is 

geen opvallende wijziging in werkwoordsvorm, bovendien is er een pronominale 

verwijzing ('daarmee'). Lexicale cohesie is lastiger aan te tonen en je zou erop 

kunnen wijzen dat er een verschuiving is in het tijdsperspectief ('de ouden'), dat 

neemt niet weg dat hier duidelijk sprake is van één zelfstandig onderdeel. 

 Vers 3 hoort daar niet bij omdat hier sprake is van een overgang naar een nieuw 

onderdeel. Genre blijft gelijk, maar er wordt een nieuw onderwerp aangereikt, ook 

de werkwoordsvorm laat een opvallende verschuiving zien (indicatief eerste 

persoon: 'verstaan'), een pronominale verwijzing naar het voorgaande ontbreekt. 

Lexicale cohesie is wel aanwezig ('geloof', 'dingen die men niet ziet'/'dat wat niet 

gezien wordt'). Er is een aanwijzing voor de wijziging in het tijdsperspectief; de 

schrijver voert de lezer naar het ontstaan van de wereld.  

De overgang in onderwerp, werkwoordsvorm, het ontbreken van een pronominale 

verwijzing en de wijziging in tijdsperspectief wijzen op een 'Cohesion Shift', daarom 

beschouw ik vers 3 als een apart onderdeel.  

Deze methode van Guthrie heb ik op heel H.11 toegepast, maar omwille van de leesbaarheid 

van deze scriptie hier niet uitgewerkt. De meeste secties bevatten meerdere onderdelen 

maar soms vallen de grenzen van een sectie en een onderwerp samen zoals in vers 13-16. In 

onderstaande tabel staat een overzicht van de secties met bijbehorende onderdelen 
  

                                                                 
96

 Backhaus mist dit punt omdat hij de voorbeeldlijst bij vers 3 laat beginnen. 
97

 (Guthrie, 1994, pp. 55-58) 
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Sectie Onderdelen Vers Nummering 

Beschrijving Beschrijvingen 1:3 Arabische cijfers 

Eerste reeks Voorbeelden 
Commentaar 
Voorbeelden 

4:5 
6 
7:8 

Arabische cijfers 
 
Arabische cijfers 

Commentaar Commentaar 13:16 n.v.t. 

Tweede reeks Voorbeelden 17:31 Arabische cijfers, 
doorgenummerd 

Opsomming en allusies Directe rede 
Opsomming 
Allusies 

32 
32 
33 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

Conclusie en actualiserende 
verklaring 

Conclusie en Verklaring 39 
40 

n.v.t. 
n.v.t. 

 

Het geheel van H.11 sluit af met een verklaring, maar ook de zelfstandige onderdelen 

worden soms afgesloten met een verklaring. Al deze verklaringen beginnen met woorden als 

('daarom', 'omdat'). Hoewel ik de verklaring niet als zelfstandig onderdeel beschouw, heb ik 

ze wel herkenbaar gemarkeerd (cursief) in de structuuranalyse. Door dit te doen wordt de 

structuur van dit hoofdstuk nog beter zichtbaar.  

 

Ten slotte heb ik de aparte (bij)zinnen binnen een onderwerp een 'niveau' toegekend. De 

eerste zin van een onderwerp heeft altijd het hoogste niveau. Als de nieuwe bijzin een 

volgende stap in de (anti)climax is of een ontwikkeling in het gedachtepatroon laat zien, dan 

beschouw ik dit als een nieuw niveau, deze worden door een Latijnse kapitaal onderscheiden 

(bijv. Voorbeeld 1 A).  

De aanduiding van verklaringen volgen die van de onderdelen waar ze bij horen: er wordt 

middels een apostrof aangegeven bij welk niveau van het onderdeel ze horen (bijv. 

Verklaring 1 A'). 

Indien er binnen de verklaring sprake is van meerdere niveaus die op hetzelfde niveau van 

het onderdeel horen, dan is er achter de hoofdletter met de apostrof een extra hoofdletter 

ingevoegd (bijv. Verklaring 5 A'B).  

Deze werkwijze ben ik zo niet in de literatuur tegengekomen en zal wellicht hier en daar 

arbitrair overkomen. Toch heb ik ze toegepast om zo inzicht te verkrijgen in de opbouw van 

de zelfstandige onderdelen en de functie van de verklaring daarbinnen.  
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 Tekstelement Niveau Tekst Hebreeën 11, eigen vertaling 

 

Beschrijving 1 A 

  B 

Verklaring B' 

Beschrijving 2 A 

  B 

 

Voorbeeld 1 A 

  B 

Verklaring 1 A' 

  B' 

Voorbeeld 2 A 

  B 

Verklaring 2 B' 

  A' 

Commentaar A 

Verklaring A' 

  A'B 

Voorbeeld 3 A 

 

  B 

  C 

  D 

 

Voorbeeld 4 A 

  B 

  C 

Voorbeeld 5 A 

  B 

 

Verklaring 5 A' 

  A'B 

Voorbeeld 6 A 

 

  B

  C 

 

Beschrijving van het geloof 

1. Het geloof nu, is de verwerkelijking van wat men hoopt,  

 het bewijs van de dingen die men niet ziet. 

2.  Want daarmee is de ouden getuigenis gegeven. 

3. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord van God is bereid,  

 zodat de dingen die zichtbaar zijn, gemaakt zijn uit dat wat niet gezien wordt. 

Eerste reeks voorbeelden: van Abel tot (Abraham en) Sara 

4. Door het geloof offerde Abel een groter offer aan God dan Kaïn,  

 hierdoor werd getuigd dat hij rechtvaardig is,  

dat getuigt God over zijn offers, 

 en daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. 

5. Door het geloof is Henoch overgezet zodat hij de dood niet zou zien  

 en hij is niet gevonden,  

 want God plaatste hem over, 

want voordat hij werd weggenomen werd van hem getuigd dat hij God behaagde. 

6. Nu, zonder geloof is het onmogelijk om te behagen,  

 want om tot God te komen is het nodig om te geloven dat Hij is  

  en een beloner is van die Hem zoeken. 

7. Door het geloof ontving Noach een goddelijke waarschuwing van de dingen die nog niet 

gezien werden, 

 terwijl hij bezorgd was bouwde hij de ark tot behoud van zijn huis, 

   waardoor hij de wereld oordeelde 

   en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid van 

   het geloof. 

8. Door het geloof, gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd,  

 toen hij uitging tot een plaats die bestemd was om tot erfdeel te ontvangen 

  en hij ging uit, terwijl hij niet wist waar hij zou komen. 

9. Door het geloof, ging hij als vreemdeling naar het land van de belofte  

 om daar als vreemdeling in tenten te wonen,  

 met Izaäk en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte. 

10. Want hij zag uit naar de stad die fundamenten heeft, 

  waarvan God de architect en bouwer is. 

11. Door het geloof ontving Sara, die onvruchtbaar was, de kracht tot de vestiging van een 

geslacht, 

  buiten de tijd van de rijpheid, 

   toen zij Hem die het beloofde als betrouwbaar beschouwde. 
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 Tekstelement Niveau Tekst Hebreeën 11, eigen vertaling 

Verklaring A' 

 

 

Commentaar A 

  B 

  C 

  D 

 

Verklaring D' 

   

  C' 

   

   

  D'' 

  C'' 

  D''' 

 

Voorbeeld 7 A

  B 

  C 

Verklaring 7 A' 

  B' 

Voorbeeld 8 A 

  B 

Voorbeeld 9 A 

 

  B 

Voorbeeld 10 A 

 

  B 

Voorbeeld 11 A 

  B 

  C 

Voorbeeld 12 A 

 

  B 

 

12. Daarom zijn verwekt, uit deze ene die zo goed als gestorven was; (zovelen) als de sterren aan 

de hemel veel zijn en het zand aan de oever van de zee ontelbaar is. 

Commentaar: het hemels vaderland 

13. In dat geloof, stierven deze allen, 

  terwijl ze de belofte niet hadden ontvangen  

  maar deze van een afstand zagen en met vreugde ontvingen;  

   zij hebben beleden dat ze vreemdelingen en tijdelijke bewoners 

   van de aarde zijn. 

14.    Want die zulke dingen zeggen, maken duidelijk dat ze naar een 

   vaderland verlangen. 

15.   En als zij dat in gedachten hadden gehouden, dat waar ze vandaan  

  kwamen;  

  ze hadden de gelegenheid om terug te keren. 

16.    Maar nu verlangen zij, naar beter, dat is een hemelse,  

  daarom schaamt God Zich niet, God van hen te worden genoemd,  

   want Hij had hun een stad bereid. 

Tweede reeks voorbeelden: Van Abraham tot Rachab 

17. Door het geloof offerde Abraham Izaäk toen hij verzocht werd,  

 en hij offerde de eniggeborene waar hij beloften voor ontvangen had,  

18.   hij tot wie gezegd was, dat in Izaäk uw nageslacht zou worden genoemd. 

19. hij rekende dat de machtige God hem uit de doden zou opwekken 

  en hij heeft hem als een teken (bij gelijkenis) teruggekregen. 

20. Door het geloof heeft Izaäk, Jakob en Ezau gezegend,  

 ook voor de toekomst. 

21. Door het geloof heeft Jakob toen hij stierf, beide zonen (elk van de zonen) van Jozef 

gezegend  

 en heeft aanbeden, terwijl hij leunde op het uiterste van zijn staf. 

22. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven gesproken over de uittocht van de kinderen van 

Israël 

  en heeft bevel gegeven betreffende zijn gebeente. 

23. Door het geloof is Mozes toen hij werd geboren drie maanden door zijn ouders verborgen 

 omdat zij toen zagen dat het kindje mooi was  

en zij waren niet bang voor het gebod van de koning. 

24. Door het geloof heeft Mozes toen hij groot was geworden  

geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. 

25.  hij koos liever mishandeld te worden met het volk van God  

 dan tijdelijk genot te hebben van de zonde. 



DE BETEKENIS VAN DE STAD IN HEBREEËN 11          27 
 

 Tekstelement Niveau Tekst Hebreeën 11, eigen vertaling 

Verklaring 12 B' 

  

  A' 

Voorbeeld 13 A 

  B 

Verklaring 13 A' 

Voorbeeld 14 A 

  B 

Voorbeeld 15 A 

  B 

Voorbeeld 16 A 

Voorbeeld 17 A 

Verklaring 17 A' 

 

Opsomming A 

  B 

   

 

 

 

 

 

 

  A 

  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C 

  D 

26.  hij beschouwde de verachting van Christus groter weelde  

 dan de schatten van Egypte,  

want hij lette op de beloning. 

27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten,  

 zonder dat hij bang was voor de woede van de koning  

omdat hij als ziende de Onzichtbare volhield.  

28. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en de besprenging van het bloed  

 opdat de vernietiger niet zijn eerstgeborenen zou aanraken. 

29. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee als door droog land gegaan, 

  terwijl de Egyptenaars toen zij het poogden verdronken zijn. 

30. Door het geloof vielen de muren van Jericho, toen er zeven dagen omheen was getrokken. 

31. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen,  

omdat ze de spionnen met vrede ontvangen had. 

Opsomming en allusie: van de Richteren tot later tijden 

32. En wat zal ik nog meer zeggen?  

 Want de tijd zou mij ontbreken om te vertellen over 

  Gideon,  

 Barak,  

 Simson, 

 Jefta,  

 David  

 en Samuël  

 en de profeten. 

33. Zij hebben door het geloof,  

koninkrijken verslagen,  

werken van de gerechtigheid uitgevoerd,  

beloften ontvangen,  

monden van leeuwen toegestopt. 

34.  Zij hebben de kracht van het vuur geblust,  

 zij zijn aan de scherpe rand van het zwaard ontsnapt,  

 zij hebben kracht uit zwakheid ontvangen,  

 zij zijn sterk gemaakt in de oorlog,  

 vijandelijke legers hebben ze op de vlucht gedreven. 

35.  Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding van de doden (terug)gekregen  

 maar anderen hebben martelingen ondergaan  

  omdat ze de bevrijding niet aanvaardden,  

   opdat ze de betere opstanding zouden verwerven. 
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 Tekstelement Niveau Tekst Hebreeën 11, eigen vertaling 

  B 

  C 

 

 

 

 

 

 

 

  D 

 

 

Verklaring B'  

  B 

 

 

 

 

 

Conclusie A 

  B 

Verklaring B' 

  A' 

36.  Weer anderen hebben beproeving ontvangen  

  van martelingen  

  en geselslagen  

  verder boeien  

  en gevangenschap. 

37.   Zij zijn gestenigd,  

  in stukken gezaagd,  

  met het zwaard vermoord,  

  zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen terwijl ze  

   ontbering,   

   onderdrukking  

   en mishandeling ondergingen. 

38.  De wereld was hen niet waard.  

 Zij hebben gedwaald door  

  woestijnen  

  en bergen  

  en grotten  

  en onderaardse gangen. 

Conclusie en actualiserende verklaring 

39. Ook deze allen, aan wie door het geloof een getuigenis is gegeven,  

 hebben de belofte niet ontvangen. 

40.  aangezien God voor ons iets beters had voorzien  

opdat zij niet zonder ons volmaakt zouden worden. 

 
Op basis van het bovenstaande valt te concluderen dat H.11 uit twee duidelijk afgebakende 

grotere eenheden bestaat: vers 1-31 en vers 32-38. Over de verdere onderverdeling van het 

eerste deel is geen consensus. Mijns inziens begint dit deel met een beschrijving van het 

geloof (1-3), gevolgd door twee reeksen voorbeelden (4-12; 17-31), met in het hart van de 

voorbeeldreeksen een commentaar op het hemels vaderland, dat als stad wordt aangeduid 

(13-16). Dit wijst op het belang van dit thema in H.11. 
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III DE STAD IN DE HEBREEËNBRIEF 

In dit hoofddeel wil ik ingaan op de betekenis van 'de stad'. In het eerste hoofdstuk zal ik de 

verwijzingen naar de stad in de Hebreeënbrief inventariseren en gemeenschappelijke 

karakteristieken bespreken. In het tweede hoofdstuk zal ik de teksten waarin de stad 

genoemd wordt, afzonderlijk bespreken.  

Guthrie spreekt van 'hookwords' die verschillende delen van de Hebreeënbrief verbinden.98 

In H.11 wordt er, relatief laat in de brief, een nieuw hookword geïntroduceerd: de stad 

(πόλισ).  

7. INVENTARISATIE TEKSTEN 

Het woord stad (πολισ) heeft volgens het GELNT99 in het NT drie mogelijke betekenissen: 

stad in de letterlijke zin des woords, het hemelse Jeruzalem of de inwoners van een stad 

(abstractum pro concreto). Volgens dit woordenboek betekent de stad in de Hebreeënbrief 

altijd het hemelse Jeruzalem.  

De stad in H.11 is niet los te zien van de andere plaatsen in de Hebreeënbrief waar dit motief 

naar voren komt. Daarom wil ik beginnen met een inventarisatie van teksten waar de stad in 

voor komt: 
 

Hebreeën 11 (Eigen vertaling): 

9. Door het geloof, ging hij als vreemdeling naar het land van de belofte om daar als vreemdeling in tenten te 

wonen, met Izaäk en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte. 

10. Want hij zag uit naar de stad die fundamenten heeft, waarvan God de architect en bouwer is. 

 

11. Door het geloof ontving Sara, die onvruchtbaar was, de kracht tot de vestiging van een geslacht, buiten de 
tijd van de rijpheid, toen zij Hem die het beloofde als betrouwbaar beschouwde. 
 

16. Maar nu verlangen zij, naar beter, dat is een hemelse, daarom schaamt God Zich niet, God van hen te 

worden genoemd, want Hij had hun een stad bereid. 

 

30. Door het geloof vielen de muren van Jericho, toen er zeven dagen omheen was getrokken. 

31. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat ze de spionnen met 

vrede ontvangen had. 

 
Hebreeën 12 (NBG): 

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot 

tienduizendtallen van engelen,  

23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en 

tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,  

24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt 

dan Abel.  

 

Hebreeën 13 (NBG): 

12 Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden.  

13 Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen.  

14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.  

                                                                 
98

 (Guthrie, 1994) 
99

 (pp. 844-845) 
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Aan de hand van deze teksten wil ik eerst voor alle verzen tegelijk nagaan welke 

eigenschappen de stad volgens de auteur heeft. Het gaat mij daarbij om de oorsprong, de 

kwaliteit, de locatie en de bewoners van de stad. Vervolgens staat de vraag naar de functie 

van de stad in de directe context centraal, deze zal ik voor iedere vindplaats afzonderlijk 

bespreken. 

 

Oorsprong 

De auteur brengt de stad in verband met God zelf. Hij spreekt over God als haar architect en 

bouwer (11:10) en wijst hij erop dat de stad door God is bereid (11:16). In H.12 gaat het niet 

zozeer over de oorsprong van de stad, maar is er wel sprake van continuïteit in het beeld 

wanneer deze wordt aangeduid als de stad van de levende God.  

 

Kwaliteit 

Het feit dat God architect en bouwer van de stad is, laat geen ruimte over voor twijfel aan 

haar kwaliteit. Toch onderstreept de auteur in de verschillende teksten de buitengewone 

eigenschappen van de stad. Deze stad heeft namelijk fundamenten (11:10), het is een 

hemelse stad (12:22). Het vertrouwen op een stad als deze is dus voluit gerechtvaardigd.100 

 

Locatie 

In H.11 wordt niet expliciet gesproken over de locatie van de stad. Wel staat er van de 

aartsvaders geschreven dat ze naar een hemels vaderland verlangen (11:16) en in dat 

verband wordt er gesproken over de stad die God voor hen heeft bereid. De stad waarover 

gesproken wordt zal dus een hemelse stad zijn. Dat wordt later in de brief bevestigd 

wanneer deze stad op één lijn gezet wordt met de berg Sion en het hemelse Jeruzalem 

(12:22). De locatie van de stad is dus wel duidelijk: de hemel. 

 

Bewoners 

De bewoners van de stad zijn diegenen voor wie God die stad bereid heeft (11:16). Maar zijn 

deze mensen101 die verlangen naar een beter, een hemels vaderland (11:16) al echte burgers 

van deze stad? In H.12 wordt er een antwoord op deze vraag gegeven: "gij zijt genaderd tot 

(…) de stad van de levende God" (12:22). Kennelijk maken de gelovigen nu al deel uit van de 

stad van God. Zij zijn niet de enige burgers, er is ook sprake van: 

 'tienduizenden van engelen', 

 'een plechtige vergadering van eerstgeborenen', 

 'God de Rechter over allen', 

 'de geesten der rechtvaardigen', 

 'Jezus de middelaar van een nieuw verbond'. 

Niet alleen uit de typering maar ook uit de beschrijving van haar bewoners blijkt dat het hier 

om een hemelse stad gaat. De bewoners zijn engelen, de gelovigen, God en Jezus zelf. De 

                                                                 
100

 (Gräßer, 1990, p. 130) 
101

 Niet alleen de aartsvaders, maar ook de hoorders van deze brief. Zie pagina 23. 
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engelen die weliswaar niet zo machtig als Jezus zijn (1:4) hebben wel in groten getale een 

plaats in de hemel. De vergadering (ὲκκλθςία)102 van eerstgeborenen en de geesten der 

rechtvaardigen verwijst naar dezelfde groep mensen namelijk de ecclesia ab Abel. Het gaat 

hier dan ook niet om twee afzonderlijke groepen, maar om twee beschrijvingen van dezelfde 

gemeente.103 Uit H.12 wordt duidelijk dat de hoorders van de brief nu al deel uit maken van 

deze gemeente en derhalve nu al burgers van deze stad zijn.  

Het slot van de brief lijkt meer bij H.11 aan te sluiten als het gaat om de vraag of de hoorders 

nu al bewoners zijn of nog steeds zoekers van de stad, daar staat: "wij zoeken de 

toekomstige" (13:14).  

Er is hier dus sprake van een paradox: de gelovigen zijn reeds tijdens hun aardse 

pelgrimstocht burger van de hemelse stad en horen daar voluit bij, tegelijk is het doel van 

hun pelgrimage nog niet bereikt.104  Duidelijk is dat er hier geen sprake is van een 

tegenstelling tussen 'tegenwoordige' en 'toekomstige' eschatologie. De auteur wil voor zijn 

hoorders de zekerheid van de toekomstige stad benadrukken:105 zij mogen het burgerschap 

van deze stad nu al beleven hoewel zij hun bestemming nog niet hebben bereikt.106 

 

  

                                                                 
102

 (Johnson L. T., 2006, p. 332) wijst erop dat ὲκκλθςία hier in de burgerlijke zin verstaan moet worden en niet 
als 'gemeente'. De auteur gebruikt daar een ander woord voor (10:25).  
103

 (Backhaus, 2009, p. 446) 
104

 (Backhaus, 2009, p. 442) 
105

 (Hengel, 2000, p. 271) "Einen wesentlichen Punkt bildete hier die Perspektive der Gewißheit (…) Das 
erwartete Heil ist in dieser Gewißheit bereits gegenwärtig. Es geht nicht einfach um eine >>mystische<< 
gegenwärtige Gottesgemeinschaft, vielmehr bestimmt die zukünftige Offenbarung der >>ewigen 
Gottesstadt<<, die im Himmel jetzt schon beherrschende Realität ist, die angefochtene irdische Gemeinschaft 
der Glaubenden."  
106

 (Backhaus, 2009, p. 442) 
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8. BESPREKING TEKSTEN 

8.1 HEBREEËN 11:9-10 

De stad fungeert in deze verzen als tegenbeeld van de tenten (skhnh,) waar de aartsvaders in 

woonden. 107  Tegenover de bestendigheid van de stad met fundamenten staat de 

betrekkelijkheid van een tent. 108  Naar de tent (de tabernakel) is in de voorgaande 

hoofdstukken meerdere malen verwezen: voor alle verwijzingen naar de locatie van de 

offercultus wordt dit woord109 gebruikt; het woord tempel komt in de Hebreeënbrief niet 

voor. Op deze manier heeft de auteur verwijzingen naar de toenmalige offerdienst in de 

tempel vermeden en kon hij duidelijk maken dat het hem niet (zoals bij de Qumransekte) om 

een zuivering van de toenmalige cultus te doen is. Het gaat de auteur om de inferioriteit van 

de offercultus in het licht van het offer van Christus.110 Door te spreken over de tabernakel 

verwijst hij naar de ontoereikendheid van de offercultus ook in haar meest prille en zuivere 

vorm.111  

Door hier de tent tegenover de stad te plaatsen roept de auteur dus associaties op met de 

door hem breed uitgewerkte tegenstelling tussen de offerdienst en Christus. In zijn laatste 

aansporingen aan het einde van H.13 komt de auteur nog één keer op deze tegenstelling 

terug. Hij zegt daar: "Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel 

verrichten, niet mogen eten." De boodschap is duidelijk: het altaar is Christus, Hij is er voor 

hen die 'buiten de legerplaats gaan'112 en de 'toekomende stad verwachten', maar niet voor 

hen die in de tent dienen.113 In H.13 wordt dus de tegenstelling tussen cultus en Christus, 

tussen tent en stad op een krachtige wijze aan elkaar verbonden.114  

Een andere tegenstelling in deze verzen (11:9-10) is die tussen het (veronderstelde) 

burgerschap in de stad van God en het vreemdelingschap van de aartsvaders in het beloofde 

land.115 Ook het land Kanaän was uiteindelijk tussenstation op weg naar het hemelse 

Jeruzalem, de stad waarvan God zelf de architect en bouwer is.  

8.2 HEBREEËN 11:11 

De verwijzing naar Sara in vers 11 heeft de commentatoren veel hoofdbrekens gekost. 

Letterlijk staat er dat Sara de kracht heeft ontvangen tot 'grondlegging van zaad' (katabolh, 

spe,rma). Deze uitdrukking duidt in het toenmalige spraakgebruik op de rol van de man bij de 

voortplanting116 en kan moeilijk op Sara toegepast worden. Ik heb ervoor gekozen om de 

gebruikte uitdrukking metaforisch op te vatten en heb vertaald: Sara ontving "de kracht tot 

                                                                 
107

 (Backhaus, 2009, p. 390), (Johnson L. T., 2006, p. 290), (Gräßer, An die Hebräer (Evangelisch-Katholischer 
Kommentar zum Neuen Testament), 1990, p. 126). 
108

 De tegenstelling tussen stad met fundamenten en tenten is niet nieuw zie Ps. 77 (78) LXX. 
109

 H.8:2,5; 9:2,3,6,8,11,21.  
110

 (Assen, 2009, p. 64) 
111

 (Walker, 1996, p. 208), (Dunn, 2006, pp. 116-117) 
112

 H.13:13 
113

 H.13:14 
114

 Zie pag. 37 voor een bespreking van H.13. 
115

 (Johnson L. T., 2006, p. 390) 
116

 Zie (Attridge, 1989, p. 325 n.52) voor een aantal voorbeelden. 
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vestiging van een geslacht." De reden om deze tekst hier afzonderlijk te bespreken ligt niet 

in de discussie over de vertaling van deze zinswending. Het gaat mij om de betekenis van de 

aanduiding van Sara. Er staat namelijk dat zij 'onvruchtbaar' was (Sa,rra stei/ra). De 

overlevering van deze tekst is niet eenduidig117 en ontbreekt in oudere vertalingen.118 De 

werkvertalingen in de door mij bestudeerde commentaren gaan evenals NA27 allen van de 

langere lezing uit. Een mijns inziens belangrijk argument voor deze langere lezing wordt 

echter niet genoemd.119 Er wordt namelijk weinig120 tot niets121 over de onvruchtbaarheid 

geschreven. Dat is jammer, want de langere lezing van vers 11 is op inhoudelijke gronden te 

verdedigen.  

In vers 10 is er gesproken over de stad die fundamenten heeft, dit is een verwijzing naar 

Sion.122 In Jesaja 54 staat een loflied op deze stad, dat als volgt begint:  

Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën 
gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt de 
HERE. (NBG Jes 54:1) 

De stad Jeruzalem wordt in deze verzen op paradoxale wijze aangesproken als de onvrucht-

bare (LXX: stei/ra) die desondanks kan juichen vanwege een groot nageslacht. Deze typering 

van Sion als onvruchtbare met een groot nageslacht is niet alleen op deze stad maar ook op 

Sara toe te passen. De brief van Paulus aan de Galaten (4:21-28)123 bevat daar een voorbeeld 

van. Paulus stelt daar 'de vrije', 'Sara' en 'het hemelse Jeruzalem' op één lijn en citeert in dat 

verband Jesaja 54. Concluderend is het dus goed mogelijk dat voorstelling van Sara als 

'vruchtbare onvruchtbare' een toespeling is op Jesaja 54 en dat er zo (evenals in de 

Galatenbrief) een verbinding wordt gelegd tussen deze stammoeder en Jeruzalem. 

8.3 HEBREEËN 11:13-16 

De auteur geeft in deze verzen een toelichting (13-16) op de levenswijze en de motivatie van 

de geloofsgetuigen. Deze toelichting is niet een facultatieve uitwijding binnen H.11, net 

zomin als H.11 dat in het geheel van de Hebreeënbrief is.124  

De stad is in deze verzen het loon dat de gelovigen krijgen. God beloont diegenen die Hem 

zoeken (11:6). Dit loon is niet zomaar een schadeloosstelling voor gederfde goederen; van 

(aardse) bezittingen is hier geen sprake.125 Het gaat om de God van de stad, die Zich niet 

voor hen schaamt. De nabijheid van deze God in zijn stad is het eigenlijke loon.126 

                                                                 
117

 Bestudering van het kritisch apparaat in de editie van NA27 leert dat de tekstgetuigen P13vid א A D
2 

33
 M 

Augustinus allen slechts αὐτὴ Σάρρα vermelden. Teksten die wel de langere versie, αὐτὴ Σάρρα ςτεῖρα, 
weergeven, zijn: P46

 D* ψ en ltt.  
118

 SV en NBG; daarentegen hebben W95 en NBV deze aanduiding wel. 
119

 Dat de langere lezing, Sa,rra stei/ra een alliteratie is en derhalve op retorische gronden de voorkeur 
verdient (Cosby, 1988, p. 43) is geen overtuigend argument: deze aanduiding van Sara is letterlijk in de LXX 
lezing van Gen 11:30 terug te vinden. 
120

 Bij (Attridge, 1989, p. 325), (Gräßer, 1990, p. 131), (Kamp & Bruggen, 2010, p. 276) speelt het stei/ra slechts 
een rol in de vaststelling van de betekenis van het katabolh, spe,rma.. 
121

 (Backhaus, 2009), (Johnson L. T., 2006) 
122

 Zie pagina 20. 
123

 Zie hieronder voor een bespreking van deze tekst. 
124

 Zie voor dat laatste (Gräßer, 1990, p. 86). 
125

 Op andere plaatsen in het NT is daar wel sprake van: Mat 19:29; Mar 10:30. 
126

 (Backhaus, 2009, p. 394) 
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Deze verzen werpen nader licht op het leven en de motivatie van de aartsvaders. Zij stierven 

'terwijl ze de belofte niet ontvangen hadden, maar deze van een afstand zagen en met 

vreugde ontvingen.' Dat lijkt een tegenstrijdigheid maar is het niet, de auteur maakt 

onderscheid tussen het voorwerp van de belofte en het beloftewoord. Het voorwerp van de 

belofte hebben ze van een afstand gezien, het woord van de belofte is door hen met 

vreugde ontvangen.127 De aartsvaders hebben 'beleden dat ze vreemdelingen en tijdelijke 

bewoners van de aarde zijn' en uit hun leven bleek 'dat ze naar een vaderland verlangen'. 

Voor hen is Kanaaän nooit hun echte vaderland geworden. Ze hadden terug kunnen keren 

naar het aardse Ur maar dat hebben ze niet gedaan, ze verlangden naar een beter, een 

hemels vaderland. 'Daarom schaamt God Zich niet, God van hen te worden genoemd.' Dat 

Hij hun God wordt genoemd staat op meerdere plaatsen in de Bijbel, er is daar immers 

sprake van de God van Abraham, Izaäk en Jakob.128 De schrijver lijkt hiernaar te verwijzen. 

Dat God Zich in het verleden niet voor de aartsvaders noch in het heden (N.B. in vers 16 gaat 

de auteur over op het presens) voor zijn volk schaamt,129 is een duidelijk voorbeeld van het 

bemoedigende karakter van de Hebreeënbrief.130 Bovendien blijkt uit dit gedeelte (13-16) 

een radicaal vreemdelingschap zoals die maar op weinig plaatsen in het NT voorkomt.131 

Zoals hierboven opgemerkt worden er in deze verzen veel 'dwaalwoorden' gebruikt. Dat en 

het voorgaande in aanmerking genomen is de strekking van dit gedeelte duidelijk: de 

aartsvaders waren vreemdelingen op deze aarde en verwachtten een hemels vaderland. Het 

woord 'vaderland' heeft een vooral politieke connotatie,132 dat geldt ook voor de verwijzing 

naar de stad waar dit gedeelte mee afsluit; 'want Hij had hun een stad bereid.' Deze politiek-

nationale ondertoon is op meerdere plaatsen in de brief aan te wijzen. In de verzen 35-38 

aan het einde van H.11 zijn er enkele duidelijke referenties naar de Makkabeese 

martelaren133, waarvan die naar Eleazar het meest duidelijk is.134 Van Henten stelt dat de 

Makkabeese martelaren mogelijk een patriottische functie vervullen. Hij wijst in dat verband 

op het gebruik van de atletische metafoor in 4 Makkabeeën.135 De Hebreeënbrief roept niet 

alleen associaties met de Makkabeese martelaren op, maar maakt ook expliciet gebruik van 

de atletische metafoor.136 Deze politiek-nationale ondertoon wordt in H.12 een boventoon. 

De auteur zegt dat de gelovigen een 'onwankelbaar koninkrijk ontvangen' (12:28). Dan gaat 

het echter niet om de geloofsgetuigen uit het verleden maar om de christelijke gemeente in 

                                                                 
127

 (Backhaus, 2009, p. 392) 
128

 Gen 28:13; Ex. 3:6,15 ; Mat 22:32; Mar 12:26; Luk 20:37; Hand 7:32  
129

 Vgl. H.2:11 
130

 (Gräßer, 1990, p. 142) 
131

 (Gräßer, 1990, p. 140) wijst erop dat dit echter niet de enige plaats in het NT is, waar deze notie benadrukt 
wordt. Vgl. Fil 3,20; 1 Pet 1,1; 1 Pet 2,11.  
132

 (Johnson L. T., 2006, p. 293) 
133

 2 Mak 6-7 en 4 Mak 5-18 
134

 In vers 35 wordt het werkwoord tumpani,zw (NT hapax legomenon) gebruikt deze eigenaardige term voor 
martelen gaat terug op in 2 Mak 6:19,28 waarde pijnbank als τύμπανον wordt aangeduid. 
135

 (Henten van, 1997, p. 227) "The use of the athletic metaphor for the actions of Jewish and Christian martyrs 
may well be more than the simple appropriation of conventional language. The athletic imagery may have been 
chosen because of its representative function in a patriotic context." 
136

 H.10:32; 12:1 
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het heden en dan gaat het niet om 'verwachten' maar om 'ontvangen'. De christelijke 

gemeente ontvangt wat aan de aartsvaders is beloofd.  

8.4 HEBREEËN 11:31-32 

Hierboven wees ik op de tegenstelling tussen het aardse beloofde land en de hemelse stad. 

Een aanwijzing voor het betrekkelijke belang van het beloofde land staat in de anafore 

opsomming van de geloofsgetuigen. Hier blijkt plaats te zijn voor een opvallende figuur137: 

Rachab de heidense hoer. Terwijl men, juist op die plaats, Jozua zou verwachten.138 Jozua 

had het volk wel in het land, maar niet in de rust ingeleid (4:8). De reeks anafora eindigt met 

Rachab, op de grens van het beloofde land. De eigenlijke bewoners139 van het beloofde land 

komen slechts in een staccato-achtige opsomming (11:32) naar voren en krijgen in dit 

hoofdstuk geen duidelijk profiel. Het prevaleren van Rachab boven Jozua 140  en de 

bescheiden plaats van de bewoners van het beloofde land in H.11 wijzen dus op het 

beperkte belang van het aardse beloofde land, zoals dat al in vers 9 en 10 expliciet naar 

voren is gebracht. 141 

De verzen over Rachab en Jericho wijzen niet alleen op het beperkte belang van het 

beloofde land, ze wijzen ook en nog veel meer op de onbestendigheid van de aardse stad.  

Wat opvalt, is de afwijkende vorm van vers 31: hier is niet een geloofsgetuige maar zijn 'de 

muren van Jericho' het onderwerp. De verzen beginnen weliswaar met 'door het geloof' 

maar dat daarmee niet naar het geloof van de muren van Jericho wordt verwezen is wel 

helder. Tegenover de door God bereide stad met fundamenten staat hier de stad waarvan 

de muren instorten. De ongehoorzame bewoners van deze stad komen om. Rachab en haar 

familie vormen de enige uitzondering, zij hebben de stad verlaten. Rachab wordt niet ten 

voorbeeld gesteld omdat ze de juiste leer aanhing, maar omdat ze de goede keuze maakte. 

Zij scheidt zich af van haar directe omgeving en weet daardoor aan het oordeel te ontkomen 

dat de ongehoorzamen (3:18) treft.142  

Tevens vormen deze verzen een belangrijke voorbereiding voor de laatste grote aansporing 

van de brief in H.13:12-14, die hieronder besproken wordt. Vanuit de LXX weergave van 

Jozua 6:23-24a weet Mosser aannemelijk te maken dat de vermelding van Rachab in H.11 

een voorbereiding is voor de oproep in H.13 om 'buiten de legerplaats te gaan':143  

 

                                                                 
137

 Zie (Mosser, 2009, pp. 385-386) voor een overzicht van gangbare verklaringen die door exegeten aan de 
opvallende verschijning van Rachab worden gegeven.  
138

 In de reeks Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Izaäk, Jakob, Jozef, Mozes zou Jozua te verwachten zijn. 
(Johnson L. T., 2006, p. 303) wijst op Josephus en Pseudo-Philo die juist wel een grote nadruk op Jozua leggen. 
139

 Vers 9 geeft voldoende aanleiding om de aartsvaders niet als eigenlijke bewoners van het land Kanaaän te 
beschouwen. 
140

 (Johnson L. T., 2006, p. 303) "The author's neglect of Joshua is consistent with his tendency to minimize the 
land of Canaan as the true "rest" of the people (4:8) or the people's true homeland (11:4)." 
141

 (Mosser, 2009) doet een aantal zeer waardevolle suggesties doet als het gaat om de rol van Rachab in de 
Hebreeënbrief, maar gaat mijns inziens te ver wanneer hij stelt dat: "the entire hero list was designed to 
culminate with Rahab at its rhetorical center and high point, rivaled in prominence only by faith itself (11:1) 
and Jesus (12:2)."  
142

 (Backhaus, 2009, p. 403) 
143

 Ik neem hier de vergelijking tussen deze twee teksten over van (Mosser, 2009, p. 397). 



DE BETEKENIS VAN DE STAD IN HEBREEËN 11          36 
 

Jozua 6:23-24a (LXX) Hebreeën 13:13-14 

καὶ εἰςῆλκον οἱ δύο νεανίςκοι οἱ 
καταςκοπεύςαντεσ τὴν πόλιν εἰσ τὴν οἰκίαν 
τῆσ γυναικὸσ καὶ ἐξηγάγοςαν [A] Ρααβ τὴν 
πόρνθν καὶ τὸν πατέρα αὐτῆσ καὶ τὴν μθτέρα 
αὐτῆσ καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῆσ καὶ πάντα 
ὅςα ἦν αὐτῇ καὶ πᾶςαν τὴν ςυγγένειαν αὐτῆσ 
καὶ κατέςτθςαν αὐτὴν ἔξω τῆσ παρεμβολῆσ 
[B] Ιςραθλ 
καὶ ἡ πόλισ ἐνεπρήςθη ἐμπυριςμῷ ςὺν πᾶςιν 
τοῖσ ἐν αὐτη [C] 

τοίνυν ἐξερχώμεθα [A] πρὸσ αὐτὸν ἔξω τῆσ 
παρεμβολῆσ [B] τὸν ὀνειδιςμὸν αὐτοῦ 
φέροντεσ• 
οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουςαν πόλιν [C] ἀλλὰ 
τὴν μέλλουςαν ἐπιηθτοῦμεν . 
 

 

De tekst in Jozua waar de vermelding van Rachab op teruggrijpt bevat drie elementen die 

ook in H.13 voorkomen: het uitgaan [A] buiten de legerplaats [B] en de vernietiging, dan wel 

de onbestendigheid van de aardse stad [C]. De betekenis van H.13 zal ik hieronder 

uitwerken, voor nu is het voldoende om te constateren dat de auteur in deze verzen wijst op 

het ondergeschikte belang van het beloofde land, de betrekkelijkheid van de aardse stad en 

het voorbeeld van Rachab die deze stad bijtijds heeft verlaten. 

8.5 HEBREEËN 12:22-24 

In deze verzen wordt de stad gecontrasteerd met de verschrikkingen van de Sinaï (12:18-21). 

De auteur gebruikt drie beelden: "de berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse 

Jeruzalem." Deze drie beelden zijn één en wijzen alle naar het hemelse Jeruzalem.144 

Backhaus neemt in de verzen 22-24 een thematische ontwikkeling waar:145 

I. Berg Sion + stad van de levende God (= het hemelse Jeruzalem) 

II. Tienduizendtallen van engelen (= een feestelijke vergadering) + de eerstgeborenen die 

ingeschreven zijn in de hemelen 

III. De Rechter (= God van allen) + de geesten van de rechtvaardigen die voleinding bereikt 

hebben  

IV. De Middelaar van een nieuw verbond (= Jezus) + bloed der besprenging 

Het eerste paar beschrijft de plaats, het tweede paar de deelnemers van de feestelijke 

vergadering, het derde paar de oorzaak van de vreugde en het laatste paar de toegang tot 

de feestelijke vergadering.  

De drie aanduidingen voor de locatie van deze feestelijke vergadering nemen in 

nauwkeurigheid toe: een berg, een stad, Jeruzalem. Hierdoor krijgt de hoorder de indruk dat 

hij deze stad nadert. Tegelijkertijd wordt de verhevenheid van deze plaats steeds duidelijker: 

berg Sion, stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Deze vreugdevolle stad die 

tegenover de verschrikkingen van Sinaï wordt geplaatst is een stad van leven.146 

In deze verzen legt de auteur een verbinding tussen verschillende thema's uit de 

Hebreeënbrief en de stad.  

                                                                 
144

 (Backhaus, 2009, p. 443), (Johnson L. T., 2006, p. 331) "The three images are, in a sense, one: they all evoke 
the political and cultic center of Israel, the place where the human king ruled and where the temple cult was 
practiced, but transposed to a transcendent realization "in heaven"."  
145

 De genoemde indeling en wat daarop volgt heb ik overgenomen van (Backhaus, 2009, p. 443). 
146

 (Johnson L. T., 2006, p. 331) 
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8.6 HEBREEËN 13:12-14 

In dit gedeelte wordt een verband gelegd tussen de stad en een centraal thema van de 

Hebreeënbrief, namelijk Jezus de Zichzelf opofferende Hogepriester die de weg naar de 

hemel opent. De historische gebeurtenissen op Golgotha worden met behulp van de wet 

van Mozes147 op een symbolische wijze geïnterpreteerd.148 De nadruk valt op het woord 

'buiten'; Jezus heeft buiten de poort geleden. Het altaar van de christenen staat dus buiten 

de poorten van Jeruzalem.  

Vervolgens roept de auteur op om 'buiten de legerplaats' te gaan. Wat is de bedoeling van 

deze oproep? In de literatuur lopen de antwoorden op deze vraag uiteen. Voorzichtigheid is 

dus geboden. Koester spreekt van een van de moeilijkste passages van het NT.149 Hijzelf leest 

deze woorden als een aansporing om de aardse werkelijkheid te erkennen, het sacrale te 

verlaten en de smaad van 'het seculier zijn' te dragen.150 Daartegenover staat de opvatting 

van Backhaus volgens wie het gaat om de smaad die de uitsluiting van de christelijke 

minderheid uit de stadscultuur met zich meebrengt. Wie Jezus op de weg van de ontering 

navolgt, zal eens met Hem de hemelse stad binnentreden.151  

Het meest waarschijnlijk echter lijkt het mij om in tegenstelling tot voornoemde auteurs het 

'buiten de legerplaats' als verwijzing naar het aardse Jeruzalem te lezen. Zoals gezegd blijft 

voorzichtigheid geboden, maar de argumenten om 'de legerplaats' als verwijzing naar 

Jeruzalem te lezen zijn wat mij betreft doorslaggevend. Dat het 'buiten de poort' (13:12) 

naar een letterlijke, geografische locatie buiten Jeruzalem verwijst is duidelijk. Vanuit de 

context is het daarom niet onwaarschijnlijk dat het 'buiten de legerplaats' (13:13) naar 

dezelfde stad verwijst. Belangrijker is dat de identificatie van 'de legerplaats' met Jeruzalem 

wijd verbreid was.152 Verder heeft de auteur in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig 

aangetoond dat iedere offerdienst na het volmaakte offer van Christus overbodig is, de 

tempel heeft daarmee zijn status als centrum van de godsdienst dus verloren.153 De vraag is 

wel waarom de auteur over tent en legerplaats in plaats van tempel en Jeruzalem spreekt. 

Walker ziet dit 'verhullende' taalgebruik als onderdeel van diens retorische strategie: indien 

                                                                 
147

 Lev 16:27 "En de stier van het zondoffer en de bok van het zondoffer, waarvan het bloed gebracht werd om 
verzoening te doen in het heiligdom, zal men buiten de legerplaats brengen en hun huid, hun vlees en hun 
mest met vuur verbranden." 
148

 (Johnson L. T., 2006, p. 348) 
149

 (Koester H. , 1962, p. 299) 
150

 (Koester H. , 1962, p. 302) "But it is precisely the disgrace of worldliness itself that Christians should be 
determined to bear, since, again, the distinction is not between "worldly" and "unworldly," or "outward" and 
"inward," but rather between "sacred" and "secular." Not in the participation in sacred and cultic 
performances, but in the acceptance of the secular reality the Christian finds his proper place." 
151

 (Backhaus, 2009, pp. 472-473) 
152

 Zie bijv. Midrash Rabba Num 7:6 (Soncino vertaling): "From the gates of Jerusalem to the Temple Mount 
was the camp of the Israelites. From the gate of the Temple Mount to the Temple Court was the camp of the 
Levites. From the gate of the Court inwards was the camp of the Divine Presence." (Mosser, 2009) Wijst op de 
samenhang tussen de door Josephus beschreven reinheidspraxis in Jeruzalem en de door Mozes gegeven wet 
(p. 399) en geeft daarnaast enkele citaten vanuit de dode zeerollen, 4 QMMT, waaronder: "And we are of the 
opinion …. that Jerusalem is the camp." (p. 401). 
153

 (Young, 2002, p. 258), (Walker, 1996, p. 220) 
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hij direct over het verlaten van de tempel en Jeruzalem zou hebben gesproken dan zou dat 

zijn hoorders mogelijk afschrikken.154 

Mosser, die ervan uitgaat dat deze brief aan een joods-christelijke gemeente in Jeruzalem is 

gericht, stelt dat het gaat om een letterlijke oproep om Jeruzalem te verlaten. 155 Walker, op 

wie Mosser zich voor een groot deel baseert, gaat er vanuit dat de Hebreeënbrief niet aan 

een gemeente in Jeruzalem is gericht en dat de oproep van de auteur moet worden opgevat 

als een aansporing om voor Jezus in plaats van (de cultus in) Jeruzalem te kiezen.156 Hoe het 

ook zij, duidelijk is in ieder geval dat het 'uitgaan buiten de legerplaats' in deze zin verstaan 

een scheiding tussen christendom en jodendom impliceert.157 

In het vervolg van deze verzen wordt het contrast tussen de aardse stad en de hemelse stad 

gemaakt door blijvende (μένουςαν) tegenover toekomende (μέλλουςαν) te zetten. De 

tegenstelling blijkt ook uit de woorden: 'wij hebben geen'. Op verschillende plaatsen heeft 

de auteur gewezen op dat wat 'wij hebben': rust (4:9), een Hogepriester (4:14, 8:1, 10:21) en 

een altaar (13:10). Daarnaast ontvangen de hoorders een 'onwankelbaar koninkrijk'158 

(12:28). Door de hele brief wordt er dus gewezen op datgene wat de hoorders en de auteur 

wél hebben. Dit is de enige plaats waar duidelijk wordt gemaakt wat zij niet hebben. De 

gelovigen hebben 'hier geen blijvende', dat is een aardse, stad.159 

Op subtiele maar niet te miskennen wijze verschuift de auteur de identificatie van deze niet 

bestendige, aardse stad. In H.11 (31,32) is dit Jericho, maar in H.13 is de aardse stad 

Jeruzalem.160 Wat van de (bewoners) van Jericho gezegd kan worden geldt ook voor 

Jeruzalem. De eens heilige stad heeft haar status en betekenis verloren en de gelovigen 

hebben daar niets van te verwachten. Door zijn woordkeus (wij zoeken, ἐπιηθτοῦμεν)161 legt 

de auteur een verbinding tussen de geloofsgetuigen uit het verleden, zijn hoorders en 

zichzelf.162 De gelovigen zijn evenals de aartsvaders vreemdelingen en tijdelijke bewoners 

van de aarde.  

  

                                                                 
154

 (Walker, 1996, p. 219) 
155

 (Mosser, 2009, p. 403) "To "go outside the camp" is to leave Jerusalem."  
156

 (Walker, 1996, pp. 220-226) 
157

 (Young, 2002, p. 260) "The polemic of Hebrews may appear at first to be out of step with the current post-
Holocaust rapprochement between Jews and Christians. However, one must not flatten the early Christian 
texts in order to facilitate such a worthy process." 
158

 Mogelijk is hier een verband aan te wijzen met de Makkabeese martelaren uit het einde van H.11 ("zij 
hebben koninkrijken verslagen" 11:33), vgl. (Henten van, 1997, pp. 240-241). 
159

 (Walker, 1996, p. 222) 
160

 (Mosser, 2009, p. 403) "Jerusalem has become Jericho." 
161

 Vergelijk H.11:14  
162

 (Johnson L. T., 2006, p. 349) 
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8.7 CONCLUSIES STAD IN DE HEBREEËNBRIEF 

In H.13 worden de 'toekomende' en de 'niet blijvende stad' tegenover elkaar geplaatst. Deze 
toekomende stad is de stad waarover het in H.11 gaat. Om scherp zicht te krijgen op de 
betekenis van deze stad heb ik in het onderstaande overzicht de belangrijkste kenmerken 
van de 'toekomstige' en 'niet blijvende stad' op een rij gezet. 

 

De toekomstige stad: De niet blijvende stad: 

God is de ontwerper (11:10), bouwer 
(11:10) en eigenaar (12:22), is door God 
bereid (11:16), 

De aartsvaders hebben hier als 
vreemdeling gewoond (11:9,13), 

heeft fundamenten (11:10).  tent (11:9), offercultus (13:10), 

wordt in verband gebracht met het 
nageslacht van Sara (11:11), 

Jericho (11:31), aardse Jeruzalem (13:13), 

is hemels (12:20), de stad van de levende 
God, de berg Sion, het hemelse Jeruzalem 
(12:22), 

wordt door de gelovige Rachel en haar 
familie verlaten (11:31,32), 

vervult geloofsgetuigen met een sterk 
verlangen en gevoel van vreemdelingschap 
op deze aarde (11:9,13),  

wordt bevolkt door de ongehoorzamen, 
die omkomen (11:31,32), 

gelovigen van nu zijn tot deze stad 
genaderd (12:22), 

heeft geen betekenis meer en dient door 
de gelovigen te worden verlaten, 

heeft een politieke connotatie (11:14,15), niet blijvend (13:14), 

buiten de legerplaats (13:13), legerplaats (13:13). 

toekomstig (13:14).  
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IV DE STAD IN DE LITERAIRE EN HISTORISCHE CONTEXT 

In dit deel staat de vraag naar de betekenis van de stad in de literaire en historische context 

van de Hebreeënbrief centraal. Voor de beantwoording van deze vraag heb ik de nadruk 

gelegd op de literaire context waarbinnen de Hebreeënbrief tot stand is gekomen. In dat 

kader is er aandacht voor het canonieke verband van de boeken van het OT en NT 

waarbinnen de Hebreeënbrief is overgeleverd. Ook andere (verzamelingen van) joods-

christelijke teksten passeren de revue. Per tekstverzameling wordt de betekenis van de stad 

nagegaan en wordt dit aan de Hebreeënbrief gerelateerd. In het laatste hoofdstuk wordt er 

kort ingegaan op de pelgrimage naar Jeruzalem en de vlucht naar Pella. 

9. DE STAD IN HET OUDE TESTAMENT 

In dit hoofdstuk wil ik eerst in enkele hoofdlijnen de betekenis van de stad in het OT 

(Hebreeuwse Bijbel) schetsen. Vervolgens wil ik ingaan op de vraag of het OT 

aanknopingspunten biedt om Abraham in verband met de stad te brengen zoals dat in H.11 

gebeurt. In dit hoofdstuk zal ik mij vooral richten op de primaire teksten zelf. De teksten heb 

ik opgezocht met behulp van Bibleworks. 
 

Nederlands Hebreeuws Frequentie in: 

  Tora163 Profeten164 Geschriften165 

Stad 220 704 174 ִעיר 

Jeruzalem  259 384 0 ְירּוָשַלם 

Salem 1 0 1 ָשֵלם 

Sion 56 98 0 ִצּיֹון 

Samaria 9 100 0 שְֹׁמרֹון 

Babel 23 237 2 ָבֶבל 

 

De frequentie van de verschillende begrippen per onderdeel van de Hebreeuwse Bijbel biedt 

een eerste indruk van de ontwikkeling van dit begrip. Duidelijk is dat Jeruzalem pas later in 

belang toeneemt. In de Geschriften komt deze naam zelfs vaker voor dan de algemene 

aanduiding 'stad'. Ook is opvallend dat Babel de enige stadsnaam is die in alle delen van de 

Hebreeuwse Bijbel voorkomt. Terughoudendheid in het trekken van conclusies aan de hand 

van deze gegevens is geboden. Voor het maken van verantwoorde gevolgtrekkingen is het 

beter om de individuele teksten zelf bestuderen. 

Vanuit Genesis zou de indruk kunnen ontstaan dat de stad negatief wordt gewaardeerd, Kaïn 

wordt genoemd als eerste stichter van een stad (Gen 4:17), de bewoners van de stad Babel 

zijn ongehoorzaam aan God (Gen 11:1-9), Sodom en Gomorra worden verwoest (Gen 19). 

                                                                 
163

 Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
164

 Jozua, Richteren, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, twaalf kleine profeten. 
165

 Psalmen, Spreuken, Job, Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther, Daniël, Ezra, Nehemia, 1 en 2 
Kronieken. 
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Latere profeten stellen steden als Tyrus en Sidon (Jes 23, Ez 26-29), Babel (Jes 13-14, Jer 50-

5) een afschrikwekkend oordeel voor. Toch wordt de stad niet als inherent slecht 

beschouwd.166 Jeremia roept op om de vrede voor de stad (van de ballingschap!) te zoeken 

(Jer 29), Ninevé wordt gespaard (Jon 3-4), David en Salomo hebben goede betrekkingen met 

de koning van Tyrus (2 Sam 5, 1 Kon 5), de stad is een schuilplaats tegen het natuurlijke 

gevaar waar God diegenen naartoe leidt die tot Hem roepen (Ps 107). Ook Genesis schetst 

niet een louter negatief beeld van de stad, er staat dat Abraham de koning van Salem, 

Melchizedek, eert door hem tienden te geven (Gen 14). Dit is de eerste verwijzing naar 

Jeruzalem, de plaats die het middelpunt vormt van het positieve oudtestamentische spreken 

over de stad.167  

In het spreken over Jeruzalem is een ontwikkeling waar te nemen waarin deze stad zowel in 

politiek als in religieus opzicht in betekenis toeneemt. Dat begint met de vestiging van de 

Davidische monarchie in Jeruzalem (2 Sam 5, 1 Kon 2, 11, 15 enz.). Zijn zoon Salomo bouwt 

daar de tempel waardoor deze stad als tempelstad beroemd en geroemd wordt (1 Kon 7, Ps 

48, 68). Jeruzalem is de stad van God (Ps 46, 48, 87, 101, Jes 60, Dan 9), het is de plaats die 

Hij heeft verkozen om er te wonen (Deut 12, Ps 48, 76, 132). Deze prachtige stad (Ps 48, 122) 

wordt door God (Ps 78, 132) en de mensen (Ps 122) bemind. De betekenis van deze heilige 

stad (Neh 11, Jes 52, Dan 9) is universeel (Ps 48, 87). Maar, zoals het beeld van de andere 

steden niet eenzijdig negatief is, zo is ook het beeld van Jeruzalem niet eenzijdig positief. De 

profeten laken de zonde en ontrouw van Jeruzalem (Jer 2-5, Ez 16, 22-23), zij houden het 

volk voor dat deze houding niet ongestraft zal blijven (Jer 6, 10 Ez 3, 14). Het oordeel over 

Jeruzalem is dan ook niet uitgebleven, de stad is vernietigd (Ps 79, 102, Jer 52, Kl v Jer, Dan 

9). Toch, zo stellen de profeten, zal God zich over Jeruzalem ontfermen (Jes 33, Jer 30-33). 

Jeruzalem zal weer worden opgebouwd (Jes 40, 52, 54, 60-62, Jer 33). Ook deze profetie is 

vervuld (Ezr, Neh).  

Niet alle profetische voorstellingen van een toekomstig Jeruzalem zijn echter volledig 

vervuld. Gaandeweg had het spreken over Jeruzalem een meer eschatologisch karakter 

gekregen. Daardoor waren er ook na de terugkeer van het volk uit de ballingschap en de 

herbouw van stad en tempel nog profetieën waarvan de vervulling open stond; er was nog 

geen tempel of stad van de door Ezechiël geschetste proporties (40-48) of door Jesaja 

benoemde bouwmaterialen (54) gebouwd. Veel profetieën voorzagen een centrale rol voor 

Jeruzalem in het einde der tijden (Jes 2, 60, 66, Mi 4, Zach 12-14). Deze hooggespannen 

toekomstverwachtingen voor Jeruzalem zijn duidelijk te zien bij Zacharia die aan het eind 

van de zesde eeuw v. Chr., ten tijde van de herbouw van de tempel, actief was.168 Hij 

profeteert over een toekomst waarbij God als een vurige muur de (muurloze) stad Jeruzalem 

zal beschermen (2:5), in haar midden zal wonen (2:10) en de volken naar deze stad zullen 

trekken (2:11). De herbouw van de heilige stad ging dus gepaard met het verlangen naar het 

eschatologische Jeruzalem. 

                                                                 
166

 (Ryken (ed.), 1998, p. 150) 
167

 Ik maak geen onderscheid tussen verwijzingen naar Jeruzalem en verwijzingen naar Sion, dat lijkt mij in dit 
verband niet nodig omdat deze in H.12:22 geïdentificeerd worden. 
168

 (Vriezen, 2001, pp. 320-321) 
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De stad wordt in het OT dus zowel negatief als positief geïnterpreteerd. De waardering van 

Jeruzalem in het OT is groot en neemt toe. Dat neemt niet weg dat God deze stad laat 

vernietigen vanwege de ongehoorzaamheid van haar inwoners. Maar deze vernietiging is 

niet definitief; de heilige stad is herbouwd. De profetieën over Jeruzalem overstijgen haar 

betekenis als politiek en religieus middelpunt van het volk Israël en wijzen op een 

eschatologische toekomstverwachting waarin deze stad de ontmoetingsplaats van God en 

de volken zal zijn. 

9.1 ABRAHAM EN DE STAD 

Wanneer de auteur van Abraham zegt dat hij 'een stad zocht' dan rijst de vraag wat de grond 

voor deze opmerking is. Geven de Abraham-geschiedenissen, zoals die in Genesis 

opgetekend zijn, aanleiding om Abraham met een stad in verband te brengen? Noch het 

boek Genesis, noch een ander deel van de Hebreeuwse Bijbel, lijkt de gedachte te 

rechtvaardigen dat Abraham 'een stad zocht die fundamenten heeft.' Toch is er vanuit 

Genesis een verband tussen de stad en Abraham aan te wijzen.169 Aan het einde van Genesis 

11 wordt er voor het eerst melding gemaakt van Abraham (Abram) en zijn vertrek uit het 'Ur 

der Chaldeeën'. Dit Ur der Chaldeeën is de landstreek waar de stad Babel lag. In het begin 

van Genesis 11 staat hoe de mensen daar een toren tot in de hemel probeerden te bouwen 

(Gen 11:4), hoe God ingrijpt door hun taal te verwarren (11:7) met als gevolg dat 'zij de 

bouw van de stad staakten' (11:8). Abraham die door God wordt geroepen (Gen 12) komt 

dus uit de omgeving van een mislukt stedenbouwproject.  

Op basis van bovenstaande is het goed mogelijk om de associatie van Abraham met een 

stad, zoals die in de Hebreeënbrief staat, vanuit de beschrijving van zijn roeping in Genesis te 

verklaren. 170 

  

 

  

                                                                 
169

 (Estes, 1990, pp. 399-413) heeft een artikel aan deze vraag gewijd. Deze paragraaf is grotendeels op dit 
artikel gebaseerd. 
170

 (Estes, 1990, p. 413) "The motif of the city of God for which Abraham sought as expressed in Hebrews 11:9-
10 can plausibly be taken to have a possible derivation from the collocation of the narratives of the Tower of 
Babel and the call of Abram in Genesis 11 and 12." 
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10. DE STAD IN DE APOCRIEFEN EN PSEUDEPIGRAFEN 

De aanduiding van de hieronder behandelde geschriften als Apocriefen en Pseudepigrafen is 

een protestantse en heeft te maken met de wijze waarop deze geschriften zich tot de canon 

verhouden. Geen van deze geschriften heeft een plaats gekregen in de Hebreeuwse Bijbel, 

de Apocriefe boeken zijn echter wel opgenomen in de LXX. De Pseudepigrafen die ook in de 

LXX geen plaats kregen zijn niet allemaal pseudepigraaf in de eigenlijke zin des woords maar 

worden toch met die naam aangeduid. Dat neemt niet weg dat veel van de hieronder te 

behandelen geschriften door anonieme auteurs onder de naam van een persoon uit het 

verleden zijn opgesteld. Door deze geschriften samen te behandelen wil ik niet suggereren 

dat het hier om een eenduidig corpus gaat. Er is grote diversiteit als het gaat om datering, 

achtergrond en genre van deze geschriften.171 De keuze om deze geschriften onder één 

noemer te behandelen is dan ook vooral een praktische. De te bespreken teksten heb ik in 

het geval van de Apocriefen met behulp van Bibleworks,172  en in het geval van de 

Pseudepigrafen met behulp van de index in Charlesworth173 opgezocht. Niet alle teksten zijn 

relevant, zo heb ik bijvoorbeeld zakelijk-geografische aanduidingen174 in een narratieve 

context genegeerd. Andere teksten175 zijn inhoudelijk wel relevant maar heb ik genegeerd 

omdat er grote onduidelijkheid over datering, redactie en achtergrond is.  

Omwille van de overzichtelijkheid zal ik de stad in de Apocriefen en Pseudepigrafen niet per 

geschrift maar thematisch bespreken. Het eerste thema, Jeruzalem het middelpunt, gaat 

over de geografische aanduidingen van de stad Jeruzalem. Het tweede thema, De 

waardering van Jeruzalem, gaat over de waardering van het concrete, in de tijd bestaande 

Jeruzalem. Het derde thema is De wereldse stad en gaat over de beschrijving van de 

'concurrenten' van Jeruzalem. Het vierde thema handelt over Eschatologische 

verwachtingen voor Jeruzalem. Het blijkt dat er een toekomstverwachting was die het 

concrete aardse Jeruzalem overstijgt. Bij de bespreking van dit thema wordt nagegaan hoe 

deze verwachting voor en na de vernietiging van Jeruzalem is verwoord. Ten slotte bespreek 

ik overige verwijzingen naar de stad die niet onder een van de genoemde thema's te scharen 

zijn.  

                                                                 
171

 (Vriezen, 2001, pp. 440-445) 
172

 Zoektermen in W95: Sion, Jeruzalem. 
173

 (Charlesworth (ed.), 1983) trefwoorden: Zion, Jerusalem, New Jerusalem. 
174

 Hieronder zijn er enkele geografische aanduidingen die ik wel bespreek, omdat uit deze aanduidingen een 
bepaalde opvatting over Jeruzalem blijkt. Die aanduidingen die niets over de visie van de auteur op Jeruzalem 
verraden heb ik aangeduid als zakelijk-geografisch en zal ik dus niet bespreken. 
175

 Bijv. 2 Hen 55, de datering en achtergrond van dit geschrift is onduidelijkheid, de verwijzing naar Jeruzalem 
komt alleen in de langere recensie (J) voor. 
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10.1 JERUZALEM HET MIDDELPUNT 

Voor zover ik heb kunnen nagaan, staat het belang van Jeruzalem nergens in de Apocriefen 

en Pseudepigrafen ter discussie. Uit de aanduidingen van Jeruzalem blijkt hoe wijd verbreid 

de gedachte was, dat deze stad geografisch gezien, centraal staat.  

Aristeas176 beschrijft hoe hij tijdens zijn reis Jeruzalem 'in het midden van het land zag 

liggen'.177 Andere auteurs beschouwen Jeruzalem niet alleen als middelpunt van 'het land' 

maar ook als centrum van de wereld. Het boek Jubileeën178 geeft een beschrijving van het 

erfdeel van Sem, en duidt de berg Sion daarbij aan als 'het midden van de navel van de 

wereld'.179 Ook in de Sibbyllijnse Orakels valt te lezen dat Jeruzalem het middelpunt van de 

aarde is.180 

10.2 DE WAARDERING VAN JERUZALEM 

De positieve waardering van de stad Jeruzalem wordt op zeer uiteenlopende wijze 

verwoord. In de Wijsheid van Sirach181 wordt Jeruzalem beschreven als de God geheiligde 

stad waar Hij rust.182 Deze stad wordt ook aangeduid als de 'geliefde stad' waar de Wijsheid 

rust en haar heerschappij heeft.183 In Baruch184 wordt de vernietigde stad Jeruzalem moed 

                                                                 
176

 Datering: 150 – 100 v. Chr.  
      Genre: Verhalen uit de Bijbelse en Vroeg Na-Bijbelse tijd.  
In deze brief, die geen brief in de eigenlijke zin van het woord is, legt Aristeas aan zijn broer uit hoe de LXX tot 
stand is gekomen. Hoewel de auteur zich voordoet als een heiden is deze brief waarschijnlijk door een Jood 
geschreven om  de bestaande LXX-vertaling van de Tora te verdedigen. De historische betrouwbaarheid van 
het geschrevene is beperkt. In de uitgebreide excursen wordt een grote plaats aan de hogepriester, tempel en 
Jeruzalem toegekend, mogelijk als verzet tegen de in Leontopolis gestichte tempel. (Charlesworth (ed.), The 
Old Testament Pseudepigrapha Volume II, 1983, pp. 7-11), (Vriezen, 2001, pp. 445-448) 
177

 "When we approached near the site, we saw the city build in the midst of the whole land of the Jews, upon 
a hill which extended to a great height." (Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha Volume II, 
1983, p. 18). 
178

 Datering: Kort voor de Makkabeese opstand van 167-164, in ieder geval voor 140 v. Chr.  
      Genre: Herschrijving en uitbreiding van de Bijbel.  
Dit boek is een herschrijving van Genesis 1 tot Exodus 14 en plaatst de in deze boeken beschreven 
gebeurtenissen in een chronologisch raamwerk van perioden van 49 jaar. De Bijbeltekst wordt op veel plaatsen 
van een halagisch commentaar voorzien. (Nickelsburg, 1984, pp. 97-104), (Vriezen, 2001, pp. 449-452). Na een 
inleiding en het scheppingsverhaal, behandelen de hoofdstukken 5-10 de persoon van Noach. 
179

 "And he knew that the garden of Eden was the holy of holies and the dwelling of the LORD. And Mount Sinai 
(was) in the midst of the desert and Mount Zion (was) in the midst of the navel of the earth. The three of these 
were created as holy places, one facing the other." (Jub 8:19), (Charlesworth (ed.), The Old Testament 
Pseudepigrapha Volume II, 1983, p. 73). 
180

 Zie (Sibyllijnse Orakels, Boek 5, 248-266). Hieronder zal ik nader op dit werk ingaan. 
181

 Datering: Ongeveer 180 v.Chr. 
      Genre: Wijsheidsliteratuur. 
Het geschrift bestaat uit losse onderdelen. Een belangrijk thema is de Wijsheid. Sirach ziet de Wijsheid niet als 
menselijke kwaliteit, maar als afkomstig van God. Het eerste dat God heeft geschapen is de Wijsheid. Deze 
Wijsheid was bij alle volgende scheppingsdaden betrokken en kwam bij de wetgeving op de Sinaï naar deze 
wereld. De Wijsheid heeft Zich later in Jeruzalem gevestigd. Dit expliciete spreken over de Wijsheid wordt 
afgewisseld met allerlei andere thema's. Hoofdstuk 36 is een gebed van Sirach. Ondanks aanwijsbare 
hellenistische invloed heeft dit geschrift een typisch klassiek-joods karakter. (Vriezen, 2001, p. 421) 
182

 "Erbarm u over de stad die U is toegeheiligd, over Jeruzalem, de plaats waar U rust. Vervul Sion met de 
roem van uw daden en uw tempel met uw glorie." (Sir 36:15-16 W95). 
183

 "In de heilige tent deed ik dienst in zijn nabijheid en zo kreeg ik vaste voet op de Sion. In de geliefde stad gaf 
Hij mij eveneens een rustplaats en in Jeruzalem werd mijn heerschappij gevestigd." (Sir 24:10-11 W95) 
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ingesproken: "Houd moed, Jeruzalem; wie u een naam gaf, zal u troosten."185 Jeruzalem 

wordt in Ezra 4186 beschouwd als moederstad in de meest letterlijke zin des woords.187 De 

geschiedenissen van Judas de Makkabeeër en zijn broers zoals die opgetekend staan in 2 

Makkabeeën188 vermelden hoe ze "de wereldberoemde tempel teruggewonnen hebben en 

de stad bevrijd hebben en dat ze de wetten die bijna waren afgeschaft, weer in ere hersteld 

hebben, dankzij de grote goedheid die de Heer hun toonde."189 Uit 1 Makkabeeën190 blijkt 

dat deze gebeurtenissen plaats vonden nadat deze broers met hun vader Mattatias de stad 

verlaten hadden.191 Kennelijk konden de zaken in de heilige stad zodanig uit de hand lopen 

dat er voor de vromen geen plaats meer was. 

10.3 DE WERELDSE STAD 

De stad Jeruzalem is niet alleen het geografische middelpunt, maar ook het centrum van de 

aandacht van de Apocriefen en Pseudepigrafen. Voor uitvoerige verhandelingen over andere 

steden is meestal geen plaats. Een uitzondering hierop vormt Boek 5 van de Sibyllijnse 

Orakels.192In dit geschrift wordt voorspeld dat in de eindtijd iedere stad zal worden 

vernietigd,193 de stad Rome krijgt in het bijzonder de verschrikkingen die ze zal moeten 

                                                                                                                                                                                                        
184

 Datering: Eerste eeuw v. Chr. , mogelijk rond 164 v. Chr. 
      Genre: Herschrijving en uitbreiding van de Bijbel. 
In de meeste Griekse handschriften van de Bijbel is Baruch tussen Jeremia en Klaagliederen geplaatst. Er zijn 
aanwijsbare overeenkomsten met andere (apocriefe) Bijbelboeken (Vriezen, 2001, pp. 422-424). Volgens de 
inleiding is het geschrift in Babylon geschreven, 5 jaar na de vernietiging van Jeruzalem. Nadat het volk dit 
geschrift heeft horen voorlezen, sturen ze het samen met zilver en goud op naar Jeruzalem. Verder bevat dit 
boek een gebed en wordt Jeruzalem in hoofdstuk 4 vergeleken met een van haar kinderen beroofde weduwe. 
Het accent valt echter op de hoop die er is.  
185

 (Baruch 4:30 W95) zie ook (Baruch 4:36-37 W95) "Kijk naar het oosten, Jeruzalem, naar de vreugde die God 
u brengt. Daar zijn de zonen die u verlieten; van oost en west komen zij weer samen, op het woord van de 
heilige God, jubelend over zijn glorievolle redding."  
186

 Hieronder zal ik op dit geschrift ingaan. 
187

 "For Zion, the mother of us all, …" (4 Ezr 10:7), (Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha 
Volume I, 1983, p. 546). 
188

 Datering: Ongeveer 100 v.Chr. 
      Genre: Historiografie. 
Het boek begint met twee brieven, en verhaalt daarna over de helleniseringspolitiek van de achtereen-
volgende hogepriesters. Daarna worden de vervolgingen onder Antiochus IV Epifanes en de daaropvolgende 
opstand beschreven. Het boek heeft als bron voor de historische gebeurtenissen beperkte waarde maar mag 
niet geheel worden afgeschreven (Vriezen, 2001, p. 437).  
189

 (2 Mak 2:19-22 W95) 
190

 Datering: Ongeveer 100 v.Chr. 
      Genre: Historiografie  
Oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Waarde als historische bron is groot. Het vertelt de geschiedenis 
van Israël na de dood van Alexander. Belangrijk onderwerp is de opstand tegen Antiochus IV Epifanes en zijn 
opvolgers en de stichting van de Hasmonese dynastie (Vriezen, 2001, pp. 434-435). 
191

 "In die tijd trok Mattatias, een zoon van Johannes en kleinzoon van Simeon, een priester uit het geslacht van 
Jojarib, weg uit Jeruzalem en vestigde zich in Modeïn." (1 Mak 2:1 W95). 
192

 Datering: Rond einde eerste eeuw A.D. 
      Genre: Sibyllijnse Orakels. 
Waarschijnlijk in Egypte geschreven. Is een Joods boek, Nero speelt een belangrijke rol in deze orakels. Er klinkt 
een bittere toon tegen Rome (aangeduid als Babylon) vanwege de vernietiging van Jeruzalem. (Charlesworth 
(ed.), The Old Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, pp. 390-392), (Vriezen, 2001, pp. 459-461). 
193

 (Sib Or Boek 5, 414-427) 
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ondergaan voorgespiegeld.194 Het veel oudere Tobit195 beschrijft hoe de vrome hoofd-

persoon eerst uitziet naar de door Jona voorspelde verwoesting van het vijandige Ninevé en 

daar voor zijn dood zelf nog getuige van is.196  

Niet alle spreken over andere steden is negatief. De stad Jericho heeft in de Bijbel vaak een 

negatieve bijklank (zie bijv. H.11:32). Maar in de reeds eerder genoemde Wijsheid van Sirach 

vergelijkt de Wijsheid zichzelf met een 'rozentuin in Jericho'.197 Blijkbaar kon zelfs deze 

slechte stad iets goeds voortbrengen. 

10.4 ESCHATOLOGISCHE VERWACHTINGEN VOOR JERUZALEM 

Uit verschillende van de in dit hoofdstuk bestudeerde geschriften spreekt een verwachting 

die verder gaat dan het herstel van het toenmalige aardse Jeruzalem. In deze 

eschatologische teksten wordt er gesproken over de toekomstige, onaantastbare, heilstaat 

van Jeruzalem. Een voorbeeld hiervan staat in het al eerder aangehaalde Tobit. Die spreekt 

van een eerste herstel van de tempel die tot het einde van de tijden zal bestaan. Daarna zal 

het eeuwige huis van God worden opgericht.198 Hij schildert in kleurrijke bewoordingen de 

luister van het eeuwige Jeruzalem dat zal worden gerealiseerd. 199 In het eveneens eerder 

aangehaalde Jubileeën wordt er uitgezien naar de heiliging van het paradijs, de Sinaï en de 

Sion in de nieuwe schepping, waardoor de aarde voor altijd geheiligd zal zijn.200 

Een ander voorbeeld is 1 Henoch201 die in een visioen het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe 

tempel ziet.202 God zelf is de bouwer van deze niet-pre-existente stad.203 

                                                                 
194

 "Alas city of the Latin land, unclean in whole things, maened, rejoicing in vipers, as a widow you will sit by 
the banks, and the river Tiber will weep for you, its consort." (Sib Or boek 5, 168-169), (Charlesworth (ed.), The 
Old Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, p. 397). 
195

 Datering: Eind 3e begin 2e eeuw v. Chr. 
      Genre: Verhalen uit de Bijbelse en Vroeg Na-Bijbelse tijd. 
Er is geen zekerheid over de plaats waar dit boek is ontstaan, als mogelijkheid wordt de Oosterse diaspora 
genoemd. Het geschrift kan worden getypeerd als een "stichtelijke en paradigmatische novelle, die de geest 
van indrukwekkende piëteit en aandoenlijke familiezin ademt, maar tegelijk een vermenging van joodse 
vroomheid en oudoosters bijgeloof laat zien." (Vriezen, 2001, p. 410). De hoofdpersoon van het verhaal is de 
vrome, in ballingschap verkerende, Tobit. Door toedoen van de engel Rafael wordt hij genezen van zijn 
blindheid. Daarna profeteert hij over de ondergang van Nineve en het toekomstige herstel van Jeruzalem. 
196

 (Tob 14:4,15) 
197

 (Sir 36:15-16) 
198

 "Jeruzalem zal worden ontvolkt en het huis van God zal worden verwoest en een tijdlang verlaten blijven 
liggen. Maar God zal zich weer over de ballingen ontfermen en hen naar het land terugbrengen; dan zullen zij 
de tempel, al is het in een andere vorm, herbouwen, en die zal blijven bestaan totdat de tijden van de wereld 
vervuld zijn. Daarna zullen ze uit de ballingschap terugkeren en Jeruzalem waardig herbouwen en het huis van 
God aldaar zal in volle glans worden opgericht voor alle generaties, tot in eeuwigheid, zoals de profeten 
voorspeld hebben." (14:4b-5, W95). 
199

 "want Jeruzalem zal worden herbouwd met saffier en smaragd; uw muren met edelstenen; torens en 
kantelen met zuiver goud. Jeruzalems pleinen zullen met mozaïeken van beryl, karbonkel en Ofir-gesteente 
worden ingelegd. In al zijn straten klinkt het: Alleluja, en zingt men de lofzang: Geloofd is God die u groot 
gemaakt heeft, voor eeuwig." (Tob 13:17-18, W95). 
200

 (Jub 4:25) 
201

 Datering: Eerste helft 2e eeuw v. Chr. 
      Genre: Herschrijving en uitbreiding van de Bijbel. 
Dit geschrift dat ook bekend is als de "Ethiopische Henoch," is waarschijnlijk in het Hebreeuws of Aramees 
geschreven en bestaat uit vijf afzonderlijke delen. De invloed van dit geschrift op het NT is groot. Het vierde 
deel (1 Hen 83-90) is het 'Boek van de Droomgezichten'. In dit boek staan twee visioenen. Het tweede visioen 



DE BETEKENIS VAN DE STAD IN HEBREEËN 11          47 
 

Na de vernietiging van Jeruzalem lijkt de eschatologische verwachting nog sterker te worden 

benadrukt. Het eerder genoemde Sibyllijnse Orakels, boek 5 profeteert over een toekomst 

waarin God een einde zal maken aan alle ongerechtigheid en het land van Judea zal 

beschermen, de stadsmuur van Jeruzalem loopt dan tot aan Joppe en zal zo hoog als de 

wolken zijn. In het midden van de stad zal een toren staan die qua beschrijving aan de toren 

van Babel doet denken, maar er is een groot verschil: deze toren is door God gebouwd.204 De 

thematiek van de toekomstige stad staat ook in de visioenen in Ezra 4.205 De engel Uriël die 

Ezra het derde visioen uitlegt, vertelt over de regering van de Messias die gepaard zal gaan 

met de verschijning van een stad.206 In het vierde visioen, dat bekend staat als het 

Sionsvisioen, ziet Ezra de plotselinge verschijning van een geweldige stad met enorme 

fundamenten.207 In 2 Baruch208 zijn er eveneens hooggespannen verwachtingen van het 

nieuwe Jeruzalem. Het opvallende is dat dit bij Baruch op gespannen voet lijkt te staan met 

de waardering voor het aardse Jeruzalem. God vermaant Baruch om niet te treuren over de 

vernietiging van de stad: dit past allemaal in Gods plan. Het blijkt zelfs dat de engelen een 

actieve rol in de vernietiging van de stad spelen.209 

                                                                                                                                                                                                        
beschrijft met behulp van diersymboliek de geschiedenis en de toekomst van Israël (Charlesworth (ed.), The 
Old Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, pp. 5-12), (Vriezen, 2001, pp. 463-469). Er wordt uitvoerig 
ingegaan op het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe tempel.  
202

 "I went on seeing until the Lord of the sheep brought about a new house, greater and loftier than the first 
one, and set it up in the first location which had been covered up – all its pillars were new, the columns new; 
and the ornaments new as well as greater than those of the first, (that is) the old (house) which was gone" (1 
Henoch 90:29), (Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, p. 71). 
203

 (Hurst, 1990, p. 31) 
204

 Zie (Sibyllijnse Orakels, Boek 5, 248-266) en (Sibyllijnse Orakels Boek 5, 414-427). 
205

 Datering: 100-120 A.D. 
     Genre: Apocalyptische literatuur. 
Dit geschrift stamt uit Palestina, het boek vormt de weerslag van de indrukken die de vernietiging van 
Jeruzalem op de schrijver heeft gemaakt. De gevoelige schrijver is niet alleen met de nood van zijn eigen volk, 
maar met het lot van heel de wereld begaan. De kern van dit geschrift is authentiek en bestaat uit zeven 
visioenen. De proloog en epiloog zijn christelijke toevoegingen (Vriezen, 2001, pp. 474-479). 
206

 "For behold, the time will come, when the signs which I have foretold to you will come to pass; the city 
which now is not seen shall appear, and the land which now is hidden shall be disclosed." (4 Ezr 7:26), 
(Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, p. 537). 
207

 "While I was wondering what this meant, behold, she suddenly uttered a loud and fearful cry, so that the 
earth shook at the sound and I looked, and behold the woman was not longer visible to me, but there was an 
established city, and a place of huge foundations showed itself." (4 Ezr 10: 26-27), (Charlesworth (ed.), The Old 
Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, p. 547). 
208

 Datering: Begin 2e eeuw A.D. 
      Genre: Apocalyptische literatuur. 
Dit geschrift wordt ook wel aangeduid als de 'Syrische (Apocalyps) van Baruch.' De Syrische tekst waarin dit 
werk ons is overgeleverd gaat waarschijnlijk terug op een Hebreeuws origineel dat in Palestina is geschreven. 
Er is duidelijke verwantschap met 4 Ezra, al lijkt er geen sprake van literaire afhankelijkheid maar gaan beide 
geschriften mogelijk op eenzelfde bron terug. Het is gesitueerd in de zesde eeuw v. Chr. en verhaalt over de val 
van Jeruzalem onder de Chaldeeërs (Vriezen, 2001, pp. 479-483). 
209

 "Or do you think this is the city of which I said: "On the palms of my hands I have carved you? It is not this 
building that is in your midst now; it is that which will be revealed, with me, that was already prepared from 
the moment that I decided to create Paradise. (…) And again I showed it also to Moses on Mount Sinai when I 
showed him the likeness of the tabernacle and all its vessels. Behold, now it is preserved with me- as also 
Paradise." (2 Baruch 4:2-6), "(…) he shall protect you in the time in which the Mighty One shall shake the entire 
creation. For after a short time, the building of Zion will be shaken in order that it will be rebuilt. That building 
will not remain; but it will again be uprooted after some time and will remain desolate for a time. And after 
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10.5 OVERIG 

In de Apocriefen en Pseudepigrafen is er soms een spreken over de stad dat geen betrekking 

heeft op het hemelse of aardse Jeruzalem, of welke aardse stad dan ook. Een voorbeeld 

daarvan is het Testament van Abraham.210 In dit geschrift wordt de hemel als 'geweldige 

stad' aangeduid.211  

In Het testament van Job212 vertelt Job hoe hij geweldige tegenslagen moest incasseren en 

zelfs zijn kinderen moest verliezen. Hij vertelt in dat verband een gelijkenis waarin hij zichzelf 

vergelijkt met een zeeman die bereid is om in het noodweer alles overboord te gooien om 

maar de stad te kunnen bereiken.213  

10.6 CONCLUSIES APOCRIEFEN EN PSEUDEPIGRAFEN 

Zoals gezegd is terughoudendheid in het trekken van algemene conclusies uit de Apocriefen 

en Pseudepigrafen geboden. Een coherent totaalbeeld schetsen van de 'toekomstige stad' in 

de Apocriefen en Pseudepigrafen is niet mogelijk. Een vergelijking van de Hebreeënbrief met 

de voornoemde geschriften, levert een aantal interessante overeenkomsten op. Daarom heb 

ik in onderstaande tabel een overzicht gemaakt van de kenmerken van de 'toekomstige stad' 

in de Hebreeën en de (hemelse) stad Jeruzalem in de Apocriefen en Pseudepigrafen. Daarbij 

wil ik er op wijzen dat datgene wat op één lijn wordt gezet, geen equivalenten zijn, maar min 

of meer dezelfde notie (vaak in heel andere bewoordingen) bevat. 214 

 

                                                                                                                                                                                                        
that it is necessary that it will be renewed in glory and that it be perfected into eternity." (2 Baruch 32:1-4), 
(Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, pp. 622, 631). 
210

 Datering: 75-125 A.D. 
     Genre: Testamenten. 
Het Testament van Abraham is waarschijnlijk in Egypte geschreven, en hoewel er vaak op een mogelijke 
Esseense achtergrond wordt gewezen ontbreken duidelijke aanwijzingen voor het milieu waarin dit geschrift is 
opgesteld. Het karakter is onmiskenbaar Joods (Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha 
Volume I, 1983, p. 875). Het geschrift begint met de opdracht die de aartsengel Michaël krijgt. Hij wordt tot 
Abraham gezonden om hem voor te bereiden op zijn dood. Abraham zal uit deze ijdele wereld vertrekken en 
het lichaam achterlaten om zijn meester te ontmoeten.  
211

 "The Commander-in-chief said, 'righteous Abraham I come from the great city…'" (Testament van Abraham 
2:6). Er zijn twee tekstversies van dit document, dit citaat komt uit recensie A (Charlesworth (ed.), The Old 
Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, p. 882). 
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 Datering: Lastig te bepalen, waarschijnlijk tweede helft eerste eeuw v. Chr. 
     Genre: Testamenten. 
Waarschijnlijk afkomstig van Egyptische Joden, wellicht in de kring van de Therapeutici geschreven 
(Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, p. 833). In het testament van Job 
wordt zijn uithoudingsvermogen in weerwil van allerlei rampspoed getekend. Hij wordt daarbij geportretteerd 
als atleet van de volharding (ὑπομονή) die de satan weet te verslaan. Vergelijk 4 Makk 17:11-16, 18:23; 
H.10:32, 12:1! (Backhaus, 2009, p. 370) wijst erop dat: "Im zeitgenössischen Judentum werden die Märtyrer als 
Athleten des göttlichen Kampfes gepriesen." 
213

 "And I became as one wishing to enter a certain city to discover its wealth and gained a portion of its 
splendor, and as one embarked with cargo in a seagoing ship. Seeing at mid-ocean the third wave and the 
opposition of the wind, he threw the cargo into the sea, saying, "I am willing to lose everything in order to 
enter this city so that I might gain both the ship and things better than the payload." Thus, I also considered my 
goods as nothing compared to the city about which the angel spoke to me." (Testament van Job: 18:6-8), 
(Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha Volume I, 1983, pp. 846-847). 
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 Omwille van de volledigheid heb ik ook die kenmerken vermeld waarvoor ik geen min of meer 
gelijkwaardige heb gevonden, in die gevallen is de linker of rechterkolom niet gevuld. 
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De toekomstige stad in Hebreeën De (hemelse) stad Jeruzalem in 
Apocriefen en Pseudepigrafen 

 Jeruzalem wordt vergeleken met een 
weduwe. (Bar) 

 De tempel is wereldberoemd (2 Makk) 

God de ontwerper (11:10), bouwer (11:10) 
en eigenaar (12:22). Is door God bereid 
(11:16) 

De stad is door God al bij de schepping 
gemaakt (2 Bar) 

Heeft fundamenten (11:10)  De stad heeft geweldige fundamenten (4 
Ezr) 

Is hemels (12:20), de stad van de levende 
God, de berg Sion, het hemelse Jeruzalem 
(12:22) 

Jeruzalem is de stad waar God, de 
Wijsheid, woont (Sir), De hemel wordt als 
stad aangeduid (Test Abr)  

Vervult geloofsgetuigen met een sterk 
verlangen en gevoel van vreemdelingschap 
op deze aarde (11:9,13)  

De stad is de hemel waar Job al zijn 
aardse goederen voor wil opofferen (Test 
Job) 
 

Gelovigen nu zijn tot deze stad genaderd 
(12:22) 

 

Heeft een politieke connotatie (11:14,15) Jeruzalem is middelpunt van het land 
(Arist), of zelfs de aarde (Jub, Sib Or) 
 

Toekomstig (13:14) De stad zal in de toekomst verschijnen of 
worden hersteld (Tob, Bar, Sib Or, 4 Ezr, 2 
Bar) 

  
Met bovenstaande opsomming wil ik niet suggereren dat de Hebreeënbrief literair 

afhankelijk is van bepaalde Apocriefen of Pseudepigrafen. Er is ook voor een omgekeerde 

relatie, die gezien de datering soms mogelijk zou zijn, geen bewijs. Dat wil anderzijds niet 

zeggen dat het uitgesloten is dat de auteur de Hebreeënbrief (een of meer van) de 

besproken bronnen heeft gekend. In ieder geval is duidelijk dat de meeste typeringen van de 

'toekomstige stad' in de Hebreeënbrief op min of meer vergelijkbare wijze in de hierboven 

besproken geschriften voorkomen. Er is echter een belangrijk verschil en dat betreft het 

'hemelse' karakter van de stad Jeruzalem zoals dat in de Hebreeënbrief wordt geschetst. Het 

hemelse Jeruzalem is ofwel de blauwdruk of oerbeeld van de aardse stad of zal ooit in de 

toekomst op deze aarde de plaats daarvan innemen.215 Dit gegeven verklaart mogelijk 

waarom er bijna geen overeenkomsten zijn in de waardering voor de niet blijvende stad 

zoals die in onderstaande tabel staat weergegeven: 
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 De gelovigen worden in de Apocr. en Pseud. dus niet afgeschilderd als pelgrims onderweg naar een hemelse 
stad. Alleen in het Testament van Job lezen we over een reis naar de stad, maar daar wordt deze stad op geen 
enkele manier in verband gebracht met Jeruzalem. 
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De niet blijvende stad in Hebreeën De niet blijvende stad in Apocriefen en 
Pseudepigrafen 

De aartsvaders hebben hier als 
vreemdeling gewoond (11:9,13) 

 

Tent (11:9), Offercultus (13:10)  

Jericho (11:31)  
Aardse Jeruzalem (13:13) 

Jericho wordt positief genoemd (Sir) 

Wordt bevolkt door de ongehoorzamen, 
die omkomen (11:31,32) 

 

Heeft geen betekenis meer en dient door 
de gelovigen te worden verlaten 

Het ontheiligde Jeruzalem wordt verlaten 
(1 Makk) 

Niet blijvend (13:14) Nineve is vernietigd (Tob) 
Jeruzalem wordt/is weliswaar vernietigd 
maar zal worden hersteld (Tob, Bar, 4 Ezr, 
Sib Or) 
Rome zal worden geoordeeld (Sib Or) 
De steden van de aarde zullen worden 
vernietigd (Sib Or) 
Niet het huidige, maar het toekomstige 
Jeruzalem is de stad die God in zijn 
handpalmen heeft gegraveerd (2 Bar) 

Legerplaats (13:13)  
 

Bovenstaande bevestigt de eerder gedane opmerking dat ook het toekomstige Jeruzalem in 

de Apocriefen en Pseudepigrafen een veel minder 'hemels' karakter heeft dan in de 

Hebreeënbrief. Ondanks alle diversiteit216 in deze geschriften ontstaat er een totaalbeeld 

waarin het aardse Jeruzalem weliswaar tijdelijk verlaten of vernietigd is, maar dat er 

uiteindelijk (vaak door hemelse tussenkomst) toch een glorieuze toekomst voor deze stad is 

weggelegd. Belangrijke uitzondering is 2 Baruch waarin expliciet duidelijk wordt gemaakt dat 

niet het aardse Jeruzalem, maar het eschatologische Jeruzalem de stad is die God in zijn 

handpalmen heeft gegraveerd. Mogelijk heeft dit te maken met de datering van dit geschrift 

na de vernietiging van de tweede tempel. 
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 4 Ezr en 2 Bar gaan uit van een pre-existente hemels Jeruzalem, terwijl 1 Hen uitgaat van een hemels 
Jeruzalem dat op aarde wordt gerealiseerd. 
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11. DE STAD IN DE DODE ZEE ROLLEN 

De Dode Zee Rollen (vanaf nu 'de Rollen') zijn (deel van) de bibliotheek van een Joodse sekte 

die vanaf ongeveer 150 v. Chr. tot 68 A.D. bij de Dode Zee in de buurt van Qumran leefde.217 

Sinds de vondst van de Rollen in 1947-1956 is er veel discussie over de invloed van deze 

geschriften op het NT. Yadin ging als eerste uitvoerig in op de samenhang tussen de Rollen 

en de Hebreeënbrief.218 De discussie of de oorspronkelijke adressanten gekerstende Joden 

of gekerstende heidenen waren moest volgens Yadin vervangen worden voor een nieuwe 

hypothese. Hij stelt dat de brief gericht was aan Essenen, die als lid van de christelijke 

gemeente, aan een aantal van hun oude geloofsovertuigingen hadden vastgehouden.219 Er is 

inderdaad een aantal thema's dat zowel in de Rollen als in de Hebreeënbrief een belangrijke 

plaats inneemt:  

 Engelen,  

 de Zoon, 

 de Hogepriester, 

 Melchizedek, 

 het nieuwe verbond,  

 het komende oordeel.220 

Er zijn na Yadin andere auteurs geweest die een nog veel grotere nadruk hebben gelegd op 

de samenhang tussen de Rollen en de Hebreeënbrief en soms zelfs een directe invloed 

hebben gesuggereerd.221 Dat is echter niet aannemelijk. Volgens Attridge is de huidige 

wetenschappelijke consensus dat de Rollen significant inzicht geven in het algemeen Joodse 

milieu waarbinnen het christendom is ontstaan, maar dat er geen sprake is van direct 

literaire afhankelijkheid.222 

 

In dit hoofdstuk wil ik de visie op de stad in de Rollen nagaan. Daarbij zijn 'Jeruzalem' en 

'Sion' belangrijke trefwoorden. Ik ben geen aanwijzingen tegengekomen dat 'de stad' in de 

Rollen als eigenstandig abstract begrip fungeert. Voor zover ik heb kunnen nagaan is er altijd 

sprake van een verwijzing naar (het historische of ideologische) Jeruzalem of naar andere 

concrete steden. De keuze voor de te bespreken primaire teksten heb ik op basis van 

secundaire literatuur gemaakt. Het gebruik van een index zoals die van Tov223 levert namelijk 

enerzijds veel vindplaatsen op die voor deze scriptie niet relevant zijn en mist anderzijds 

teksten waarin niet expliciet over de stad wordt gesproken maar die wel relevant zijn. 

Nadeel van deze methode is uiteraard dat ik in mijn keuze van te bespreken teksten beperkt 

wordt door de keuze van anderen. Dit nadeel heb ik trachten te minimaliseren door breed in 

de secundaire literatuur verwijzingen naar de stad in de Rollen te zoeken. Ik heb gezocht in 
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 (Dimant, 1984, p. 483) 
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 (Yadin, 1958), (Attridge, 2006, p. 206), (Hurst, 1990, p. 43) 
219

 (Yadin, 1958, p. 38) in (Hurst, 1990) 
220

 Ik volsta hier met het vermelden van de betreffende thema's; voor een uitwerking hiervan zie (Hurst, 1990, 
pp. 43-66) en (Attridge, 2006, pp. 203-230) op wie ik deze opsomming heb gebaseerd. 
221

 Bijv. (Kosmala, 1959, pp. 7-10, 17-30) vgl. (Attridge, 2006, p. 207), (Hurst, 1990, pp. 43-44) 
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 (Attridge, 2006, p. 207) 
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 (Tov, 2010) 
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monografieën, 224  commentaren op Hebreeën, 225  artikelen in vaktijdschriften 226  en in 

handboeken.227 Overigens, niet alle door mij geraadpleegde bronnen verwijzen naar de stad 

in de Rollen en niet alle gevonden verwijzingen heb ik overgenomen. Voor de bespreking van 

de Rollen wil ik daar waar dit meerwaarde biedt, teruggaan naar de primaire teksten.228 

Omwille van de overzichtelijkheid heb ik de teksten rond drie onderwerpen gegroepeerd: 

het historische Jeruzalem, het toekomstige Jeruzalem, de legerplaats.  

Onder het historische Jeruzalem versta ik niet alleen verwijzingen die betrekking hebben op 

de Hasmonese tijd,229 maar ook verwijzingen naar het glorieuze verleden van deze stad. 

Onder het toekomstige Jeruzalem versta ik zowel de teksten die verwijzen naar het 

toekomstige herstel van de stad en tempel als de teksten die verwijzen naar de 

eeuwigdurende stad en tempel die in het eschaton door God zelf gerealiseerd zullen 

worden.230 Ten slotte zal ik ingaan op de betekenis van de legerplaats. Zoals hierboven 

bleek, wordt de legerplaats in H.13 verschillend geïnterpreteerd. Sommige auteurs231 

verwijzen bij hun uitleg van deze uitdrukking naar de Rollen. Daarom zal ik apart ingaan op 

dit onderwerp. 

11.1 HET HISTORISCHE JERUZALEM 

In de apocriefe Psalmen die in Qumran zijn gevonden is Jeruzalem evenals in de canonieke 

Psalmen een belangrijk thema. In een van de apocriefe Psalmen wordt Jeruzalem geprezen 

als de woonplaats van God. 
 "Die zijn tent op Sion heeft opgesteld en Jeruzalem eeuwig liefheeft." (11Q5 18) 

Jeruzalem wordt ook geschetst als de plaats die door God verkoren is en waar Hij zijn genade 

toont: 
"(…) *…Jeru+zalem is *de stad die YH+WH *heeft uitverkoren+ van eeuwigheid tot *eeuwigheid ….+ 
heiligen. [Want de na]am van YHWH is uitgeroepen over haar [en zijn glorie] wordt gezien over 
Jeruzalem [en] Sion. Wie kan de faam van YHWH uitspreken en al [zijn] lof doen horen? YHWH 
[gede]nkt het (=Jeruzalem) in zijn welgevallen en bezoekt het om (het) te laten zien het goede van 
zijn uitverkorenen, om het te verheu[gen door de vreugde van zijn volk" (4Q380 1:1-11) 

Dit verheven beeld van de heilige stad neemt niet weg dat in Qumran de negatieve 

gevoelens over het toenmalige Jeruzalem overheersten. De rouw over de vernietiging van de 

eerste tempel duurde nog steeds voort (4Q176, 4Q179). Daarnaast was er forse kritiek op de 

geestelijke elite in Jeruzalem en het functioneren van de cultus. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

kritiek op de priesters. De Qumransekte verwachtte dat in het einde van de dagen de 

Kittieten (de Romeinen) de priesters en hun corrupte praktijken zouden teniet doen.  
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 (Dunn, 2006), (Hurst, 1990), (Johnson R. , 2001) 
225

 (Attridge, 1989), (Backhaus, 2009), (Johnson L. T., 2006) 
226

 (Birenboim, 2008), (Crawford, 2001), (Koester H. , 1962), (Mosser, 2009), (Young, 2002) 
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 (Attridge, 2006), (Collins, 2006), (Dimant, 1984), (Schiffman, 1996) 
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 Ik geef de teksten in de Nederlandse vertaling van (Martinez & Woude, 2007), om een zo goed mogelijk 
beeld te geven heb ik behoudens de regelnummering alle tekstmarkeringen overgenomen. Vierkante haken 
met stippen *…+ duiden op hiaten in de Rollen zelf, ronde haken met stippen (…) duiden op weglatingen 
mijnerzijds. 
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 De meeste verwijzingen naar Jeruzalem in de Rollen hebben betrekking op de Hasmonese tijd (Schiffman, 
1996, p. 73).  
230

 (Collins, 2006, p. 254) wijst erop dat de tempel die uitgebreid in o.a. 11QT wordt beschreven niet de 
eschatologische tempel is. Vgl. 11QT 29:6-10. 
231

 O.a. (Johnson R., 2001), (Mosser, 2009) 
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"(…) En dat wat Hij zegt: Omdat gij vele volken geplunderd hebt, zal de gehele rest van de naties u 
plunderen (Hab.2:8a), ONBESCHREVEN de uitleg hiervan betreft de laatste priesters van Jeruzalem, 
die rijkdom en gewin verzamelen uit de buit op de naties. Maar in het laatst der dagen zal hun 
rijkdom samen met hun buit gegeven worden in de hand van de legermacht van de Kittieten, (…)" (1 
QpHab 9:2-7) 

Niet alleen de priesters, ook de Farizeeën worden onder kritiek gesteld. Ze worden aange-

duid als 'degenen die aangename dingen zoeken' en als 'Efraïm' (4Q163).  

De gemeenschap in Qumran beschouwde zichzelf als alternatief voor de tempel en de stad. 

In de 'Regel der Gemeenschap' is deze gedachte impliciet aanwezig, de gemeenschap wordt 

daarin beschreven met behulp van begrippen die ontleend zijn aan de tempel en cultus (1QS 

8:4-10, 1QS 9:3-6).232 In de 'Jesaja Pesher' (4Q164) en de 'Melchizedek Rol' wordt de 

vergelijking met Jeruzalem expliciet uitgewerkt, in laatstgenoemde rol staat: 
"*…+ zoals geschreven staat over Hem: *'Die zegt tot Si]on: Uw Elohim is koning (Jes. 52:7). '[S]ion', 
da[t is] [de gemeente van alle kinderen der gerechtigheid, degenen] die het verbond hooghouden, 
die zich onthouden van de wandel op de weg van het volk (…)" (11Q13 2:23-24) 

De kritiek op Jeruzalem leidde dus niet tot een afkeuren van Jeruzalem als zodanig. Zoals uit 

bovenstaande blijkt, beschouwde de Qumransekte zich als voortzetting van deze heilige 

stad.  

11.2 HET TOEKOMSTIGE JERUZALEM 

De Tempelrol wordt gepresenteerd als directe openbaring van God aan Mozes. In dit 

geschrift worden de verschillende wetten uit Exodus, Leviticus en Numeri die betrekking 

hebben op de tempeldienst aangevuld, gewijzigd en samengevoegd. De Tempelrol is 

waarschijnlijk geschreven voordat de Qumrangemeenschap met de tempel in Jeruzalem 

gebroken had. Het is mogelijk dat dit geschrift in priesterlijke kringen rond de tempel van 

Jeruzalem is ontstaan.233 

De beschrijving van de tempel en de 'tempelstad' doet sterk denken aan Ezechiël, maar er is 

een aantal belangrijke verschillen te noemen. Zo is de nieuwe tempel in Ezechiël 

eschatologisch, terwijl dat hier niet het geval is.234 Het is niet onwaarschijnlijk dat de 

gemeenschap de tempel volgens de in dit geschrift beschreven inzichten zou inrichten 

wanneer daar de gelegenheid voor zou zijn. Al zouden de idealen van de gemeenschap 

gerealiseerd worden, dan nog zou er een moment komen waarop God een eeuwig heiligdom 

zal verwezenlijken: 

"Zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal er altoosdurend voor hen zijn. Ik zal eeuwig en altijd bij hen 
wonen en mijn [he]iligdom door mijn glorie heiligen, omdat Ik mijn glorie daarboven zal doen 
verblijven tot de dag van de schepping, als Ik zelf mijn heiligdom zal scheppen door het voor Mij te 
vestigen voor alle tijd, overeenkomstig het verbond dat Ik met Jakob in Betel gesloten heb (Lev. 
26:42; Gen. 28:10-22; 35:1-15)" (11 QT19-20 29:6-10) 

Hoe de stad van het eeuwige heiligdom eruit zal komen te zien staat in het (Aramese) 

geschrift dat wordt aangeduid als 'Beschrijving van het nieuwe Jeruzalem'. Het biedt een 

nauwkeurige beschrijving van het uiterlijk van de stad en de tempel die eveneens sterk doet 

denken aan de beschrijving in het boek Ezechiël. (2Q24, 4Q554/555, 5Q15, 11Q18) In één 

fragment (4Q554) wordt er verwezen naar de eindstrijd tegen de volken waardoor de 
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 (Collins, 2006, pp. 237-238) 
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 (Martinez & Woude, 2007, pp. 129-136) 
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 (Collins, 2006, pp. 240-246), (Birenboim, 2008, p. 366) 
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beschrijving van het nieuwe Jeruzalem een eschatologisch karakter krijgt.235 Deze teksten 

bieden buiten de ruimtelijke beschrijving van de stad weinig informatie. Veel vragen blijven 

onbeantwoord. Het is niet duidelijk of het om een hemels Jeruzalem gaat, op welke plaats 

en wanneer deze stad gebouwd zal worden, wie de bouwer is en wie de bewoners zijn.236 

Er zijn teksten die duiden op een sterk verlangen naar het toekomstige Jeruzalem. Een 

voorbeeld daarvan is de Hymne op Sion.  
"Ik gedenk u ten zegen, o Sion; met al mijn krachten heb ik u lief. Gezegend zij uw naam voor 
eeuwig! Groot is de hoop voor u, o Sion.(…)" (11Q5 22:1-2) 

Deze psalm is een loflied op de stad Sion. Sion wordt in deze psalm als persoonlijkheid 

beschouwd. Verder wordt gewezen op de hoop voor Sion die niet verloren gaat, de vijanden 

die afgesneden worden, de aangenaamheid van de lofprijzing en een aansporing voor Sion 

om zich te verhogen en breed te maken. Söllner interpreteert deze psalm terecht als 

eschatologisch. Er wordt reikhalzend uitgezien naar de dag van de redding van Sion.237 Dat 

dit thema niet alleen in de psalmen maar ook in andere onderdelen van de liturgie een rol 

speelt, blijkt uit de gebeden. Het geschrift 'De woorden van lichten' is een verzameling 

gebeden. De titel van dit geschrift verwijst naar de gebedstijden. Op donderdag was het 

onderwerp van het gebed: de verkiezing van Israël en de glorie in de tijd van David (4Q504 

4).238 De inhoud van dit gebed is vooral historisch maar de strekking is desalniettemin 

eschatologisch. In dit gebed wordt duidelijk verwezen naar een oneindige regering van de 

(messiaanse) koning David.239 Uit het onderstaand fragment blijkt dat de toekomstige stad 

de woonplaats van God is. 
"*…+ uw woonplaats *…+ een rustplaats in Jerusa*lem, de stad die] gij [hebt uitver]koren uit de hele 
aarde, opdat *uw naam+ daar zou zijn tot in eeuwigheid. (…) Sion, uw heilige stad en uw luisterrijk 
huis. (…)" (4Q504 4:1-12) 

De stijl van de 'Rol van de oorlog' is heel anders. Dit expliciet eschatologische geschrift biedt 

een dramatische schildering van de eindstrijd in de eindtijd. In het gevecht tussen de 

kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis zijn geestelijke wapens minstens zo 

belangrijke als oorlogstuig.240 Jeruzalem speelt een belangrijke rol als verzamelplaats en 

uitvalsbasis (1QM1:3) en vervult tevens een centrale plaats in de vreugde van de 

eindoverwinning. 
"(…) Sion, verheug u ten zeerste, licht op onder gejuich, Jeruzalem, en jubelt, alle steden van Juda! 
Open bestendig [uw] poort[en], opdat men tot u brenge de rijkdom der volken. Hun koningen zullen 
u dienen en knielen voor u zullen allen die u geknecht hebben; het stof van [uw voeten zullen zij 
lekken (…)+" (1QM 12:13-15) 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het eschatologische Jeruzalem een 

tempelstad is op een concrete plaats op aarde. Deze stad komt niet zonder strijd en alleen 

dankzij hemelse hulp tot stand. Uit sommige Rollen blijkt dat het verlangen naar deze stad 

groot is. 
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11.3 JERUZALEM EN DE LEGERPLAATS 

Het geschrift 'Enige van de Werken der Wet' (4QMMT / 4Q394-399) behoort tot de oudste 

teksten uit de Qumranbibliotheek. Mogelijk was het een brief van de Leraar der 

Gerechtigheid. Er zijn drie duidelijk van elkaar te onderscheiden delen: een feestkalender, 

wetsbepalingen, uitleg waarom de breuk met 'de massa van het volk' is veroorzaakt.241 In de 

wetsbepalingen wordt ingegaan op de toepassing van de reinheidsvoorschriften vanuit 

Leviticus op Jeruzalem. Hoewel andere steden ook als 'legerplaatsen' worden gekwalificeerd, 

is Jeruzalem de enige stad die met 'de legerplaats' wordt geïdentificeerd. 
"Wij menen dat het heiligdom [de plaats van << de tent der samenkomst >> en dat Je]ruzale[m] <<de 
legerplaats>> is: <<buiten de legerplaats>> [betekent buiten Jeruzalem]. Dat is de legerplaats van 
hun sted*en+. <<Buiten de leger*plaats>> zal met het zondo+ffer *… en+ zal men de as van *het+ altaar 
brengen en [het zondoffer] verbra[nden, want Jeruzalem] is de plaats die [Hij verkoren heeft] uit alle 
sta*mmen van Israël…+" (4Q394-399 B 29-33) 
"Men mag geen honden in de heilige legerplaats brengen, omdat zij sommige van de botten van het 
heilig[dom] zouden kunnen eten, [terwijl] het vlees daar (nog) aan is, want Jeruzalem is de heilige 
legerplaats; het is de plaats die Hij verkoren heeft uit alle stammen van Israël. Want Jeruzalem is de 
voornaamste van de legerplaatsen van Israël." (4QMMT B 58-62) 

De uitleg van 'de legerplaats' in de Tempelrol wijkt enigszins af van 4QMMT. Birenboim242 

gaat in op de wijze waarop de Tempelrol een oplossing biedt voor een belangrijk 

godsdienstig vraagstuk uit de Tweede Tempelperiode. De heiligheidswetten van Leviticus en 

Deuteronomium plaatsten de Joden uit de Tweede Tempelperiode namelijk voor een 

probleem. In Leviticus wordt er onderscheid gemaakt tussen twee niveaus van heiligheid: de 

Tabernakel en de legerplaats. In het Deuteronomistische geschiedwerk is er sprake van één 

niveau: 'de plaats die YHWH zal verkiezen'. Het voert te ver om hier het betoog van 

Birenboim samen te vatten, ik geef zijn conclusies over de betekenis van de verschillende 

begrippen in de Tempelrol: 

 'De plaats die YHWH zal verkiezen' is de tempel.243 

 Verwijzingen naar de 'tempelstad' zijn verwijzingen naar de tempel. 

 Jeruzalem is onderdeel van het tempelcomplex.244 

 'De legerplaats' is niet alleen de tempel, maar heeft betrekking op alle steden van 

Israël (11QT 45-47). 

  

                                                                 
241

 (Martinez & Woude, 2007, pp. 117-123) 
242

 (Birenboim, 2008) 
243

 Dit in tegenstelling tot de Hasmoneeën die deze uitdrukking beschouwden als verwijzing naar heel 
Jeruzalem (Birenboim, 2008, pp. 357-358). 
244

 In de Tempelrol heeft de tempel enorme afmetingen. Deze lijken qua omvang overeen te komen met de 
grootte van Jeruzalem ten tijde van de Hasmoneeën. Dus de heiligheid van de tempel strekte niet tot aan de 
grenzen van de stad, maar de hele stad was onderdeel van de tempel (Birenboim, 2008, pp. 365-367). 
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11.4 CONCLUSIES DODE ZEE ROLLEN 

Op basis van het voorgaande is het mogelijk om enkele hoofdlijnen vanuit de Rollen te 

trekken. De stad lijkt zoals gezegd niet als eigenstandig, abstract begrip te functioneren. 

Daarom beperk ik mij in deze conclusies tot het spreken over Jeruzalem en Sion. In de Rollen 

wordt Jeruzalem beschreven als de door God uitverkoren woonplaats waar Hij zijn genade 

toont. Dit sluit kritiek op de elite van deze stad niet uit. Volgens de Qumransekte waren de 

geestelijke leiders van Jeruzalem en tempel corrupt. Ondanks deze verstrekkende kritiek zijn 

er aanwijzingen voor een blijvende betrokkenheid bij de tempeldienst. Dat neemt niet weg 

dat men zich van stad en cultus afzonderde en zichzelf als legitieme voortzetting van 

Jeruzalem beschouwde.  

Vanuit dit besef werd er door de Qumransekte uitgezien naar herstel en vernieuwing van 

stad en tempeldienst. Een eerste herstel werd op korte termijn verwacht. Er werden 

concrete plannen gemaakt voor het moment dat de Qumransekte aan het roer zou komen 

te staan. Dit eerste herstel zou echter nog niet definitief zijn. Na een eindstrijd in de eindtijd 

die met behulp van God zal worden gewonnen zullen stad en tempel volmaakt en voor 

immer zuiver zijn. 

Wat betreft het spreken over de legerplaats kan worden geconcludeerd dat het gebruik van 

deze kwalificatie niet beperkt wordt tot Jeruzalem, maar wel het meest consequent en 

expliciet op deze stad wordt toegepast. Jeruzalem wordt beschouwd als deel van het 

tempelcomplex en derhalve worden de voorschriften van de plaats die 'YHWH' zal kiezen op 

deze stad toegepast. 

 
 
 
  



DE BETEKENIS VAN DE STAD IN HEBREEËN 11          57 
 

12. DE STAD IN HET NIEUWE TESTAMENT 

In dit hoofdstuk wil ik enkele hoofdlijnen trekken over de stad in het NT. Evenals bij de 

bespreking van de stad in het OT ligt de focus op de primaire teksten zelf. Deze teksten heb 

ik met behulp van Bibleworks opgezocht. 

De frequentie van de verschillende trefwoorden geeft een eerste indruk van het 

nieuwtestamentische spreken over de stad:  
 

Nederlands Grieks Frequentie in: 

  Evangeliën en 

Handelingen 

Overige 

boeken van het 

NT 

Stad po,lij 119 38 

Burger, -schap, -recht poli,thj, politei,a                   4 2 

Republiek/gemenebest poli,teuma 0 1 

Jeruzalem VIerousalh,m,~Ieroso,luma 59 14 

Sion Siw,n 0 5 

Rome ~Rw,mh 5 3 

Samaria Sama,reia 8 0 

Babylon Babulw,n245 1 7 
 

Wat opvalt is dat het woord stad niet ongebruikelijk is in het NT, maar dat afgeleide 

begrippen als burgerschap een stuk minder vaak voorkomen. Daaruit kan geconcludeerd 

worden dat dit begrip in het NT in de meeste gevallen de oorspronkelijke, politieke 

connotatie van dit begrip mist.246  

In het NT komen veel concrete steden voor. In dit hoofdstuk zal ik mij beperken tot 

Jeruzalem waarbij ik onderscheid maak tussen het 'aardse Jeruzalem' dat is de concrete 

geografische stad en het spreken over het 'hemelse Jeruzalem'. De bespreking van het 

'aardse Jeruzalem' valt in twee delen uiteen: eerst sta ik stil bij die teksten die gaan over het 

Jeruzalem ten tijde van de omwandeling van Jezus, vervolgens bespreek ik de verwijzingen 

naar deze stad die na zijn hemelvaart worden gesitueerd. 

12.1 JERUZALEM EN JEZUS 

Het belang van Jeruzalem blijkt al uit de aanvang van de Evangeliën. De Wijzen uit het 

Oosten gaan in Jeruzalem op zoek naar de nieuwgeboren koning (Mat 2:1). Jezus wordt als 

kind voorgesteld in de tempel (Luk 2:22) en reist jaarlijks met zijn ouders naar Jeruzalem en 

blijft daar als kind tijdens een van deze reizen achter (Luk 2:41-45). Later is de omwandeling 

gericht op Jeruzalem (Luk 9:31,53; 13:22; 18:31, Hand 13:31), Jezus weet dat Hij daar veel zal 

lijden (Mat 16:21, 20:17-18, Mar 10:33-33). Toch blijkt uit de Evangeliën dat Hij de tempel en 

de stad positief waardeert. In het Johannes-evangelie staat meerdere malen dat Jezus 

                                                                 
245

 De verwijzingen in Mat 1 heb ik niet meegerekend, omdat dit tijdsaanduidingen zijn. 
246

 Vgl. (Kittel, 1990, pp. 516-521, 528) 
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opging naar Jeruzalem om daar de feesten te vieren (Joh 2:13,23; 4:45; 5:1; 10:22; 12:12). 

Jezus geniet grote populariteit onder de inwoners van Jeruzalem en wordt daar zelfs als 

koning onthaald (Mat 21:1-9, Mar 11:1-10). Jezus sluit zich aan bij de 'overlevering van de 

ouden' die verbieden om bij Jeruzalem te zweren (Mat 5:34). Hij hecht eraan dat de 

tempeldienst op de juiste manier wordt uitgevoerd en 'reinigt' daarom de tempel (Mat 

21:12-14 Mar 11:11-19, Joh 2:14-17). Hij stelt de arme weduwe die haar laatste geld aan de 

tempel geeft ten voorbeeld (Mar 12:41-44, Luk 21:1-4). Dit betekent niet dat Jezus de 

tempel en Jeruzalem eenzijdig positief waardeert, Hij verwijst in deze context naar de 

vernietiging van de stad en de tempel in de eindtijd (Mar 13:1-9, Luk 21:5-25). Ook spreekt 

Hij woorden van oordeel over Jeruzalem, de stad 'die de profeten doodt' (Mat 23:37-38 Luk 

13:33-35). Jezus acht Zichzelf hoger dan de tempel (Mat 12:6, Joh 2:19) en in het gesprek 

met de Samaritaanse vrouw pleit Hij niet voor de prioriteit van Jeruzalem maar spreekt Hij 

over een tijd waarin noch de Gerizim noch Jeruzalem voorrang zal hebben (Joh 4:21-22). Het 

belang van Jeruzalem blijkt bovendien uit het feit dat in deze stad het lijden, sterven en de 

opstanding van Jezus plaatsvond (Mat 26-28, Mar 14-16, Luk 22-24, Joh 18-21). Ook na de 

opstanding blijft Jeruzalem belangrijk: de elven zagen de Opgestane voor het eerst in 

Jeruzalem (Luk 24:33), Jezus beveelt zijn discipelen om in Jeruzalem de uitstorting van de 

Heilige Geest af te wachten (Luk 24:49,52, Hand 1:12) en spoort ze aan om de 

evangelieverkondiging in deze stad te laten beginnen (Luk 24:47). 

12.2 JERUZALEM EN DE VROEG-CHRISTELIJKE GEMEENTE 

Te Jeruzalem wordt tijdens het pinksterfeest de Heilige Geest uitgestort (Hand 2). Dit is het 

begin van de christelijke gemeente, deze stad was haar primaire werkterrein (Hand 4:16; 

5:16,28; 6:7; 8:1) en fungeerde al snel als uitvalsbasis voor missionaire activiteiten (Hand 

8:14,25,26; 11:22,27).  

Jeruzalem speelt een grote rol in het leven van de apostel der heidenen, Paulus. Hij groeit in 

deze stad op (Hand 26:4), is daar getuige van de dood van Stefanus (Hand 7:58) en vervolgt 

(vanuit) daar de christelijke gemeente (Hand 9:2,13,21, 26:10,20). Na zijn roeping en 

bekering zoekt hij contact met de discipelen in Jeruzalem (Hand 9:26-28). Aan het eind van 

zijn zendingsreizen keert Paulus steeds terug naar Jeruzalem (Hand 12:25; 15:2; 18:21-22; 

19:21; 20:16,22, Gal 1:18, 2:1), hij is zelfs bereid om daar grote risico's voor te lopen (Hand 

20:22; 21:4,11-14). In Jeruzalem wordt hij vijandig bejegend (Hand 21:26-40, 25:7, 28:17) en 

daarom weigert hij daar geoordeeld te worden (Hand 25:9-12). De naziraatsgelofte van 

Paulus (Hand 18:18) wordt door Koet uitgelegd als een uiting van Paulus' blijvende 

betrokkenheid op de heilige stad.247  

Andere aanwijzingen voor het belang van Jeruzalem zijn het leergezag van de kerkelijke 

vergadering aldaar (Hand 15:1-29), de collecte(s) ten behoeve van de gemeente in Jeruzalem 

(Rom 15:26, 1 Kor 16:3) en de aanduidingen in het boek Openbaring als 'heilige stad' (11:2) 

en als 'geliefde stad' (20:8).  

                                                                 
247

 (Koet, 1996, p. 142) 
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Naast de woorden van Jezus en de vijandschap die Hij en zijn volgelingen in en vanuit 

Jeruzalem te verduren kregen, wordt er ook248 in het boek Openbaring negatief over het 

aardse Jeruzalem gesproken. Deze stad ('waar onze Heer gekruist is') wordt daar geestelijk 

gelijk gesteld aan Sodom en Egypte (11:8) en de aanduiding 'heilige stad' wordt in de latere 

hoofdstukken toegepast op het nieuwe Jeruzalem (21:2,10; 22:19).  

Minder polemisch, maar met verregaande implicaties is het spreken over (de leden van) de 

christelijke gemeente als tempel (1 Kor 3:16-17; 6:19, 2 Kor 6:16, Ef 2:21). 

12.3 HET HEMELSE JERUZALEM 

Op verschillende plaatsen in het NT worden de gelovigen als 'vreemdelingen' op deze aarde 

aangeduid. Voorbeelden daarvan staan in de eerste Petrusbrief (1 Pet 1:1,17). In 1 Petrus 

2:11249 worden de gelovigen aangesproken als vreemdelingen en bijwoners, een aanduiding 

die identiek is aan die van de patriarchen in Hebreeën (11:13). In de brief aan Efeze wordt er 

ook gesproken over vreemdelingen en bijwoners (2:19,20), maar dan gaat het over de status 

van de gelovigen toen ze zonder Christus waren en 'uitgesloten van het burgerrecht van 

Israël' (2:12). Deze toestand uit het verleden wordt gecontrasteerd met de huidige status 

van de gelovigen: 
 "Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 
 huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus 
 zelf de hoeksteen is." (Ef 2:19-20) 

De deelname aan de christelijke gemeente wordt dus in sociaal-politieke termen 

beschreven. Een ander voorbeeld daarvan staat in de brief aan de Filippenzen:  

 "Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser 
 verwachten" (Fil 3:20) 

Opvallend is dat het burgerschap in de hemelen gecontrasteerd wordt met het volgen van 

de verleiders die het onderhouden van de spijswetten en de besnijdenis prediken.250  

Het spreken over het hemelse burgerrecht in de Filippenzenbrief is een wezenlijk onderdeel 

van de ecclesiologie van Paulus. Hetzelfde geldt voor de betekenis van de hemelse stad in de 

Galatenbrief.251 Vanuit deze brief, waarin de discussie over de wet en de christelijke vrijheid 

een belangrijke rol speelt, zou de indruk kunnen ontstaan dat de stad in het voorbijgaan 

wordt genoemd, dat is echter niet zo. In Galaten 4 tekent zich een scherp contrast tussen 

het huidige en het hemelse Jeruzalem af.  
 "Het (woord) Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige 
 Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze 
 moeder." (Gal 4:25-26) 

In dit gedeelte wordt Hagar, Ismaël, Sinai, het huidige Jeruzalem tegenover Sara, Izaäk, het 

hemelse Jeruzalem gezet. Deze aaneenschakeling van thema's kan op lezers uit de 21e eeuw 

wat vreemd overkomen. Maar Schwemer toont vanuit de joods-christelijke literatuur aan 

dat het hier niet om een wilde midrasj van Paulus gaat,252 maar dat de associatie van de 

                                                                 
248

 De tegenstelling tussen het huidige en het hemelse Jeruzalem in Galaten 4 wordt hieronder besproken. 
249

 "Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die 
strijd voeren tegen uw ziel;" (1 Pet 2:11, NBG). 
250

 (Schwemer, 2000, p. 195), vgl. Fil 3:2 ev 
251

 (Schwemer, 2000, p. 236) 
252

 (Schwemer, 2000, p. 196) 
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diverse thema's goed vanuit de literaire context te verklaren is.253 Wat verder in deze tekst 

opvalt is dat het 'hemelse Jeruzalem' als 'onze moeder' wordt aangeduid.254 Zoals hierboven 

opgemerkt, citeert Paulus in dit verband het loflied op Sion uit Jesaja 54. 

Buiten de Evangeliën en de Handelingen staat verreweg het merendeel van de verwijzingen 

naar een stad in de Openbaring (po,lij 24 keer). Het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, wordt 

in schilderachtige taal beschreven. De aartsvijand van deze stad is Babylon, de grote stad die 

zal vallen (18:2). In het laatste der tijden worden de gelovigen aangespoord om deze stad te 

verlaten: 
 "En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen 
 gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen." (Opb 18:4) 

De gelovigen maken deel uit van een wezenlijk andere gemeenschap, het hemelse 

Jeruzalem. Opvallend is het dat deze hemelse stad zich op de aarde zal manifesteren (3:12; 

21:2,10).  
 "En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een 
 bruid, die voor haar man versierd is." (Opb 21:2)  

De aanduiding van de hemelse stad als Jeruzalem heeft met nostalgische gevoelens voor het 

aardse Jeruzalem niets te maken.255 Datgene wat het aardse Jeruzalem tot heilige stad 

maakte, ontbreekt in het nieuwe Jeruzalem:  

 "En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam." 

 (Opb 21:22) 

12.4 CONCLUSIES DE STAD IN HET NIEUWE TESTAMENT 

Het spreken over de stad in het NT heeft meestal geen politieke connotatie. Duidelijk is dat 

de stad Jeruzalem al vanaf zijn geboorte een grote betekenis in het leven van Jezus heeft 

gehad. Zoals uit veel plaatsen blijkt waardeert Hij deze stad positief. Tegelijkertijd spreekt Hij 

het oordeel over stad en de tempel uit. 

Jeruzalem was de bakermat van de prille christelijke gemeente. Hier kwamen de eerste 

Joden tot geloof, hiervandaan werden missionaire activiteiten ondernomen, hier was 

Stefanus de eerste martelaar. Het is duidelijk dat de invloed van Jeruzalem groot bleef. 

Christelijke gemeenten elders zamelden geld in voor de moedergemeente, vanuit Jeruzalem 

werd leergezag uitgeoefend en voor Paulus blijft deze stad centraal staan.  

Toch zijn er ontwikkelingen die op een verminderende betekenis van Jeruzalem wijzen. Dit 

gebeurt impliciet als de leden van de christelijke gemeente als tempel worden aangeduid. 

Daarnaast worden de gelovigen erop gewezen dat ze vreemdeling op deze aarde zijn en dat 

hun burgerschap in de hemel is. Daar is het nieuwe Jeruzalem, hun eigenlijke moederstad. 

Deze stad wordt gecontrasteerd met het aardse Jeruzalem. 

                                                                 
253

 Zij wijst bijvoorbeeld op het Jubileeënboek (Schwemer, 2000, pp. 200-201), waar vergelijkbare 
opsommingen in voorkomen en waarbij er dan, zoals we zagen in Jubileeën 4:25, de lijn naar de nieuwe 
schepping wordt doorgetrokken.  
254

 Mogelijk houdt deze uitdrukking verband met Jesaja 1:26 in de LXX: "(…) καὶ μετὰ ταῦτα κλθκήςῃ πόλισ 
δικαιοςύνθσ μθτρόπολισ πιςτὴ Σιων"  
255

 (Kittel, 1990, p. 530) 
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Belangrijke overeenkomsten met de Hebreeënbrief zijn de kritiek op de tempel, de 

tegenstelling tussen het aardse en hemelse Jeruzalem en de associatie van Sara met de 

hemelse stad. 

Belangrijke verschillen zijn er met het boek Openbaring: daar daalt het hemelse Jeruzalem 

uit de hemel neer en is Babylon de stad die verlaten moet worden. 
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13. DE STAD IN PHILO 

Philo bijgenaamd Judaïcus, was een Alexandrijnse Jood die leefde van 15 v. Chr. tot 50 A.D. 

Hij heeft veel geschriften nagelaten, deze zijn vooral via christelijke gemeenschappen 

overgeleverd. Meestal worden zijn werken in vijf categorieën ingedeeld: 

1. Vragen en antwoorden; commentaar in vraag- en antwoordvorm op Genesis en 

Exodus. 

2. Allegorische interpretaties: allegorisch commentaar van met name de Pentateuch. 

3. Uitleg van de Wet: parafrase, uitbreiding en verklaring van de Pentateuch. 

4. Historische-Apologetische werken: deze werken zijn toegespitst op de concrete 

situatie van Joodse tijdsgenoten. 

5. Filosofische verhandelingen: deze werken lijken louter filosofisch maar worden 

inhoudelijk bepaald door exegetische thema's.256  

In zijn werken is Philo in de eerste plaats uitlegger van de Pentateuch. Hij beschouwde de vijf 

boeken van Mozes als door God geïnspireerd. Volgens Philo is het ieders hoge roeping om 

de onuitputtelijke diepten van deze geschriften te doorzoeken. Hij is een apologeet van de 

Schrift. Daarnaast is hij door opleiding en studie doordrenkt met de taal en het denken van 

de Griekse filosofie, iets wat op veel plaatsen in zijn werken merkbaar is. Ten slotte is hij 

bescheiden: Philo wil zich bij zijn Bijbeluitleg niet laten leiden door zijn eigen denkbeelden, 

maar stelt (datgene wat hij opvat als) de boodschap van de Schrift centraal.257  

13.1 TEKSTKEUZE EN WOORDGEBRUIK 

Voor het analyseren van de opvatting van Philo over de stad heb ik mij tot een aantal van 

zijn teksten beperkt. De tekstkeuze heb ik op twee manieren bepaald. Ik heb de recente, 

secundaire literatuur nagespeurd op verwijzingen naar de stad in Philo.258 Daarnaast heb ik 

gezocht naar relevante trefwoorden in de Index Philonicus.259  

Bij het raadplegen van de Index Philonicus ontstaat er door de aard en de frequentie van de 

trefwoorden een eerste indruk van Philo's opvatting over de stad. Zo zijn er relatief weinig 

verwijzingen naar Jeruzalem (Ὶεροςόλυμα, zeven keer)260  en staan nagenoeg al deze 

verwijzingen in zijn historisch apologetische werken. De concrete geografische stad lijkt 

nauwelijks een rol te hebben gespeeld bij de (allegorische) Pentateuchexegese of de 

filosofische verhandelingen. Dit is heel anders voor de begrippen tempel (ὶερόν, 97 keer)261 

en stad (πόλισ, 488 keer).262 Deze begrippen komen veel vaker en verspreid door heel het 

Philoonse corpus voor. Voor deze twee begrippen ben ik de vindplaatsen niet nagegaan en 

heb ik mij op de secundaire literatuur gebaseerd.  
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 Deze indeling en bijbehorende typering heb ik gebaseerd op (Runia, 1990, pp. 191-193), die erop wijst dat 
dit de gangbare wetenschappelijke indeling van de werken van Philo is.  
257

 (Runia, 1990, pp. 189-190) 
258

 (Niehof, 2001), (Pearce, 2004), (Runia, 2000), (Verman, 2011) 
259

 (Borgen, Fuglseth, & Skarsten, 2000) 
260

 Somn 2:250, Legat 156, 278, 288, 312, 313, 315 (Borgen, Fuglseth, & Skarsten, 2000, p. 177) 
261

 (Borgen, Fuglseth, & Skarsten, 2000, pp. 176-177) 
262

 (Borgen, Fuglseth, & Skarsten, 2000, p. 287) 
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Van de woorden moederstad (μετρόπολισ, tien keer),263 tempelstad (ιερόπολισ, negen 

keer)264 en grote stad (μεγαλόπολισ, zeven keer)265 heb ik wel de vindplaatsen opgezocht. 

Hieronder wordt verder op genoemde begrippen ingegaan. 

13.2 PHILO EN DE HEBREEËNBRIEF 

In deze paragraaf wil ik aandacht schenken aan een onderwerp dat tot veel 

wetenschappelijke discussie heeft geleid en waarover geleerden nog geen consensus 

hebben bereikt: de invloed van Philo op de Hebreeënbrief. 

Dat Philo als een belangrijke bron voor de bestudering van het NT wordt beschouwd blijkt 

uit de vele verwijzingen naar zijn werken die in de meeste commentaren op de 

Hebreeënbrief te vinden zijn. De mate en de aard van de invloed van Philo is zoals gezegd 

het onderwerp van veel debat. Zonder hier een samenvatting van deze discussie te bieden 

wil ik toch enkele namen noemen. De commentaar van Spicq wordt beschouwd als 

hoogtepunt van de tendens om de Hebreeënbrief tegen de achtergrond van de werken van 

Philo te verklaren.266 Volgens Spicq was de auteur een tot het christendom bekeerde 

volgeling van Philo. Maar door de vondsten in Qumran bleek dat de Hebreeënbrief ook 

tegen heel andere achtergronden verklaard kan worden.267 Hierdoor verloor de visie van 

Spicq al snel aan invloed. Dit werd versterkt door het werk van Williamson, die de 

argumenten van Spicq in een uitvoerige studie heeft onderzocht en weersproken.268  

Een voor ons onderwerp relevant voorbeeld van de werkwijze van Williamson is zijn 

bespreking van het woord δεμιουργόσ. Na een overzicht van het gebruik van het woord bij 

Plato en Philo bespreekt Williamson de twee argumenten op basis waarvan Spicq naar 

aanleiding van dit woord de relatie tussen Philo en de Hebreeënbrief legt. Hij wijst erop dat 

niet alleen de auteur van de Hebreeënbrief, maar ook bijvoorbeeld Josephus, God 

δεμιουργόσ noemt. Het tweede argument van Spicq, namelijk dat God zowel δεμιουργόσ 

als τεχνίτεσ genoemd wordt, vindt hij krachtiger, maar overtuigt hem eveneens niet. 

Wanneer Philo deze begrippen gebruikt, denkt hij altijd aan de schepping 'in den beginne' 

terwijl deze begrippen in de Hebreeënbrief worden toegepast op de stad in de toekomst. 

Williamson erkent een eventuele linguïstische samenhang, maar ontkent een samenhang in 

de betekenis die aan deze begrippen door Philo en de auteur van de Hebreeënbrief wordt 

gegeven.269 
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 Conf 78, Fug 94, Somn 1:41,181 Flacc 46 Legat 203, 281, 294, 305, 334 (Borgen, Fuglseth, & Skarsten, 2000, 
p. 213) 
264

 (Borgen, Fuglseth, & Skarsten, 2000, p. 177) 
265

 Opif 19, Ios 29, Mos 2:51, Decal 53, Spec 1:34, Flacc 163, Prov 2:39 (Borgen, Fuglseth, & Skarsten, 2000, p. 
212) 
266

 (Hurst, 1990, p. 7) wijst op een beweging die in 1894 door Ménégoz in gang was gezet. 
267

 (Hurst, 1990, pp. 7-8) 
268

 (Williamson, 1970, p. 580) "No one denies that there are some similarities of expression between Philo and 
Hebrews, but the evidence I have set out shows, I think, that these are not proof of 'Philonism'." 
269

 (Williamson, 1970, pp. 44-51) 
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Hurst trekt vergelijkbare conclusies.270 Runia neemt een positie tussen Spicq enerzijds en 

Williamson en Hurst anderzijds in en stelt dat de auteur en Philo uit eenzelfde milieu 

afkomstig zijn.271 De middenpositie van Runia lijkt mij het meest aannemelijk. Ik wil dat met 

de volgende twee voorbeelden aantonen, waarbij ik de woordkeuze van de schrijver van de 

Hebreeënbrief vergelijk met de betekenis daarvan bij Philo. Philo verbindt de schepping en 

de stad nadrukkelijk aan elkaar.272  De auteur van de Hebreeënbrief gebruikt in zijn 

beschrijving van de toekomstige stad het vocabulaire dat bij deze notie hoort. 

Desalniettemin blijkt nergens uit de Hebreeënbrief dat de auteur de schepping als stad 

beschouwt. De auteur brengt de stad dus wel in verband met de Schepper, maar beschrijft 

de schepping niet als stad.  

Philo spreekt in zijn allegorische commentaar in een adem over 'het door God 

aangewezen/beloofde land' en een 'stad'. Hij vraagt zich af wat de bijzondere kwaliteiten 

van Abraham zijn en wat diens naam betekent. Terloops geeft hij daarbij de typering van het 

beloofde land als een goede, bevolkingsrijke en vreugdevolle stad: 
"And what good thing had Abraham done as yet when God called him and bade him become a 
stranger to his country and to this "generation," and to dwell in the land which the Lord should give 
Him? (Genesis 12:1.) And that is a good and populous city, and one of great happiness. For the gifts of 
God are great and honourable." (All 3:83)

273
 

De verbinding tussen het beloofde land en de stad in de Hebreeënbrief doet sterk aan Philo 

denken al is het niet aan te tonen dat deze (in)direct aan Philo is ontleend. De aard van de 

verbinding in de Hebreeënbrief is namelijk totaal anders: Philo identificeert het beloofde 

land als stad. De schrijver van de Hebreeënbrief contrasteert het beloofde land met de 

stad.274 Overige overeenkomsten en verschillen tussen de Hebreeënbrief en Philo zal ik 

hieronder belichten. Op basis van het voorgaande lijkt het mij gezien de overeenkomsten in 

het woordgebruik en koppelingen van begrippenparen terecht om met Runia oog te hebben 

voor het milieu waaruit de auteur afkomstig is. Dat er geen bewijs is voor de suggestie van 

Spicq, namelijk regelrechte beïnvloeding door Philo, blijkt al uit de argumentatie van Hurst 

en Williamson en wordt bevestigd door twee genoemde voorbeelden.   

                                                                 
270

 (Hurst, 1990, p. 42) "Both writers, in other words, probably go back independently to a common OT 
background. The Platonic/Philonic background for Hebrews is therefore "not proven" (…)" 
271

 (Runia, Philo in Early Christian Literature (CRINT), 1993, p. 78) "Examination of the evidence has shown, to 
my mind, that the author of the Hebrews and Philo come from the same milieu in a closer sense than was 
discovered in the case of Paul. I would not be at all surprised if he had had some form of direct contact with 
Judaism as it had developed in Philo's Alexandria." 
272

 "(…)When any city is founded through the exceeding ambition of some king or leader who lays claim to 
absolute authority, and is at the same time a man of brilliant imagination, eager to display his good fortune, 
then it happens at times that some man coming up who, from his education, is skilful in architecture, (…) Then, 
having received in his own mind, as on a waxen tablet, the form of each building, he carries in his heart the 
image of a city, perceptible as yet only by the intellect, the images of which he stirs up in memory which is 
innate in him, and, still further, engraving them in his mind like a good workman, keeping his eyes fixed on his 
model, he begins to raise the city of stones and wood, making the corporeal substances to resemble each of 
the incorporeal ideas. Now we must form a somewhat similar opinion of God, who, having determined to 
found a mighty state, first of all conceived its form in his mind, according to which form he made a world 
perceptible only by the intellect, and then completed one visible to the external senses, using the first one as a 
model." (Op Mund 17-19), (Yonge, 1993, p. 18). 
Deze gedachte is overigens ook in de Rabbijnse literatuur terug te vinden: Gen. Rab. 1:1 
273

 (Yonge, 1993, p. 89) 
274

 H.11:9,10 
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13.3 TORA, SCHEPPING, STAD 

Verreweg het grootste deel van Philo's werken heeft de Pentateuch als onderwerp.275 Een 

voorbeeld van Philo's uitleg van de wet is De Opificio Mundi (vanaf nu: Opificio). Dit geschrift 

gaat over de schepping en de zondeval. Het eerste citaat is overgenomen uit Philo's 

introductie bij dit geschrift. Mozes wordt daarin geprezen omdat hij de Tora begint met het 

beschrijven van het ontstaan van de wereld. Dit in tegenstelling tot vele anderen die of gelijk 

met de regels en bepalingen beginnen of juist de wet in allerlei fabelachtige verhalen 

verpakken. Philo verwoordt hier de belangrijke Stoïcijnse notie dat de wet en de kosmos met 

elkaar harmoniëren.276 De daaruit voortvloeiende gedachte van de mens als wereldburger 

behoort eveneens tot het Stoïcijnse gedachtegoed.277  
"And his exordium, as I have already said, is most admirable; embracing the creation of the world, 
under the idea that the law corresponds to the world and the world to the law, and that a man who is 
obedient to the law, being, by so doing, a citizen of the world, arranges his actions with reference to 
the intention of nature, in harmony with which the whole universal world is regulated." (Op Mund 
3)

278
  

Zoals hierboven beschreven, vergelijkt Philo de schepping met de bouw van een stad (Op 

Mund 17-20), waarbij het beeld van de ideale stad pre-existent is.  

Later in dit geschrift wordt de superioriteit van de eerste mens benadrukt (Op Mund 136). 

De eerste mens was niet alleen de eerste inwoner van de wereldstad maar bewoonde deze 

samen met de hemelse wezens. 
"And we shall be only saying what is the plain truth, if we call the original founder of our race not only 
the first man, but also the first citizen of the world. For the world was his house and his city, while he 
had as yet no structure made by hands and wrought out of the materials of wood and stone. (…)But of 
this city and constitution there must have been some citizens before man, who might be justly called 
citizens of a mighty city, having received the greatest imaginable circumference to dwell in; and having 
been enrolled in the largest and most perfect commonwealth. And who could these have been but 
rational divine natures, some of them incorporeal and perceptible only by intellect, and others not 
destitute of bodily substance, such in fact as the stars? And he who associated with and lived among 
them was naturally living in a state of unmixed happiness.(…)" (Op Mund 142-144)

279
  

Philo beschouwt de schepping dus als megalopolis. Runia identificeert zeven thema's in 

Philo's uitwerking van dit idee. Deze zijn: 

1. Het beeld van de stad is illustratief voor de orde en goddelijk bestuur van de 

kosmos. 

2. De stad fungeert als sleutelvoorbeeld om de orde van de wereld om daar vanuit het 

bestaan van een Schepper aan te tonen. 

3. De kosmos als megalopolis wordt geregeerd door de natuurwet die ook als de Logos 

beschouwd kan worden. 

4. Zoals de orde van de megalopolis kenbaar is, zo is ook de kosmos en daarin ook de 

Logos van Gods schepping kenbaar. 

5. Niets is erger dan anarchie, daarom moet er één heerser zijn in een stad. 
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 (Runia, 1990, p. 189) 
276

 Dit idee was overigens wijder verbreid, zie bijv. Gen. Rab. 1:2, en Sir. 24, Jos. Ant. 24. 
277

 (Borgen, 1997, pp. 67-68) 
278

 (Yonge, 1993, p. 16) 
279

 (Yonge, 1993, pp. 39-40) 
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6. De functie van een stadsbestuurder is een voorbeeld van Gods voorzienig 

wereldbestuur.  

7. De vergelijking met een stad en haar muren wijst op de begrensdheid van de 

wereld.280 

Samenvattend kan worden gesteld dat de stad voor Philo het ideaal van een geordende 

samenleving met een duidelijk bestuur belichaamd.  

13.4 DE WAARDERING VAN JERUZALEM 

Zoals hierboven beschreven, zijn de concrete verwijzingen naar Jeruzalem vooral in Philo's 

historisch-apologetische werken terug te vinden.  

Anders dan de titel doet vermoeden beschrijft Philo in zijn Adversus Flaccum281 (vanaf nu: 

Flaccum) vooral de Joodse natie. Hij wijst op belangrijke elementen van het jodendom zoals 

de tempeldienst (Flac 44-46), de samenkomsten in de synagogen (Flac 13) en de wet van 

Mozes (Flac 74, 83, 96).282 In onderstaand citaat beschrijft hij de verhouding van de Joden 

tot Jeruzalem.  
"For no one country can contain the whole Jewish nation, by reason of its populousness; on which 
account they frequent all the most prosperous and fertile countries of Europe and Asia, whether 
islands or continents, looking indeed upon the holy city as their metropolis (…)" (Flac 46)

283
 

Philo beschouwt de diaspora niet als straf van God, maar noemt de omvang van het Joodse 

volk als oorzaak van de diaspora. Hij beschrijft de Joden als kolonisten die de heilige stad als 

hun moederstad blijven beschouwen. 

Dezelfde gedachte is ook aan in De Legatione Ad Caium (vanaf nu: Legatione) terug te 

vinden. In dit werk beschrijft Philo de twist tussen het Joodse volk dat zich aan de Wet van 

Mozes wil houden en Keizer Gaius Caligula. Philo maakte deel uit van een Joodse 

diplomatieke missie naar de keizer. Aanleiding zijn de anti-joodse onlusten in Alexandrië, 

maar ook de nood van het Joodse volk in Palestina staat op de agenda. Caligula wil namelijk 

een beeld van zichzelf in de tempel hebben. In dit geschrift verweert Philo zich tegen kritiek 

vanuit Alexandrië dat zijn missie te veel gericht was op deze bedreiging van Jeruzalem en te 

weinig aandacht zou hebben gehad voor de Alexandrijnse problematiek. Hij beschrijft zijn 

ontmoeting met de latere koning van de Joden, Herodes Agrippa. Deze is erg begaan met het 

lot van zijn volk en de handhaving van de godsdienstige zeden. Philo beschrijft hoe Agrippa 

een bewogen brief284 naar de keizer stuurt waarin hij zich opwerpt als woordvoerder van het 

hele Joodse volk (Leg 277-279). In deze brief schrijft Agrippa hoe de grootvader van de keizer 

zelf vol ontzag de tempel bezocht (Leg 296) en hoe groot het belang van Jeruzalem is voor 

het hele Joodse volk:  
"Concerning the holy city I must now say what is necessary. It, as I have already stated, is my native 
country, and the metropolis, not only of the one country of Judaea, but also of many, by reason of 
the colonies which it has sent out from time to time (…) So that if my native land is, as it reasonably 

                                                                 
280

 (Runia, 2000, pp. 365-366) Zie aldaar voor een verwijzing naar de betreffende passages in Philo. 
281

 Aulus Avilius Flaccus was prefect van Egypte ten tijde van Philo. Hij was de Joden niet welgezind en is later 
ontslagen en verbannen (Borgen, 1984, pp. 250-251), (Niehof, 2001, pp. 40-41). 
282

 (Borgen, 1984, pp. 250-251) 
283

 (Yonge, 1993, p. 956) 
284

 "this letter, which we should probably take as primarily representing Philo's voice" (Schwartz, Agrippa I: The 
Last King of Judaea, 1990, pp. 200-202) in (Pearce, 2004, p. 20). 
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may be, looked upon as entitled to a share in your favour, it is not one city only that would then be 
benefited by you, but ten thousand of them in every region of the habitable world, in Europe, in 
Asia, and in Africa, on the continent, in the islands, on the coasts, and in the inland parts." (Leg 281-
284)

285
  

Het blijkt dus dat Jeruzalem zowel in Flaccum als in de Legatione beschreven wordt als de 

heilige stad, de moederstad die vele koloniën heeft gesticht.  

Niehoff wijst erop dat Philo verschillende 'Romeinse' kwaliteiten aan Jeruzalem toedicht286 

om zo de Joodse elite uit zijn tijd aan te spreken.287 Zij stelt dat Philo's beschrijving van 

Jeruzalem niet descriptief maar normatief is288 en concludeert dat volgens Philo de eerste 

loyaliteit van de Joden bij Jeruzalem moet liggen.289  

Niehoff bespreekt echter niet Philo's enige verwijzing naar Jeruzalem in zijn exegetische 

werken. In zijn In Somniis legt hij bij zijn exegese van psalm 46 uit wat Jeruzalem betekent: 
"But that which is called by the Hebrews the city of God is Jerusalem, which name being interpreted 
means, “the sight of peace.” So they do not look for the city of the living God in the region of the 
earth, for it is not made of wood or of stone, but seek it in the soul which is free from war, and which 
proposes to those who are endowed with acuteness of sight a contemplative and peaceful life;" 
(Som 250)

290 
Vanuit deze tekst ontstaat een heel andere indruk over Philo's opvatting over Jeruzalem. De 

stad van de levende God moet niet op aarde, maar in de ziel gezocht worden. Ook in De 

Fuga et Invetione is Jeruzalem niet de belangrijkste stad. Dit geschrift begint met de vlucht 

van Hagar en geeft vervolgens aan de hand van Bijbelteksten een thematische uitwerking 

van het begrip 'vluchten'. Aan de orde komen ook de zes vrijsteden. Een van deze zes 

onderscheidt zich van de andere steden: 
"(…) Perhaps we may say that the most ancient, and the strongest, and the most excellent 
metropolis, for I may not call it merely a city, is the divine word, to flee to which first is the most 
advantageous course of all. But the other five, being as it were colonies of that one, are the powers 
of Him who utters the word, (...)" (De Fug. 94-95)

291
 

Hier wordt het Woord (λόγοσ) als belangrijkste stad, als moederstad voorgesteld. Iedere 

verwijzing naar of toespeling op Jeruzalem ontbreekt. 

Pearce, die de opvatting van Niehoff bekritiseert, stelt op basis van deze gegevens dat 

toewijding aan de tempel in Jeruzalem weliswaar een belangrijke notie was in het denken 

van Philo maar dat dit geen verminderde lokale betrokkenheid impliceert.292 Zij wijst er op 

dat in bovengenoemde citaten uit Flaccus en Legatione, de wereldwijde Joodse 

gemeenschap en niet stad of de tempel centraal staat.293 Het feit dat Philo de stad Jeruzalem 

als moederstad aanduidt is volgens haar het gevolg van diens omgang met de Griekse versie 
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 (Yonge, 1993, p. 1026) 
286

 Philo associeert Jeruzalem met het einde van de aarde (Flacc 46) een mogelijke zinspeling op het Urbi et 
Orbi. Philo hanteert een Romeinse spreekwijze als hij de gaven aan de tempel als gaven aan de stad (Leg 156) 
beschrijft (Niehof, 2001, pp. 36-37).  
287

 "He hoped that his Greco-Roman motif would appeal to educated upper-class readers, (…)" (Niehof, 2001, p. 
42). 
288

 "Philo instead suggested a particular way in which Jews should define their identity" (Niehof, 2001, p. 35). 
289

 (Niehof, 2001, pp. 36,37,39) 
290

 (Yonge, 1993, p. 536) 
291

 (Yonge, 1993, p. 437) 
292

 (Pearce, 2004, pp. 25-26) zij wijst in dit verband op de Spec Leg 168, waar wordt gesproken over de moeite 
die pelgrims zich moeten getroosten als ze hun vaderland en familie achterlaten. 
293

 "(…) his fear is for Jews everywhere as a consequence of the desecration of the Temple." (Pearce, 2004, p. 
32). 
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van de Hebreeuwse Bijbel.294 Pearce brengt dus in zekere zin een tegenstelling aan tussen de 

wereldwijde Joodse gemeenschap en hun betrokkenheid op de tempel. Dit onderscheid lijkt 

mij gekunsteld. 

Ik denk dat de opvatting van Runia het meest plausibel is. Op basis van grondige bestudering 

van het gehele oeuvre van Philo295 en studies van anderen komt hij tot de volgende slotsom: 
"Building on these results, I would argue that for Philo Jerusalem is not a city like other cities. 
Physically and geographically his vision is dominated by the conception of Jerusalem as the great 
religious center for all Jews, as symbolized above all by the Temple."

296
 

Jeruzalem is dus een belangrijke stad voor Philo, maar hij positioneert deze stad niet, zoals 

Niehoff suggereert, als een moederstad die de primaire focus van iedere Jood zou moeten 

zijn. Uit de verwijzingen naar 'zijn Alexandrië' blijkt zelfs dat hij trots is op zijn afkomst.297 

Anderzijds is de tegenstelling die Pearce aanbrengt tussen de wereldwijde Joodse 

gemeenschap en de stad, niet overtuigend. Dat Philo de tempel en Jeruzalem ook voor het 

diaspora-Jodendom van grote waarde achtte blijkt mijns inziens duidelijk uit zijn beschrijving 

van de tempelpelgrimage.298 

 
  

                                                                 
294

 (Pearce, 2004, p. 34) "It is primarily the Greek Bible as the primary influence behind Philo's construction of 
Jerusalem as μθτρόπολισ; the starting point however, for this conceptualization is in the designation of 
communities outside Judea as άποικία." 
295

 (Runia, 2000, pp. 361-362, 377-378) 
296

 (Runia, 2000, p. 376) 
297

 (Runia, 2000, pp. 362-363) hij verwijst o.a. naar Leg 149,151 
298

 "And the most evident proof of this may be found in the events which actually took place. For innumerable 
companies of men from a countless variety of cities, some by land and some by sea, from east and from west, 
from the north and from the south, came to the temple at every festival, as if to some common refuge and safe 
asylum from the troubles of this most busy and painful life, (…)" (Spec Leg 1:69), (Yonge, 1993, p. 711). 
Philo is zelf ooit ook als pelgrim naar Jeruzalem gereisd (De Providentia 2:107). 
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13.5 CONCLUSIES DE STAD IN PHILO 

Naar aanleiding van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat Philo een positief 

beeld van de stad heeft. Hij is trots op zijn afkomst uit Alexandrië, al heeft hij juist daar 

geleerd wat voor problemen er in grote steden kunnen ontstaan.299 Dat weerhoudt hem er 

echter niet van om het ideaalbeeld van de stad, als harmonieuze samenleving onder een 

goed bestuur, uit te werken en toe te passen.300 Volgens Philo is dit het ideaalbeeld aan de 

hand waarvan God de wereld heeft geschapen en nog steeds regeert. Ieder die zich aan deze 

ordeningen onderwerpt is een wereldburger. 

Veel minder aandacht is er in Philo's werken voor de concrete geografische stad. Jeruzalem 

wordt slechts zeven keer genoemd. Deze stad speelt echter voor Philo een grote rol. Hij 

beschrijft haar als de moederstad van de wereldwijde gemeenschap van Joodse koloniën. 

Belangrijk is het om te beseffen dat deze beschrijvingen niet noodzakelijkerwijs een 

weergave van de toenmalige werkelijkheid zijn. Philo wil de Joden het besef bijbrengen dat 

gerichtheid op de moederstad een wezenlijk onderdeel van de Joodse identiteit is.301 Het is 

echter een misvatting om te veronderstellen dat deze gerichtheid op Jeruzalem lokale 

loyaliteit uitsluit. 

Over de invloed van Philo op de Hebreeënbrief is veel discussie en de standpunten lopen ver 

uiteen. Het meest waarschijnlijk lijkt dat de auteur van de Hebreeënbrief uit een 

vergelijkbaar milieu als Philo afkomstig is. Zijn woordgebruik en koppeling van begrippen-

paren toont verrassende overeenkomsten. Dit betekent niet dat afhankelijkheid van Philo 

aantoonbaar is. De betekenis die aan de gebruikte woorden wordt gegeven wijkt sterk af. 

Zowel Philo als de Hebreeënbrief spreken over God als bouwer van een stad, maar bij Philo 

heeft deze stad een kosmogonische betekenis terwijl zij in de Hebreeënbrief juist een 

eschatologische betekenis heeft. Zowel Philo als de Hebreeënbrief spreken over het aan 

Abraham beloofde land en een stad, maar Philo identificeert deze begrippen terwijl ze in de 

Hebreeënbrief worden gecontrasteerd. 
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 Bijvoorbeeld de pogrom in Alexandrië in 38 A.D. (Runia, 2000, pp. 363-364). 
300

 (Runia, 2000, p. 366) "Philo reveals a positive attitude towards the classical Greek conception of the polis as 
the ideal and “natural” structure for human living, constructed and organized in such a way as to ensure the 
well-being and concord of its citizens." 
301

 (Niehof, 2001, pp. 17-44) 
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14. VOORBEELDEN VAN DE STAD IN JOSEPHUS EN DE VROEGRABBIJNSE BRONNEN 

Dit hoofdstuk is bescheidener van opzet dan de voorgaande hoofdstukken. Zowel Josephus 

als de Rabbijnse bronnen zal ik summier behandelen. Deze keuze is zowel inhoudelijk als 

praktisch gemotiveerd: de bestudering van de hierboven genoemde bronnen heeft 

voldoende informatie opgeleverd om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen. Dat 

neemt niet weg dat dit beeld door intensieve bestudering van Josephus en de Rabbijnse 

verrijkt kan worden, maar de beschikbare tijd en ruimte is daarvoor te beperkt.  

14.1 JOSEPHUS 

Flavius Josephus of Jozef ben Matthias leefde van ±38 A.D. tot rond het einde van de eerste 

eeuw.302 Hij geldt als de belangrijkste bron voor de geschiedenis van het Joodse volk in de 

eerste eeuw. Josephus schrijft in zijn Joodse Oorlog (±78 A.D.), Joodse Geschiedenissen (±93 

A.D.) en zijn Leven (±99 A.D.) over Jeruzalem. Hij is vanuit het Romeinse legerkamp 

ooggetuige geweest van de vernietiging van de heilige stad.  

Ik ben via de secundaire literatuur het volgende over Josephus' spreken over Jeruzalem te 

weten gekomen: 

 Josephus spreekt over Jeruzalem als moederstad (μητρόπολις).303 

 Jeruzalem en de tempel zijn voor Josephus het middelpunt, de navel (ὀμυαλὸν) van 

de wereld.304 

 Josephus duidt de stad Jeruzalem soms als de tempel aan.305 

 Hij heeft verdriet over de vernietiging van Jeruzalem.306 

Ondanks zijn positieve waardering voor Jeruzalem geeft Josephus er geen blijk van dat hij 

deelt in de diepgewortelde Joodse hoop voor deze stad. De vrede met Rome lijkt voor hem 

belangrijker dan de verwachting van de messiaanse heilstijd.307 Josephus veroordeelt zijn 

volksgenoten die de profetische beloften van een wereldheerser op zichzelf toepasten, en 

daardoor onheil over zichzelf en de stad afriepen.308 

 

 

 

 

                                                                 
302

 De biografische gegevens in dit hoofdstuk zijn ontleend aan (Attridge, 1984). 
303 Zie bijv. Bell. 7.375–80 
304

 (Shahar, 2004, p. 266) 
305

 (Safrai, 1996, p. 98) 
306

 "At the end of his history of the 66–73 war with Rome, Josephus laments that he has lived to see razed to 
the ground ‘that sacred city’ and ‘holy sanctuary’, the great city and ‘the mothercity‘ of the whole Jewish race’ 
who had God as its founder." (Young, 2002, p. 257). 
307

 "Die inhaltliche Abweichung des Jos vom Geist des AT zus, die darin besteht, daß er den ganzen Vor-
stellungskreis, der sich um die Hoffnung auf ein neues und besseres Jerusalem als Mittelpunkt einer religiös-
politischen Heilszeit Israels dreht, unterschlägt. Dem Frieden mit Rom hat Jos die messianische Hoffnung 
geopfert. Den χρησμὸς άμυιβολος, den zweideutigen Orakelspruch über einen künftigen Weltherrscher (Da 2), 
der eine verhängnisvolle Rolle beim Ausbruch des Vespasianischen Krieges gespielt habe, da man ihn auf einen 
Mann aus Israel bezog, deutete Jos auf Vespasian (Bell 6:312 f; vgl Ant 10:210-280)!"

 
(Kittel, 1990, p. 527). 

308
 Bell. 6:312 
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14.2 RABBIJNSE BRONNEN 

In de door mij gebruikte commentaren ben ik weinig verwijzingen naar de Rabbijnse 

literatuur tegengekomen. Desalniettemin kan bestudering van de Rabbijnse bronnen een 

belangrijke bijdrage leveren aan de exegese van het NT.309 Jeruzalem en tempel zijn 

belangrijke topoi in de Rabbijnse literatuur.310  

Een substantieel deel van de Rabbijnse geschriften is gewijd aan de voorschriften voor de 

tempeldienst. 311  Hieruit mag niet worden geconcludeerd dat de betekenis van deze 

voorschriften afhankelijk is van een eventueel herstel van de tempeldienst. Het is zelfs 

waarschijnlijker dat deze primair bedoeld waren om de herinnering aan Jeruzalem en de 

tempel levend te houden.312 S. Safrai die deze geschriften heeft bestudeerd schetst op basis 

daarvan het volgende beeld:313 

 De hele stad Jeruzalem maakte deel uit van het tempelcomplex. 

 De pelgrims die Jeruzalem aandeden bleven minstens één nacht in de stad. 

 Er werd grote waarde aan de reinheid van Jeruzalem gehecht. 

Hij betoogt dat het waarschijnlijk is dat dit beeld een afspiegeling is van de werkelijke 

opvattingen over Jeruzalem tijdens de Tweede Tempelperiode.314 

De grote waarde die de Rabbijnen aan Jeruzalem toekenden blijkt nog duidelijker uit de 

beschrijvingen van de heftige reacties op de val van deze stad: velen verwachtten dat het 

einde der tijden was aangebroken.315 Shimo’n Bar Jochai was ooggetuige van de vernietiging 

van Jeruzalem. In de op zijn naam overgeleverde uitspraken klaagt hij de leiders van het volk 

aan omdat ze geen altaar oprichtten op de Tempelberg nadat ze de stad weer in handen 

kregen. Tegelijkertijd zijn er andere uitspraken van hem waarin hij een rechtvaardiging zoekt 

voor de moeilijke omstandigheden voor de volksgenoten uit zijn dagen.316  

Ook in de Rabbijnse literatuur is er dus grote belangstelling en blijvende waardering voor de 

tempel, cultus en Jeruzalem. Dat neemt niet weg dat er Rabbijnse geschriften zijn waarin de 

betekenis van Jeruzalem sterk wordt gerelativeerd. In de 'Avot de Rabbi Natan'317 valt te 

lezen hoe Rabban Jochanan ben Zakkai een van zijn leerlingen vermaant om niet te treuren 

over de puinhopen van de tempel. Hij wijst erop dat de tempel niet de enige manier is om de 

zonden van Israël te verzoenen. Ook werken van barmhartigheid kunnen dit bewerkstelligen.  

Daarnaast wordt er op vele plaatsen over de tempel gesproken alsof deze nog intact was. Dit 

kan opgevat worden als een bijna bewuste ontkenning van de werkelijkheid om zo een 

                                                                 
309

 (Horbury, 2006, p. 235), zo ook (Goldenberg, 2006, p. 191) die echter wel de voorwaarde stelt dat er 
rekening wordt gehouden met de ontstaanstijd en –plaats (mits bekend) van de betreffende tekst. 
310

 (Dunn, 2006, pp. 51-52) 
311

 De vijfde afdeling van de Misjna, Kadushim handelt voornamelijk over de cultus en nauw aanverwante zaken 
(Stemberger, 1992, pp. 120-121). 
312

 (Safrai, 1998, p. 152) 
313

 (Safrai, 1996, pp. 94-113) 
314

 (Safrai, 1996, p. 95) 
315

 "But the most decided evidence of the significance of Jerusalem, the Temple and its cult is seen in the 
testimonies concerning the earliest reactions to the Destruction – the feeling that the end of the world had 
come and that, in any event, life would never again be worthy of living without the Temple." (Herr, 1980, p. XI). 
316

 (Beer, 1980, p. XXI) 
317

 (Neusner, 1986, p. 41) 
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leefomgeving te creëren (die van de Torastudie), die niet door de vijand kan worden 

aangetast.318 

De houding van de Rabbijnen ten opzichte van Jeruzalem is dus ambivalent; in theorie blijft 

de tempel onmisbaar, maar in de praktijk blijkt het goed mogelijk om als jood te leven 

zonder tempel en cultus.319 

 
  

                                                                 
318

 (Goldenberg, 2006, p. 201) 
319

 (Goldenberg, 2006, p. 202) 
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15. HET HISTORISCHE JERUZALEM 

Voor de bespreking van het historische Jeruzalem geldt grosso modo hetzelfde als wat bij de 

aanvang van het vorige hoofdstuk is gezegd. Een grondiger bespreking is uiteraard mogelijk 

en wellicht zelfs wenselijk, maar praktisch niet haalbaar. In dit hoofdstuk zal ik mij vooral 

richten op de betekenis van de pelgrimage en de vlucht naar Pella. 

15.1 PELGRIMAGE NAAR DE HEILIGE STAD 

Het Judaïsme in de Tweede Tempelperiode werd gekenmerkt door een grote mate van 

diversiteit. Toch vormden de vier zogenoemde 'zuilen' van het Judaïsme een gemeen-

schappelijke basis.320 Eén van deze vier zuilen was de tempel. Het heiligdom was het 

politieke, het economische en uiteraard het religieuze centrum van de Joden. De 

tempelcultus en de jaarlijkse feesten hadden een aantrekkingskracht tot ver buiten 

Palestina. Jeruzalem was belangrijk als pelgrimsoord en trok zelfs heidense bezoekers aan.321 

De pelgrimage had zich onder en door de invloed van de Hasmoneeën sterk ontwikkeld,322 

maar kwam in de Romeinse tijd pas echt tot bloei. Dankzij de pax Romana kon men 

betrekkelijk veilig naar de 'moederstad' reizen. Het is waarschijnlijk dat het beleid323 van 

Herodes de Grote324 gericht was op een stimulering van de pelgrimage, mogelijk had hij 

daarvoor economische motieven.325 De betrokkenheid van de Joden in de diaspora was niet 

beperkt tot de tempel, maar strekte zich ook uit tot de stad Jeruzalem.326 Deze gerichtheid 

op een andere stad dan Rome was binnen het Romeinse Rijk een potentiële bron van 

politieke spanningen en plaatste de Joden in een (voor de Romeinen) negatief daglicht.327  

Na de vernietiging van de tweede tempel werden verschillende met het heiligdom verwante 

activiteiten niet meer uitgevoerd. De pelgrimage naar Jeruzalem was niet meer van 

betekenis voor het onderhouden van de voorschriften. Desalniettemin hield deze praktijk 

stand en zijn er bewijzen voor de voortgang van de pelgrimage na 70 A.D. (tot in de 

Byzantijnse periode toe).328 De voortzetting van dit fenomeen bevestigt dat er andere 

motieven dan het onderhouden van de voorschriften een rol hebben gespeeld bij de 

pelgrimage naar Jeruzalem. Tegelijkertijd bevestigt het ook dat zelfs het Romeinse geweld 

geen einde kon maken aan veler gerichtheid op deze stad. 

                                                                 
320

 Deze zuilen zijn: monotheïsme, verkiezing, verbond en tempel (Dunn, 2006, pp. 24-48). 
321

 (Goldenberg, 2006, p. 193) 
322

 (Dyma, 2009, p. 337) 
323

 (Goodman, 2007, pp. 65-67) noemt onder andere: Herodes zorgde voor bescherming van de pelgrimsroute 
vanuit Babylonië, hij bouwde een ruimte waarin het geld gewisseld kon worden, hij benoemde hogepriesters 
uit de diaspora en hij liet de tempel herbouwen. 
324

 Regering van 37 tot 4 v. Chr. (Gafni, 1984, p. 19). 
325

 (Goodman, 2007, pp. 63-64) noemt onder andere: de pelgrims zorgden ervoor dat offergaven vanuit de 
diaspora veilig naar de tempel vervoerd konden worden, rijke joden uit de diaspora lieten de tempel 
verfraaien, bezoekers kochten souvenirs. 
326

 (Schwartz, 1996, pp. 114-127) wijst er op dat de Joden in de diaspora zichzelf beschouwden als 
'Jeruzalemieten'. In de Romeinse beschrijvingen van de tempelschatting door de Joden uit de diaspora wordt er 
consequent over de schatting aan de stad Jeruzalem gesproken. De strafmaatregel als reactie op de Joodse 
opstand, de fiscus Judaicus, werd ook aan de diaspora-Joden opgelegd. 
327

 (Schwartz, 1996, p. 127) 
328

 (Safrai, 1980, p. XXII) 
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DE VLUCHT NAAR PELLA 

De christelijke overleveringen aangaande de vlucht van de christenen in 68 A.D. uit 

Jeruzalem naar Pella berust op historische gebeurtenissen.329 Dit sluit niet uit dat er 

christenen waren die achterbleven of de stad later weer bewoonden.330 

De vlucht naar Pella kan moeilijk aan de invloed van de Hebreeënbrief worden 

toegeschreven. De groep christenen die naar Pella vluchtte hield vast aan een Joodse 

leefwijze en onderscheidde zich daarmee in toenemende mate van de christenen elders. De 

verhalen over de vlucht naar Pella werden niet gebruikt om de wettigheid van deze vorm 

van christendom te handhaven. Wel werden deze gebeurtenissen gebruikt om aan te tonen 

dat God de christenen welgezind was aangezien Hij hen de verschrikkingen die de joden ten 

deel vielen bespaard had.331 

De vlucht naar Pella was niet uniek en werd door vele Joden niet als verraad beschouwd. Er 

waren ook vele niet-christelijke Joden die uit de stad Jeruzalem vluchtten. De implicaties van 

het vertrek uit de stad Jeruzalem zijn wellicht minder verreikend dan veelal wordt 

aangenomen.332 

DE   

                                                                 
329

 (Bourgel, 2010, p. 134) 
330

 (Koester C. , 1989, p. 106) 
331

 (Koester C. , 1989, pp. 105-106) 
332

 (Bourgel, 2010, p. 135) 
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V. CONCLUSIES, DE BETEKENIS VAN DE STAD IN HEBREEËN11 

In dit afsluitende deel worden de conclusies uit de verschillende onderdelen van dit 

onderzoek met elkaar in verband gebracht. Omdat de bespreking van de conclusies per 

hoofddeel te veel het karakter van een samenvatting zou krijgen, heb ik voor een 

thematische opzet gekozen. 

DE STAD: EEN WELOVERWOGEN BEELD MET VERSTREKKENDE BETEKENIS 

De schrijver van de Hebreeënbrief is retorisch onderlegd en kiest zijn woorden zorgvuldig. 

Hij is afkomstig uit een vergelijkbaar milieu als Philo, die het ideaalbeeld van de stad als 

harmonische gemeenschap met een duidelijk bestuur veelvuldig hanteerde. 

Het is dus aannemelijk dat het beeld van de stad in H.11 een weloverwogen keuze van de 

auteur is. De analyse van de structuur en het idioom van dit hoofdstuk bevestigen dit. 

Daarnaast is de verbinding van Abraham met een stad vanuit het OT goed te verklaren. 

Tevens leert een nadere bestudering van H.11 dat het thema van de stad ook in die verzen 

waar de stad niet expliciet genoemd wordt, van betekenis is. Zo is de verwijzing naar de 

onvruchtbare Sara (H.11:11 Sa,rra stei/ra) mogelijk een toespeling op de LXX weergave van 

het loflied op Sion in Jesaja 54. Verder eindigt de reeks anafora in H.11 met een opvallende 

geloofsgetuige: Rachab 'de hoer'. Zij is niet omgekomen met de ongehoorzame bewoners 

van Jericho en heeft deze stad verlaten.  

Ook in de hoofdstukken 12 en 13 keert het beeld van de stad herhaaldelijk terug. 

Bestudering van de stad in het geheel van de Hebreeënbrief leert dat de auteur twee steden 

tegenover elkaar zet. Het aardse Jeruzalem, de legerplaats enerzijds, en het toekomstige 

maar nu al aanwezige hemelse Jeruzalem anderzijds. 

De gelovigen uit het heden worden voorgesteld als pelgrims onderweg naar de hemelse 

stad. Deze stad vervult hen met verwachting en verlangen. Gelovigen uit het heden worden 

opgeroepen het voorbeeld van de geloofsgetuigen na te volgen, ook als dit leidt tot smaad 

en sociale uitsluiting. 

DE STAD: EEN KLASSIEK BEELD MET ONTWIKKELENDE BETEKENIS 

Het OT laat een duidelijke ontwikkeling zien in de betekenis van Jeruzalem. Omstreeks de 

ballingschap ontstaan er steeds hogere verwachtingen van een nieuw Jeruzalem. Deze 

verwachtingen krijgen steeds meer een eschatologische inkleuring en een universele 

betekenis. Ook de Dode Zee Rollen en verschillende Pseudepigrafa geven blijk van 

hooggespannen verwachtingen rondom een toekomstig Jeruzalem. Uit verschillende van 

deze geschriften blijkt dat men het nieuwe Jeruzalem als pre-existent beschouwde. 

Het nieuwtestamentische spreken over het toekomstige Jeruzalem vertoont duidelijke 

verwantschap met de hierboven geschetste zienswijze. Er komt echter ook een nieuwe notie 

naar voren: het eschatologische Jeruzalem, dat al in de hemel aanwezig is, manifesteert zich 

niet noodzakelijkerwijs op de aarde. 
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HET HEMELSE JERUZALEM: DE ULTIEME CONSEQUENTIE 

Het spreken van de Hebreeënbrief sluit zich aan bij deze notie: de stad komt niet naar 

beneden maar is einddoel van de pelgrims. In de Hebreeënbrief staat dat de 'legerplaats' 

moet worden verlaten. De opvattingen over de betekenis van de 'legerplaats' (H.13:13) 

lopen uiteen. Bestudering van de literaire context toont aan dat deze term een breed 

geaccepteerde aanduiding voor Jeruzalem was. Het is dus aannemelijk dat in de 

Hebreeënbrief de ultieme consequentie van de gerichtheid op het hemelse Jeruzalem wordt 

getrokken; het aardse Jeruzalem moet worden verlaten. De Hebreeënbrief gaat daarin 

verder dan de Handelingen, Paulus en zelfs Openbaring.  

De vraag naar de betekenis van deze oproep hangt nauw samen met de datering van de 

Hebreeënbrief en de veronderstelde locatie van de adressanten. Gaat men van een datum 

van voor 70 A.D. en een adres in Jeruzalem uit, dan is het voor de hand liggend om deze 

oproep letterlijk te interpreteren. Overigens is het in dat geval niet waarschijnlijk dat de 

Hebreeënbrief aanleiding is geweest voor de vlucht naar Pella. Gaat men van een latere 

datering of een adres in Rome uit dan is een letterlijke interpretatie van de oproep 

problematisch. De oproep om Jeruzalem, de legerplaats, te verlaten kan dan worden gelezen 

als een aansporing om de gerichtheid op Jeruzalem te beëindigen.  

Het schokkende karakter van deze boodschap blijkt als men in aanmerking neemt hoe zowel 

het Palestijnse- als het diaspora-Jodendom op Jeruzalem was gericht. Ondanks hun afkeer 

van de Jeruzalemse elite bleef de Qumransekte sterk betrokken op de heilige stad. Deze 

gemeenschap had concreet uitvoerbare plannen voor het bestuur van Jeruzalem en 

koesterde bovendien grootse eschatologische verwachtingen voor deze stad. Iemand als 

Philo hechtte grote waarde aan Jeruzalem en beschreef deze stad als moederstad van het 

diaspora-Jodendom. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er vanuit de hele diaspora grote 

belangstelling was voor de pelgrimage naar Jeruzalem. 

Het is daarom niet verwonderlijk dat deze radicale aansporing van de Hebreeënbrief in 

bedekte termen wordt gebracht. H.11 bevat daar verschillende voorbeelden van: geen van 

de geloofsgetuigen uit de eerste 32 verzen was echt een inwoner van het land Kanaän. David 

wordt terloops genoemd, Salomo verzwegen. De toepassing van Psalm 87 op het hemelse 

Jeruzalem is een impliciete kritiek op het aardse Jeruzalem; de stad met fundamenten is de 

toekomende. 

 

Toch zijn er naast de Hebreeënbrief ook andere bronnen die de rol van het aardse Jeruzalem 

relativeren. Josephus is daar een duidelijk voorbeeld van. Bij hem heeft het aardse Jeruzalem 

geen betekenis meer. Hij identificeert Vespasianus met de wereldheerser uit Daniël 2 en wijt 

de val van Jeruzalem onder andere aan verkeerde messiasverwachtingen. Een ander 

voorbeeld is Rabban Jochanan ben Zakai. Hoewel de Rabbijnse waardering voor Jeruzalem 

niet eenduidig is, wordt op veel plaatsen (impliciet) van het belang van de tempel en cultus 

uitgegaan. Desalniettemin is van Jochanan overgeleverd dat hij zijn leerlingen vermaande 

om niet te treuren over de puinhopen van de tempel. Belangrijk verschil met de 

Hebreeënbrief is dat de datering van deze teksten na 70 A.D. onomstreden is. 
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Dit laat de mogelijkheid, dat deze relativering van het aardse Jeruzalem een gevolg is van 

haar vernietiging, nadrukkelijk open. Anders is het met de Hebreeënbrief, zeker als men 

deze, zoals ik doe, voor 70 A.D. dateert. Dan is niet de vernietiging van de aardse maar het 

verlangen naar de hemelse stad de prikkel tot het pelgrimschap. 
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GERAADPLEEGDE PRIMAIRE BRONNEN EN HULPMIDDELEN 

 
Bijbelboeken en Apocriefen: 
Vertaling H.11 is van eigen hand. 
Andere vertaalde Bijbelteksten: tenzij anders vermeld Nederlands Bijbelgenootschap 1951 
(NBG) 
Apocriefen: Willibrord 1995 (W95) 
Grondtekst OT: Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) 
Grondtekst NT: 27ste editie van Nestle Aland (NA27) 
 
Pseudepigrafen 
Charlesworth: The Old Testament Pseudepigrapha Volume I, II  
 
Dode Zee Rollen 
Martinez: De Rollen van de Dode Zee 
 
Philo 
Yonge: The Works of Philo 
 
Josephus 
Whiston: The Judean War (Bell), The Judean Antiquities (Ant) 
 
Rabbijnen 
Neusner: The Fathers according to Rabbi Nathan (ARN) 
 
Hulpmiddelen 
Bibleworks 2008 (BW) 
Kittel: Theologisch Wörterbuch zum Neuen Testament (TWNT) 
Danker: A Greek English Lexicon of the New Testament (GELNT) 
Blass, Debrunner, Rehkopf: Grammatik des neutestamentischen Griechisch (BDR) 
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